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MAGYARORSZÁG HADBALÉPESËNEK 
ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJÁRA 

DOMBRÁDY LÓRÁND 

A MAGYAR KATONAI VEZETÉS SZEREPE 
A SZOVJETUNIÓ ELLENI HADBALÉPÉSBEN 

ötven esztendő telt el azóta, hogy Magyarország hadbalépett a Szovjetunió 
ellen. E sorsdöntő lépés indokaival, körülményeivel, a magyar történetírás — így 
jelen tanulmány szerzője is — sokat, az események súlyának megfelelően fog
lalkozott. A kutatómunka eredményeként ismertté vált források nyomán érle
lődő s a napi politika által elvárt szemlélettől és hangsúlyoktól függetlenedő 
kutatók mind objektívabban közelítették meg az eseményeket s az abban köz
rejátszók személyiségét, tetteik indokait. Ma már csak a kassai boimbatámadás-
nak, mint az események egyik döntő mozgatórugójának körülményei várnak 
megnyugtató feltárásra. Ez új megvilágításba helyezhetné az eseményeket, meg
szüntetve a találgatásakat, kiegészítve a még hiányos mozaikképet. Egyelőre 
azonban a történész csak arra vállalkozhat, hogy — leporolva jegyzeteit és iro
mányait — legjobb jelenlegi tudása szerint ismét összefoglalja az eseményeket. 

* 

A magyar katonai vezetés 1941 tavaszán már akkor nagy figyelmet szentelt 
a szovjet—német viszonynak, amikor a hivatalos német politika még nem te
mette el az Anglia elleni német invázió tervét. Sztójay Döme berlini magyar 
követ január—februári jelentései szerint az egyre erősebb katonai erővel ren
delkező Németország keleten és a Balkánon a nyugalomra törekszik, katonai 
mozdulatai védelmi jellegűek. Sztójay Homlok Sándor ezredes, magyar katonai 
attaséra is hivatkozott, aki Haider vezérezredessel a német hadműveleti elgon
dolásokról beszélgetve szintén arra a megállapításra jutott, hogy a szigetország 
elözönlése a jobb idő beálltával megtörténik.1 Ugyanakkor figyelemre méltó 
Sztójay Homlokkal egyező megállapítása is: amennyiben mégsem kerül sor a 
partraszállásra, úgy „előtérbe fog lépni Szovjet-Oroszország likvidálása, azaz 
a Keletnek Németország további ellátása szempontjából való megszervezése".2 

Homlok ugyanis szorgalmasan gyűjtötte a Barbarossa-tervvel kapcsolatos infor
mációkat és jelentette azokat feletteseinek. Ezek és más csatornákból szárma
zó hírek nyomán, Werth Henrik gyalogsági tábornok, a magyar vezérkar főnöke 
számára egyre bizonyosabbá vált, hogy a német hadsereg a Szovjetunió megtá
madására készül. A részletek további felderítés tárgyát képezitek, valamint 
az is, hogy ebben Németország miért nem számít Magyarország részvételére. 
Egy 1941 februári, a vezérkari tisztek jelenlétében tartott harcászati meg
beszélésen Werth már ki is fejtette: „Vegyék az urak nagyon komolyan az itt 

1 Diplomáciai iratok Magyaroroszág külpolitikájához 1936—1945. I — V. k. (A továbbiakban: 
DIMK) (összeállította és sajtó alá rendezte: Juhász Gyula) V. k. 882. o. (587. sz. irat) 

2 Uo. 889. O. (589.) 



hallottakat, bizalmasan közölhetem, hogy rövid időn belül sor kerül egy német— 
orosz háborúra, amelyben nekünk is kötelességünk részit venni."1 A jelenlévő 
Kádár Gyula vezérkari ezredes és tiszttársai meglepetten hallották ezt a lehe
tőséget, hiszen a német—szovjet megnemtámadási egyezmény érvényben volt. 
Wert'h erre való tekintettel is szorgalmazta a honvédség felszerelésének fejlesz
tését, s nem utolsó sorban az erődítések építését a Kárpátokban. Ezt előző év 
októberében meg is szemlélte és jelentős előrehaladást konstatált.'1 

A vezérkar főnöke által szorgalmazott adatgyűjtés kétségtelenül valószínű
sítette egy Szovjetunió elleni német támadás lehetőségét, Hitler és a német poli
tika azonban elzárkózott minden ezzel kapcsolatos információ elöl. Ennek oka 
aligha magyarázható a február 5-i vezérkari értekezleten Haider előtt tett azon 
kijelentésével, miszerint, amennyiben az angolbarát magyarokat bevonná a terv
be, arról 24 óra múlva az angolok is értesülnének. ' Hasonlóképpen azzal a — 
Paulusnak tulajdonított — megállapítással sem, ami szerint Hitler a draho-
byczi olaj vidéket nem akarta odaígérni a magyaroknak, s az vezette dönté
sében.'' Ilyen magyar kívánság ekkor fel sem merült. Az ok minden bizonnyal 
a magyar—román viszonyban keresendő. Hitler, ellentétben a magyar kor
mánnyal, az erdélyi revízió kérdését a bécsi döntéssel lezártnak tekintette. Az 
amúgy is gyengén felszerelt magyar csapatok közreműködését egyelőre nem 
tartotta szükségesnek, ezzel szemben a román 'területről támadó német csapa
tok jobbszárnyán felvonuló két román hadseregét annál inkább. Fontos volt 
a román olaj és felvonulási terület is. A románoknak könnyű volt megígérni 
a galíciai, bukovinai és besszarábiai területek visszaadását. Az erdélyi ellen
revízió pedig konkrét ígéret nélkül is komoly helyet kapott a román elképzelé
sekben. A magyarok bevonásának kilátásba^helyezése zavarta volna a romá
nokkal szembeni elvárásokat. Az sem lehetett kétséges Hitler előtt, hogy magyar 
részről mindent meg fognak tenni, hogy csatlakozhassanak a hadjárathoz. 
Hiba lenne tehát lehetőséget nyújtani arra, hogy a magyar kormány az együtt
működésért újabb kompenzációt kérhessen.7 Magyarország megfelelő politikai 
biztosítékok ellenében, ha erre szükség van, minden német követeléssel egyet 
fog érteni, mondta Hitler HaJdernek a már említett február 5-i vezérkari ér
tekezleten.8 

A Jugoszlávia elleni német támadás s az ebben való magyar részvétel csak 
megosztotta, de nem terelte el a magyar vezérkar figyelmét a szovjet—német 
viszony alakulásáról, a Magyarország területét is érintő német csapatmozgá
sokról. A magyar—szovjet viszonyra árnyékot vetett a Jugoszlávia elleni had
balépés. Visinszkij helyettes külügyi népbiztos április 12-én kifejezte Kristóffy 
magyar követnek a szovjet kormány elégedetlenségét a magyar lépésért. Ugyan
akkor nem tiltakozott a határ menti szovjet csapatösszevonások miatt fogana
tosított magyar katonai intézkedésekért. A Jugoszlávia elleni akció fedezésére 
Werth mozgósította a Kárpátokban az 1. hegyi dandárt, a haitárvadász alakula-

3 Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Bp., 1978. 360. o. 
4 Hadtörténelmi Levéltár (HL) Ein. Vkf. 1. 1941/4784. 
5 C. A. Macartney: October Fifteenth. A History of Modern Hungary, 1929—1945. I—II. k. Edin

burgh, 1961. I. k. 461. o. 
6 Vollmacht des Gewissens. Frankfurt — Berlin, 1965. 213—214. o. 
7 Bárdossy László: A nemzet védelmében. (Svájc), 1976. 39. o. 
8 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab), 1940—1945. 

(a továbbiakban: Kriegstagebuch) I—IV. k. Frankfurt am Main, 1961. I. k. 299. o. 
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tokat, s békeálilomáshelyén a VIII. hadtest alakulatait." A magyar hírszerzés 
április 20-i értékelésében megállapította, hogy március közepe óta szovjet csa-
pateltolások észlelhetőek a magyar—orosz határterületen. A határerődítéseket 
a szovjetek megerősítik és megszállják. A határőrszolgálatot megerősítették. 
A motorizált dandárok számát kettővel megemelték. így 10 lövész-. 2 lovas 
hadosztály és 5 gépesített dandár helyezkedik el a magyar határral szemben. 
A csapatok helyzete csak annyiban változott, hogy a motorizált dandárokat 
előbbre vonták. 

A vezérkar, értékelve a helyzetet, levonta a következtetést: a német—orosz 
viszonyban növekvő feszültség tapasztalható. Emögött az angol propagandát 
vélték felfedezni, amely mindent megtett, hogy a Szovjetuniót egy Németor
szág elleni beavatkozásra rábírja. Azt a hírt terjesztik, hogy Németország meg
fogja támadni a Szovjetuniót. A szovjet hadsereg egy nagyszabású háború meg
vívására egyelőre nincs felkészülve, mindenképpen el akarja kerülni az ösz-
szeütközést. Orosz támadó szándék jelenleg nem áll fenn. Az orosz katonai in
tézkedéseket — így a magyar határ mentén levőket is — védőleges óvintéz
kedésnek lehet tekinteni. Mindenesetre, amennyiben a feszültség nem enyhül, 
további szovjet katonai előkészületekkel kell számolni. „Ebben az esetben ezek 
a katonai előkészületek a magyar határral szembeni területen veszélyes hely
zetet teremtenének. Német—orosz háborús konfliktus esetén ugyanis számolni 
kell azzal a lehetőséggel, hogy az oroszok a német támadás megindulásakor 
esetleg meg fogják kísérelni a Kárpátalja megrohanását."10 

A szovjetekkel szemben eleve bizalmatlan magyar katonai vezetés tehát a 
szovjet stratégia részeként nem tartott kizártnak egy, a Kárpátokban bekövet
kező ellencsapást német támadás esetén. Ez utóbbi a német csapatmozgásokról 
folyamatosan érkező jelentések és politikai hírek nyomán igen valószínűnek 
látszott. Werth vezérezredes (tettre kész volt: a magyar hadsereget nem érheti 
felkészületlenül a német támadás, amihez csatlakoznia kell. Úgy ítélte meg. 
ez aligha lenne ellenére a magyar kormánynak, de a német vezetésnek sem. A 
német hadsereg legújabb sikerétől elkápráztatott és a területgyarapodás nyo
mián boldog kormányzó támogatásában is bízva elhatározta, minden alkalmat 
megragad, hogy felajánlhassa a magyar csapatok részvételét a részleteiben 
ugyan még ismeretlen, de immár aligha kétséges Szovjetunió elleni hadjáratban. 
A német hadvezetéssel való kapcsolat még fokozottabb elmélyítése jó eszkö
zének látszott a Himer-féle bizottság, mely Werth szerint is minden bizonnyal 
nemcsak azért maradt Magyarországon, hogy irányítsa a jugoszláv hadjáratban 
résztvett és átcsoportosításra kerülő alakulatok gyors átszállítását magyar te
rületen, hanem azért is, hogy a német hadvezetés szándékának megfelelően 
állandó és közvetlen kapcsolatot tartson fenn a két vezérkar között. Werth előtt 
már nem volt titok, hogy a német katonai vezetők — így Braučhitsch, Haider — 
véleménye változatalanul nem egyezik meg Hitlernek a magyar részvételt me
reven elutasító felfogásával. Egy, még március 14-én tartott, a Barbarossa vég
rehajtásában részt vevő Dél Hadseregcsoport feladatát meghatározó vezérkari 
értekezleten a közvetlenül a Kárpátoktól északra támadó 17. hadsereg hadmű
veleti feladataival kapcsolatosan felmerült, hogy a magyarokat és a szlováko-

9 Kriegstagebuch des Deutschen Generals beim Oberkommando der Kgl. Ungar. Wehrmacht. 
(Közreadta: P. E. Schramm) A napló magyar fordítása megjelent a Századok 1965. 6. szamában. 
(Ford. : Kun József) (a továbbiakban : Századok) 1230. o. 

10 HL Ein. Vkf. 1. 1941,5351. (Ein. Vkf. 2. 1941 15577.) 
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kait két nappal a Barbarossa megindulása előtt mobilizálni kell és meg ikell őket 
indítani. A feladatuk az lenne, hogy a hegyek előterében, a hadsereg jobbszár
nyán biztosító hadosztályként „zajt csapjanak". Hitler nem adott helyt ezeknek 
az elképzeléseknek, ő a magyarok szerepével kapcsolatos álláspontját nem volt 
hajlandó megváltoztatni. Sőt, két nappal később ismét kitört a magyarok ellen, 
akiket nem tartott megbízhatóknak: semmi okuk sincs Oroszország ellen fel
lépni. * 

Hitler döntésének megfelelően Haider megváltoztatta a Heeresgruppe Süd 
felvonulási tervét. A hadseregcsoport valiamennyi gépesített csapategységét 
Lublinál kellett koncentrálni, s a Dnyeszter-vonalat keletről megnyitni, mia
latt a román Szeret és Prut fronton az ellenséget zavaró támadásokkkal lekötik. 
így számos páncélos és gépesített hadosztály kivonása Romániából alapos vál
tozást hozott a tervezésben.M Ennek megfelelően a 12. hadseregnek a jugoszláv 
hadjáratban döntő erejét képező 1. páncélos csoport 8 páncélos és gépesített 
hadosztályát nem Romániába, hanem gyors ütemben Lengyelországba szállí
tották. A Romániában levő 11. hadsereget így páncélos erők nélkül hagyták, 
s mindössze a 12. hadsereg három gyalogos hadosztályával erősítették meg. 
Hitler csupán az iránt érdeklődött Haldermál, hogy a rutén határ védelmét elég 
erősnek tartja-e ahhoz, hogy ott lehetetlenné váljék az orosz csapatok esetleges 
áttörése és ezzel a német szárnyak veszélyeztetése. Az OKH vezetői tartottak 
ettől, különösen, mivel Hitler intézkedése következtében a hadseregcsoport déli, 
Romániából támadó szárnya meggyengült, s kérdésessé vált, hogy az elvárt 
lendülettel tud-e támadni. Félő volt, hogy ha a 17. hadseregtől délre keletkező 
vákuumot magyar területről kiindulva nem tudják betölteni és az ott lévő szov
jet erőket lekötni, veszélybe kerül a hadseregcsoport levegőben lógó jobbszárnya. 
Az április 30-i vezérkari megbeszélésen, amikor Hitler véglegesen június 22-ben 
határozta meg a Barbarossa-hadművel et megkezdésének időpontját, Haider a 
fenti megfontolásokból kifolyólag ismét felvetette Hitlernek, amennyiben a 
magyar csapatok nem is kapcsolódnak be a hadműveletekbe, legalább kérjék fel 
Magyarországot, engedje meg a német csapatok felfejlődését területén, hogy in
nen is átléphessék a Kárpátok védvonalát.12 Rundstedt tábornok, a Heeresgruppe 
Süd parancsnoka annyit kért, hogy legalább egy csoporttal magyar területről 
támadhasson.I:! Haider és Rundstedt felvetését Hensinger tábornok, az OKH 
hadműveleti osztályának vezetője is támogatta. Hitler válasza változatlanul 
elutasító volt, mondván, hogy a magyarok ahhoz úgysem járulnának hozzá. 
A továbbiakban a magyar katonai szerepet szóba sem lehetett hozni. 

Werthnek nem szegte kedvét a dolog alakulása. A német vezérkar nemhiva
talos csatornáin keresztül folyamatosan tájékozódott a Hitler és katonái kö
zötti, az április 30-i értekezleten is hangot kapott nézetkülönbségekről a ma
gyar részvételt illetően. Mindazok ellenére a német vezérkar nem tartotta ki
zártnak, sőt jó szemmel nézte volna, ha a magyar katonai vezetés előkészülete
ket tesz arra, hogy amenyiben a hadműveletek alakulása megkívánja, felaljánl-
hassa szolgálatait. Remélte, ha komolyabb hadműveletekre nem is, de a hadjá
rat kezdeti stádiumában biztonsági tartalékként számba veszik a magyar had
erőt is. 

11 Vol lmacht des Gewissens , i. m. 213. . 
12 Századok, 1965. 6. sz. 1230. o. 
13 A Wi lhe lmst rasse és Magyarország . Német d ip lomácia i i ra tok Magyarországró l , 1933—1944. 

(összeá l l í to t ta : Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula) Bp. , 1968. 
580. o. (394.) 
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Werth nem is kételkedett, s a kormány tudta és megkérdezése nélkül foly
tatta „katonadiplomáciai" tevékenységét. Minden alkalmat megragadott, hogy 
híreket szerezzen a készülő német támadás részleteiről, illetve a német vezérkar 
tudtára adja saját szándékait. Erre jó alkalmat szolgáltatott a magyar hadse
reg vezető beosztású tisztjei és Himer, valamint törzsének tagjai között kiala
kult immár napi kapcsolat, továbbá a Magyarországra látogató magas rangú 
német katonákkal vagy csapataikkal Magyarországon átvonuló német magasabb 
egységek parancsnokaival folytatott megbeszélések. 

Az együttműködés lehetett a beszélgetés legfőbb témája Weichs vezérezredes, 
a 2. német hadsereg parancsnoka és Werth között, amikor május 18-án a német 
tábornok Budapestre érkezett. Weichs útban Berlin felé László Dezső tábornok 
és Sáska Elemér alezredes, vezérkari osztályvezető már korábban nála, Belg
rádban tett látogatását viszonozta.1'1 

A felgyülemlett információk birtokában Werth elérkezettnek látta az időt 
a kezdeményezés megragadására. Május 6^án emlékiratot adott át a miniszter
elnöknek, amelyben kifejtette elképzeléseit a német—szovjet viszony közeli ala
kulásáról, az ezzel kapcsolatosan követendő magyar politikáról. 

Werth a német—szovjet viszonyt a Szovjetunió hibájából végtelenül ingatag
nak, Németországra nézve veszélyesnek értékelte, ami „Németországot arra 
kényszeríti, hogy most, a balkáni háború befejeztével, viszonyát a szovjettel tisz
tázza", hogy Anglia elleni harcában a Szovjetunió részéről a továbbiakban 
meglepetések ne érjék. Benyomásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
Németország azt békés megegyezés útján kísérli meg, azonban, ha az nem ve
zet eredményre, „ha kell fegyveres beavatkozással is". Mindenesetre valószínű, 
hogy Németország, katonai felvonulásának befejezése előtt, még egy politikai 
ajánlatot tesz a Szovjetuniónak. A német erőcsoportosítás a szovjet határon 
ugyan nem utal arra, hagy „a Birodalom már most háborút kezdeményez, de 
előkészületei mégis elég komolyak ahhoz, hogy a szovjet végleges állásfoglalását 
tisztázhassa . . ."'•' Amennyiben pedig háborúra kerül a sor, melyben a német 
győzelem nem vitatható, úgy abban Finnország, Magyarország és Románia 
részvétele elkerülhetetlennek látszik. 

Werth ezután, a — szerinte — Magyarországot fenyegető szovjet veszélyre 
hivatkozva, az addigi magyar kül- és katonapolitika felülvizsgálatát követelte: 
az expanzivitás helyett a biztonsági politikát kell előtéribe állítani, melyet „most 
már félreérthetetlenül és ingadozás nélkül a tengelyhatalmakra és elsősorban 
Németországra kell építenünk". 

A vázolt helyzetre való tekintettel Werth szükségasnek találta, hogy konkrét 
ajánlásokat tegyen a kormánynak : 

Németországgal garanciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződést 
kell kötni; 

a német—szovjet viszony bizonytalan alakulása következtében „Magyaror
szág ezzel kapcsolatos magatartását illetően már most elhatározásra kell jutni", 
mivel e etleges konkrét helyzetben nem marad idő a 'megfontolásokra; 

határozottan le kell szögezni külpolitikánk alapelveit, nehogy adott esetben 

14 Századok, 1965. 6. sz. 1235. o. 
15 Országos Levéltár (OL) K 63—472. és 473. Szent-Iványi Domokos emlékirata, 129. o. (A to

vábbiakban : Szenl-lvúnyi) 
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„ingadozás, habozás és tétlenség késleltesse az elhatározásaink&it és megbénítsa 
erőkifejtésünket."10 

Emlékiratának végén a vezérkar főnöke igen nyomatékosan figyelmeztetett: 
amennyiben az együttműködéstől vonakodnánk, s kimutatnánk, hogy „osak 
területéhesek vagyunk", eddig kivívott sikereinket is talán örökre eljátszanánk. 
Ez a tudat arra indította, hogy kérje a kormánytól „a német—szovjet viszony
nyal kapcsolatos politikai állásfoglalásunk mielőbbi, félreérthetetlen és végle
ges tisztázását". Csak úgy küszöbölhető ki, hogy esetleg elszigetelten kerüljünk 
szembe a szovjettel, ha „a mostani német—szovjet viszony alakulása folyamán 
minden fenntartás nélkül, félreérthetetlenül Németország oldalára állnunk".17 

Bárdossy miniszterelnök nem minden fenntartás nélkül olvasta a vezérkar 
főnökének határozott, szinte ellentmondást nem tűrő javaslatait. Nem is tar
totta szükségesnek a minisztertanács elé vinnii, hanem május 12-én anélkül 
küldte meg az elutasító válaszát. Bárdossy mindenekelőtt ellenezte a „garan
ciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződés"-re tett javaslatot. Egy 
ilyen szerződés — írta — nem azon múlik, hogy Magyarország számára kívá
natos-e, hanem, hogy Németország a kölcsönösség alapján hajlandó-e ilyen 
szerződés létesítésére. A két ország között a hatalmi és erőviszonyokban fenn
álló különbségek mellett ez aligha képzelhető el. A háromhatalmi egyezmény 
megszabja Németországhoz való viszonyunkat, ennél nem valószínű, hogy a 
birodalmi kormány hajlandó lenne tovább menni. Ami pedig azt a javaslatot 
illeti, hogy a Szovjeunió elleni háború valószínű bekövetkeztére tekintettel 
már most szögezzük le együttműködésünk részleteit és „olyan kötelező erejű 
megállapodásokban tisztázzuk, amelyek a magyar hadműveleti tervek elké-
>zitésekor szilárd alapot nyújtanak", felhívta Werth figyelmét, hogy a birodal
mi kormány a háború eddigi folyamán is bebizonyította már, politikai és katonai 
terveit senkinek sem hajlandó elárulni, s a jövőbeni lehetőségek részleteiről 
megbeszélésekbe bocsájtkozni. Bár maga is egyetért azzal, hogy Németország 
a Szovjetunióval való viszonyának rendezése során számol egy esetleges háború 
lehetőségével is, ezt nem tartja végleges álláspontnak. A német kormány bizal
mas közlései különben is egyelőre annak adnak hangot, hogy a német—szovjet 
viszony kielégítő. Ha ebben a helyzetben a magyar kormány az együttműkö
déssel kapcsolatosan megbeszéléseket kezdeményezne, nyilvánvaló visszauta
sításnak tenné ki magát.18 

Mindamellett Bárdossy sem vetette el eleve egy szovjetellenes magyar—német 
katonai együttműködés gondolatát, s egyetértett Werthel abban, hogy >ya ka
tonai vezetés számára előnyös lenne, ha a német haderővel esetleg együtt vég
rehajtandó katonai akció részleteire vonatkozó hadműveleti tervet már jóelőre 
kidolgozhatná", azonban sajnálatos, hogy éppen „a legfőbb német katonai és 
politikai irányítás eddig szigorúan betartott elvei, az ebben a vonatkozásban 
érvényesült, bámulatraméltó titoktartás a magyar kormány számára sajnos 
lehetetlenné teszi, hogy katonai vezetőségünk részére ennek a lehetőségét biz
tosíthassa". I!l 

Bárdossy miniszterelnök számára kétségtelen volt, hogy a német kormány, 
bár az ismert okoknál fogva nem kíván tárgyalásokba bocsájtkozni háborús 

Ifi U<J. 132. o . 
17 Uo. 
18 DIMK V. k. 1115. o. (783.) 
19 Vu. 
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részvételünket illetően, arra ennek ellenére súlyt helyez, s „biztosításáról ka
tonai vonalon a magyar—német katonai kapcsolatok kihasználásával iparkodik 
gondoskodni".20 A katonákkal szemben azonban ő tekintettel volt az erőviszo
nyokra is. Amíg német oldalon egy kipróbált katonai erő a siker reményében 
vonult 'fel, addig a másik oldalon egy ismeretlen felkészültségű hadsereg, az 
átfoghatatlan területi arányok, az erőforrások és nyersanyagok példátlan gaz
dagsága, s ebből eredő kimeríthetetlen védekezési lehetőségek legalábbis gon
dolkodásra késztették.21 

A miniszterelnök állásfoglalása nem térítette el Werthet szándékától, bár 
mindenesetre nagyobb megértést remélt, s nem visszautasítást. Egyelőre nem 
volt más lehetősége, mint tovább mélyíteni a kapcsolatot a német hadsereggel, 
s várni a kedvező pillanatra, amikor — amiben Werth nem kételkedett — az 
események szorításában, a hadseregvezetés mellett már a német politikai vo
naltól is támogatva, sikerrel újíthatja fel javaslatait az együttműködés azon
nali kialakítására. 

A Werth-emlékiratban megfogalmazott álláspont ós ajánlott cselekvési prog
ram nemcsak Werth legszűkebb körében volt ismert és (találkozott egyetértés
sel, hanem a tisztikar körében is. Werth megkívánta, hogy a tisztikar ismerje 
és értsen egyet véleményével, annak szellemében végezze munkáját, vezesse 
alárendeltjeit. A katonai vezetés gondoskodott is róla, hogy a Németországgal 
való együtthaladás, mint az elért revízió megvédésének és továbbfejlesztésének 
záloga, valamint a német hadsereg legyőzhetetlenségének mítosza, ezzel egyi-
dőben a szovjetellenesség és a veszély felidézése kellő hangsúlyt kapjon a tisz
tikar gondolkodásában. Az antibolsevista közvéleménytől is támogatott hadse
regnek lehetővé kell tenni, hogy a háborúban bizonyíthassa kvalitásait, s ne 
kerüljön árnyékba. 

A német főparancsnokság is figyelmmel kísérte a magyarországi eseményeket. 
Május 15-én Himer minden bizonnyal nemcsak a Magyarországon levő össze
kötő törzzsel kapcsolatos „egyes kérdések szabályozása" miatt utazott felette
seihez Berlinbe, hanem beszámolt a magyar hadvezetés tevékenységéről, így 
Werth emlékiratáról és annak fogadtatásáról is.22 Werth javaslatainak visszau
tasítása nem kedvezett a német katonai vezetőknek a magyar hadsereg szere
pével kapcso'latas elképzeléseinek. Werth cselekvési szabadsága kisebb volt 
számukra a kívánatosnál. Berlinből Himer azzal az utasítással tért vissza Buda
pestre, hogy az OKW május elején kiadott utasításának megfelelően a magyar 
vezérkarral folytasson bizalmas megbeszéléseket, s még időben győzze meg 
őket a határvédelem megerősítésének szükségességéről.2"' 

A kapott utasításnak megfelelően Himer május 27-én László Dezső tábornok
kal, a hadműveleti csoportfőnökkel, majd egy nappal később Sáska Elemér 
vezérkari alezredessel, a vezérkar 1. osztályának vezetőjével tárgyalt a mielőbb 
folyamatba teendő intézkedésekről azon esetre, ha Németország a keleti kérdést 
háborúval döntené ol.2'1 

Május 29-én Werth fogadta Himert. A német tábornok mindenekelőtt szük
ségesnek találta leszögezni, hogy nem felettesei, hanem saját magánvéleményé-

20 liárdossy : i. m. 39. o. 
21 U«. 42. o. 
22 Századok, 1965. 6. sz. 1237. o. 
23 Documents on G e r m a n Foreign Policy. (DGFP) XII. k. 655—650. o. (431.) 
24 Szuzadok. 1965. 6. sz. 1238. o. 
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nek ad hangot, majd áttekintették a politikai és katonai helyzetet, s a László
val és Sáskával már részletesen megbeszélt „védelmi" intézkedéseket. Himer az 
ajánlotta Werthnek, hogy mivel a magyar mozgósítás a szállítási nehézségeket 
is figyelmbe véve körülbelül húsz napot, vesz igénybe, már most kezdjék meg 
az előkészületeket, hogy a mozgósítás időtartamát adott esetben le lehessen rö
vidíteni. A vezérkar főnöke megértéssel fogadta Himer hivatalos tanácsait és 
megígérte a szükséges intézkedéseket.-•"' 

A Himerrel folytatott megbeszélést követően Werth rászánta magát, hogy 
válaszoljon a javaslatot elutasító Bárdossynak. Igyekezett meggyőzni Bárdossyt 
a Szovjetunió elleni német—magyar katonai együttműködés előkészítésének 
szükségességéről, s azokról a lehető lépésekről, melyek esetleg a kormány állás
pontjának fenntartása mellett is megtehetők. Véleménye szerint a háromhatal
mi egyezményhez való csatlakozás alapján is meg lehetne találni a jogcímet a 
katonai előkészületekkel kapcsolatos megbeszélésekre. Amennyiben a kormány 
nézete szerint ez az út sem járható, úgy felhatalmazást kér, hogy katonai vo
nalon vehesse fel až érintkezést. Annak ellenére ugyanis, hogy — mint ezt a 
miniszterelnök kifejtette — a német—orosz megállapodás valóban nem kizárt, 
minden eshetőségre számítva a német—magyar megegyezést és a katonai elő
munkálatokat változatlanul fontosnak tartja. Indoklásként a következőkre kí
vánja felhívni a figyelmet: 

a német—szovjet megegyezés végleges és megnyugtató rendezése nincs biz
tosítva, a helyzet hirtelen megváltozásával is számolni kell; 

a német előkészületek a Szovjetunió elleni háborúra változatlanul folynak, 
rövidesen be is fejeződnek; 

a román hadsereg mozgósítása és felvonulása a szovjet határra, nyilván né
met irányítás alatt, folyamatban van; 

a légvédelem és légi együttműködés terén tett német lépések, valamint a né
met kívánságra folyamatba tett útépítések arra engednek következtetni, hogy a 
németek Magyarországnak is szerepet szántak a Szovjetunió elleni hadmüve
letekben. 

Mindezek megfelelő alapot képeznek arra, hogy a „közösen megvívandó há
borúra vonatkozólag az okvetlen szükséges politikai megegyezést és ennek alap
ján a katonai együttműködést felvessük, tisztázzuk és az alapokat megteremt
sük".'-0 

Werth igyekezetét fokozta a vezérkar 2. osztályának június eleji újabb elem
zése is, mely szerint a német—orosz feszültség, mely két hónap óta fokozódott, 
valószínűleg hamarosan eléri csúcspontját. Június 15—20. között befejeződik 
a két hadsereg felzárkózása a határon. A szovjet hadsereg nagyszabású támadó 
hadjárat viselésére alkalmatlan és védelem szempontjából is csak 8—10 hétig 
képes ellenállni a német támadásnak. így a Szovjetunió kilátásai rosszak, egy 
németek elleni háború területi veszteségekikel és a bolsevik rendszer bukásával 
járna. Épp ezért Sztálin áldozatok árán is hajlik a megegyezésre, el akarja 
kerülni az összeütközést. Eninek ellenére a szovjet katonai vezetés és a politiku
sok egy része ellenzi a megegyezést. Németország mindenesetre a helyzet tisz
tázására készül, mert nem tűrheti, hogy a Szovjetunió megzavarja Anglia el
leni háborúját. Hátát kelet felé tartósan kívánja biztosítani. Épp ezért el van 

25 Uo. 1239. o. 
26 Szent-lványi : i. m. 604. o. 
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szánva a háborúra is. „Tisztán katonai szempontból Németország igen előnyös 
helyzetben van. A német hds. a biztos és aránylag gyors siker reményében 
felléphet a Szovjetunió ellen, mert a szükséges erők rendelkezésre állnak, más 
arcvonalon komoly támadás veszélye nem fenyegeti és számíthat Finnország, 
Magyarország és Románia támogatására, illetve közreműködésére. Finn és ro
mán részről a katonai előkészületek a németekkel karöltve folyamatban." Az 
elemzés, bár villámháborús lehetőséget látott egy támadás esetén, gazdasági 
és katonapolitikai okoka;t is felsorolt, melyek mégis óvatosságra inthetik Né
metországot. Ilyenek: az orosz hadsereg megsemmisítése áldozatokat követel; 
a Szovjetunió megszállása erőket köt le; az orosz és a Távol-Keletről jövő 
anyagszállítások megszűnnének; Anglia és az Egyesült Államok, sőt esetleg 
Törökország is Németország ellenségévé válna. 

Az elemzés különösen nagy figyelmet szentel a magyar határral szembeni 
orosz erőknek. A vezérkar nyilvántartása szerint ezek az erők (10 lövész-, 2 
lovas hadosztály és 5—6 gépesített dandár) az utóbbi két hónapban változatla
nok. Felzárkózásuk a magyar határra nem állapítható meg. Az erődítési mun
kák változatlan erővel folynak. Habár támadásra semmi jel nem mutat, nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy — német vélemény szerint is — a gyorsan moz
gó szovjet erők elhelyezéséből lehetségesnek látszik a szívós védelemre támasz
kodó ellentámadások alkalmazásának szándéka, azaz német területre való be
törés. Az erőcsoportosításokból megállapítható, hogy a hadműveletek súlya 
Nyugat-Ukrajnában (Galícia) lesz, azaz a magyar—orosz határ tőszomszéd
ságában, ami Magyarországot fokozott éberségre inti. „Szovjet-Oroszország 
háború esetén német csapatoknak magyar területen való megjelenésével és 
átvonulásával számol és ezért Magyarországot már eleve potenciális ellenség
nek tekinti."2' A magyar vezérkar konklúziója: „Az orosz hds. várható maga
tartása Magyarországgal szemben ellenségesnek vehető. Nincs kizárva tehát 
annak a lehetősége, hogy az orosz hadsereg arcvonalának kiszélesítésére és a 
német hadmozdulatok megzavarására, a Moldvában és Krakkó körül felvonult 
német csoportok elvágása céljából, ha a magyar—orosz határon puha pontot 
talál, Kárpátalja megrohanását is megkísérli."28 

A konfliktus kirobbanása, a minden bizonnyal német támadás tehát rövide
sen várható. Ez esetre pedig mindenképpen készen kell állnia a honvédségnek. 
Támogatni kell a német akciót, esetleg ellenállni a Kárpátokon keresztül indí
tott szovjet ellencsapásnak. A felkészülés nem tűr halasztást. Épp ezért Werth 
nem is várta meg a kormány különben is bizonytalan felhatalmazását, hogy 
lépéseket tegyen. Utasítására a hadműveleti osztály sürgősen hozzákezdett az 
orosz -arcvonalon folytatandó „támadó szellemű elhárítás" tervének elkészíté
séhez, az ehhez szükséges alakulatok mozgósításának előkészítéséhez. Az elké
szült terveket Sáska alezredes június 14-én Himernek is bemutatta, aki nem is 
késett azt közölni az OKH hadműveleti osztályával. Június 15-én Lorx vezér
kari százados kíséretében a Kárpátokba is elutazott, hogy az ottani előkészü
letekről meggyőződjék.2" 

A vezérkar főnöke törekvéseinek legfőbb berlini támogatója a vele minden
ben egyetértő Sztójay volt, de számíthatott Homlok támogatására is. Az éleződő 
és mielőbb robbanáshoz vezető német—szovjet viszonyra hívták fel a figyelmet 

27 HL Ein. Vkí . 1. 1941/5563. 
28 Uo. 
29 Századok, 19G5. G. SZ. 1239. o. 



Sztójay jelentései: a hivatalos nyilatkozatok, a szerződések látszólagos betar
tása, valamint a Szovjetuniónak a háború elkerülését célzó kétségtelen poli
tikai lépései ellenére is Németország leszámolására készül. Hasonlóképpen tájé
koztatta Homlok is Ujszászy István ezredest, a 2. vkf. osztályvezetőjét: való
színű ugyan a politikai megoldás, azonban a'katonai sem kizárt.:!fl 

A berlini jelentések nem elégedtek meg a tények közlésével, hanem ajánlá
sokat is tettek a kívánatos magyar reagálást illetően: biztosra vehető, hogy a 
lavina nem tartható fenn, kérdés, Magyarország mennyiben lesz érintve és mi
lyen álláspontot foglaljon el a német akció megindulását követően. Hitler szerint 
Magyarországnak más szerep jut, mint a Szovjetunióval szemben területi köve
telésekkel fellépő finneknek és románoknak. Ebből alighanem az következik, 
hogy Magyarország kiesik a katonai akcióból, míg Románia részt vesz. Ez szá
munkra végzetes. 

A Führerrel folytatott korábbi megbeszélései alapján Sztójay benyomása az 
volt, hogy Dél-Erdélyt Magyarországnak akarja juttatni, amihez azonban újabb 
érdemeket kell szerezni. Ennek lehetőségét pedig csakis az oroszok elleni há
borúban való együttműködés teremtheti meg. Ha pedig Románia érdemeket fog 
szerezni és Magyarország pedig nem, annak az lesz az eredménye, hogy Románia 
nemcsak Besszarábiát fogja visszakapni, de követelni fogja az erdélyi reví
ziót is. 

Ha most Hitler nem szólít fel a csatlakozásra, ez azt jelentheti, hogy valami 
okból ki akar kapcsolni a további területszerzésből. Ezt mindenképpen meg kell 
akadályozni, és mivel az akció megindítása már június közepe felé várható, 
azonnal lépéseket kell tenni, hogy „mielőbb és megfelelő formában felajánljuk 
a birodalmi kancellárnak egy esetleges szovjet elleni akcióban való konkrét 
katonai részvételünket. Esetleg égy vér és dacszövetség formájában is".31 Sztó
jay végül, hogy a magyar kormány fenntartásait csökkentse, hangsúlyozta, hogy 
a gyors német győzelemhez nem férhet kétség. 

Különösen nagy izgalmat keltett Antonescu látogatása Hitlernél, amely alka
lommal a román hadseregnek a háborúban való részvétele mellett feltehetőleg 
szóba kerültek a Magyarországgal szembeni területi igények is. Cselekedni 
kellett tehát, mielőbb. 

A cselekvést sürgette Homlok június 13-i jelentése. Arról tájékoztatta Wer-
thet, hogy a német csapatok felzárkózása a szovjet haltárra folyamatban van, 
a vasúti szállítás befejezése felé közeledik. A Lengyel Kormányzóság területén 
már úgyszólván hadiállapot van. Német magas rangú katonák magánbeszélgeté
sek során kifejtett véleménye szerint szinte kizárt, hogy a német—szovjet el
lentét békésen megoldódjon. Mivel politikai részről a magyar részvétel iránt 
semmiféle lépés nem történt, Berlinben az a benyomás alakult ki, hogy Ma
gyarország támadólagos közreműködése nincs tervbe véve. Annál inkább Ro
mániáé, amelyik élterjedt hírek szerint már megkezdte és június 15-én be is 
fejezi a mozgósítást. 

Nyugtalanító hírekkel szolgált a bukaresti magyar követ is: a közeli jövőben 
bekövetkező Szovjetunió elleni támadáshoz csatlakozni fog Románia is. A ro
mán kormány számtalan olyan intézkedést vezetett be, melyet csak háború 
esetén szoktak elrendelni. Napról-napra nő a bevonultatottak száma, a lovakat, 

30 DIMK V. k. 1112. és 1133. O. (781. és 800.) 
31 Szent-lványi : i. m. 609. o. 
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gépkocsikat rekvirálják, Bukarestben légoltalmi árkokat ásnak, a csapatszál-
lításokra szabaddá tették a kelet felé vezető vasútvonalakat. A román hadsereg 
a támadó hadműveletekben valószínűleg csak a német csapatokkal keverten, 
vagy mint megszálló erő fog részt venni.:t-

A helyzet ilyetén való alakulása nyomán élesedő politikai légkörben került 
sor Werth június 14-i, a helyzetet rögzíteni kívánó memorandumának átadá
sára. A sürgető időtől sarkallva az indította újabb figyelmeztetésének átadá
sára, hogy korábbi javaslataira, valamint azon kérésére, hogy legalább katonai 
vonalon nyerjen felhatalmazást az iilleitékes német katonai vezetőkkel való hi
vatalos érintkezés felvételére, a kormány részéről választ nem kapott. 

Májusi emlékirata óta a német—szovjet viszony még feszültebbé vált: mind
két részről több mint 100-100 hadosztályt vonultattak fel, s az előkészületek 
német részről változatlanul folynak. Románia és Finnország mozgósított, s fel
vonult határain. Mindez arra utal, hogy a háború rövid időn, 10 napon belül 
kirobbanhat. 

A magyar hadsereg mozgósításához és felvonultatásához, a német szállítások 
folytán előállott nehéz közlekedési helyzetre való tekintettel, kereken egy hó
napra van szükség. Márpedig a háborúban Magyarország nem maradhat tétlen, 
abban részt kell vennie. 

Werth ezúttal is elsősorban a szovjet veszély felidézésével követelte a kor
mánytól a katonai intézkedések elrendelését. Magyarországnak érdeke, hogy 
a szovjet veszélyt határaitól a német hadsereggel együttműködve eltávolítsa, 
ami a vitathatatlan német győzelem eredményeként be is fog következni. A há
borúban való részvétel tehát ebből a szempontból is fontos, de nemkülönben 
presztízs-okokból. A „keresztény nemzeti eszmén alapuló világnézetünkkel jut
nánk ellentétbe, ha a bolsevizmus elleni harchoz nem csatlakoznánk".33 

A csatalakozást az is kötelességünkké teszi, hogy „a további országgyarapí
tásunkat is csak akkor remélhetjük, ha kitartunk a tengelyhez hű politika mel
lett, aminek jutalmaként biztosan visszakapjuk a történelmi Magyarország 
egész területét . . . Annál is inkább csatlakoznunk kell, mert Románia máris 
lekötelezte magát a háborúban való részvételre . . . Ha pedig a mi csatlakozá
sunk elmaradna, akkor nemcsak a Romániával szemben táplált további revíziós 
igényeinkről kell talán örök időkre lemondani, hanem az eddigi országgyarapí
tásunk is veszendőbe mehet."3'' 

Werth a kormánynak szegezte a kérdést: „Magyarország döntsön a német— 
orosz háború esetén milyen álláspontra kíván helyezkedni, illetőleg milyen 
magatartást fog tanúsítani. Eme álláspont mielőbbi rögzítése annál is inkább 
szükséges, mert az idő sürget és tervszerű ka)tonai előkészületeinket csak a kor
mány álláspontjának ismeretében tehetjük meg."33 Újólag javasolja tehát, hogy 
a „kormány haladéktalanul lépjen érintkezésbe a német kormánnyal és te
gyen formális ajánlatot a német—orosz háborúhoz való önkéntes csatlakozá
sunkra". De addig is, a tárgyalások eredményének bevárása nélkül, rendeljen 
el a kormány katonai biztonsági rendszabályokat, így 

a hátvédelmi alakulatok, a repülőerők és a honi légvédelem mozgósítását, 
valamint a honi légvédelmi készültség elrendelését; 

32 DIMK V. k. 1147. O. (811.) 
33 OL K 64—90—24—416/1941. Rp. 
34 Uo. 
35 Uo. 
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a gyorshadtest, továbbá egyelőre az I., VI., VII. és VIII. hadtest és a legfon
tosabb fővezérségközvetlen alakulatok mozgósítását.36 

A vezérkarnak a német hadvezetéssel összeihiangalt előkészületei tehát a 
honvédség mintegy felének mozgósítására terjedtek ki. A nemet hadvezetés 
ugyanis, amikor a saját hadműveletei alakulásától függően számításba vette a 
magyar csapatok esetleges igénybevételét, olyan nagyságú erőkkel számolt, 
melyek szükség szeriint képesek lekötni a Kárpátok előterében levő szovjet erő
ket, illetve kezdeményezőén fellépni azokkal szemben, s nem csak legfeljebb 
a visszavonuló szovjet csapatok utóvédjeivel vívott csatározásokra képesek. 
De a hadműveleti felhasználhatóságtól függetlenül is Werth ebben a csapat-
kontingensben látta a magyar részvétel megnyugtató és Németország számára 
elfogadható, a románnal összevethető arányát, mely méltóképpen reprezentál
hatja a honvédséget a bolsevizmus elleni harcban. 

Werth az előkészületeket sürgetve arról nem tájékoztatta a kormányt, hogy 
a német hadseregvezetéstől származó információk alapján alakította ki azon 
véleményét, hogy ,,a német kormány a tekintetben nem fog jó előre kezdemé-
nyezőleg fellépni velünk szemben. Csak az utolsó pillanatban, néhány nappal 
vagy órával a háború megindítása előtt fog arról értesíteni és a csatlakozásra 
esetleg felhívni."''7 így történt ez a legutóbb, a jugoszláv hadjárat előtt is, 
s feltehetőleg most is így lesz. Ha pedig erre várunk, megint el fogunk késni 
a mozgósítással mint akikor, de ebből most sokkal nagyobb veszély származhat 
az országra. 

Emlékirata befejezéseként Werth még egyszer nyomatékosan felszólította a 
kormányt, ne habozzék, ne hagyja magát befolyásoltatni még gazdasági érde
kektől sem. A háború gyorsan el fog dőlni, a német hadsereg, mint eddig is, 
rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet. „Néhány hét múlva a mozgósított 
magyar haderő fokozatos leszerelésére számíthatunk, úgy, hogy a bevonulta
tott tartalékosok a leszerelés után még' az aratásra is hazatérhetnek.":iS 

Az emlékirat ezúttal sem hozta meg a remélt eredményt, habár Bárdossy, 
Werth kívánságának megfelelően, de az egyre feszültebb helyzettől is indíttat
va, rendkívüli minisztertanácsot hívott össze. Teljes egészében ismertette az 
emlékiratot, s azonnal hangot adott egyet nem értésének. Mindenekelőtt rámu
tatott: Magyarországnak nem kell bizonyítania, hogy a tengely oldalán áll, 
azt már megtette. Hitler már többször hangsúlyozita a belini magyar követ 
előtt, „milyen nagyra értékeli azt a szolgálatot, melyet a német katonaság 
átszállításával a birodalom érdekeinek tettünk és hogy a jugoszláv akcióban 
a szintén érdekelt Bulgáriát jóval megelőzve fegyveresen közreműködtünk".'1'-1 

Nincs szükség tehát arra, hogy a tengelybarátságunk demonstrálásaként a 
német—szovjet háborúban is részt vegyünk. 

Bárdossy elmondta, hogy a birodalmi kormány a német—orosz viszony ki
alakulásáról, s az esetleges koníliktusról ismételt érdeklődése ellenére sem 
tájékoztatta. A június 10—14. között Budapesten tartózkodó Ernst Veizsäcker 
külügyi államtitkárnak is szóba hozta a dolgot, aki alaptalannak minősítette az 
erről szóló híreszteléseket. Hasonlóképpen nyilatkozott Ernst Woermann, a né
met külügyminisztérium politikai osztályának vezetője is Sztójaynak. Né
met részről tehát még a tájékoztatástól is elzárkóznak, nemhogy aktív köz-

36 Uo. 
37 Uo. 
38 Uo. 
39 Szent-luanyi: i. m. 619. o. 
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reműködésünkre számítanának. Félreérthetetlen német kívánság, vagy felszó
lítás nélkül pedig már csak azért sem tartaná célszerűnek a magyar katonai 
intézkedéseket, mert ezzel óhatatlanul lelepleznénk a Szovjetunió előtt a Bi
rodalom esetleges szándékait. Az sem lehetetlen, hogy esetleg éppen ezzel vál
tanánk ki a Szovjetunió támadását Magyarország ellen. Egyik sem áll Német
ország érdekében. A háborúban való részvételünk pedig nem eredményezhet
né Dél-Erdély visszaadását, mivel a bécsi döntés során Németország garan
tálta annak a Romániának a határait, amelyik most az ő oldalán vesz részt a 
háborúban. Nem valószínű tehát, hogy a románoktól területet vegyen el. 

Végezetül a miniszterelnök felhívta a figyelmet az emlékirat egy szemet 
szúró ellentmondására. A vezérkar főnöke azzal számolt, hogy a német had
sereg a győzelmet rövid idő alatt ki fogja vívná, így a magyar csapatok rész
vétele is ennek megfelelően fog alakulni. A behívott tartalékosok már „az ara
tásra hazatérhetnek". Elképzelhetetlen állítás, hogy két hét múlva, azaz június 
29. körül, amikor a magyarországi aratás megkezdődik, katonáink hazaenged-
hetők lennének/'0 

A minisztertanács egyetértett Bárdossy javaslatával, s elutasította a fel
ajánlkozást. Nem mintha idegen lett volna tőlük a Szovjetunió elleni fellépés 
gondolata, azonban nem látták azt olyan egyértelműen problémamentesnek, 
mint Werth. Kérdéses volt, meddig tart a háború, mennyire sikerül megőrizni 
erő- és vagyonállományunkat, mit hoz számunkra a német győzelem, vagy az 
esetleges vereség/'1 A gazdasági nehézségeken túl attól is tartottak, hogy a har
cok során meggyengülhet a nagy áldozatok árán eddig kifejlesztett és még mo
dernizálás alatt álló hadsereg, ami nagy hátrányt jelenthet a németektől favori
zált, együttműködésre felkért románokkal szemben, akik majd érdemeik 
jutalmaként Észak-Erdélyt is visszakövetelhetik. A kéretlen felajánlkozás nem 
látszott kellő biztosítéknak. Mindenesetre másként állna a helyzet, ha a biro
dalmi kormány részéről érkezne felszólítás az együttműködésre. Megbízták 
Bárdossyt, újólag tájékozódjon a német szándékokról. 

Bárdossy elutasító magatartását nem kevésbé motiválta a Werth személyé
vel szembeni, elődjétől, Teleki Páltól örökölt ellenszenv, mint az általa előadot
tak kritikája. A miniszterelnök hiúságát ugyanis egyre inkább irritálta a ve
zérkar főnökének félreismerhetetlen törekvése, hogy saját elképzeléseit és ja
vaslatait minden áron érvényre juttassa, s a miniszterelnökre és a kormányra 
nyomást gyakorolva illetéktelenül beleavatkozzon a magyar k ül- és katonapoli
tika alakításába. Bárdossy már megsokallta a magyar hadseregyezetéstől is tá
mogatott Werthnek a kormánytól független csatornákon bonyolódó önálló 
„diplomáciai tevékenységét". Saját presztízsét, manőverezési lehetőségét fél
tette, a kormány politikaijának irányításában nem kívánt osztozni vele. Nem 
kis kárörömmel mutatott rá az emlékirat legsebezhetőbb pontjára — a had
járat aratásig befejeződik —, ami alkalmas volt Werth túlzott tekintélyének, 
katonai szakértelmének megnyirbálására, s így az emlékirat egésze hitelének 
csökkentésérc. 

A minisztertanács döntésének megfelelően Bárdossy még aznap táviratozott 
Sztójaynak. Kérte, keresse fel Wiezsäckert és hozza szóba előtte a német—szov
jet viszony kérdését, mivel korábbi megnyugtató véleménye ellenére a jelek 

40 Uo. 620—622. o. 
41 Bárdossy: i. m. 43. o. 
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arra utalnak, hogy a német—szovjet konfliktus veszélye nő. Érdeklődje meg, 
a birodalmi kormány a helyzet kritikussá válása esetén időben fogja-e érte
síteni a magyar kormányt, hogy a határon a német kormány megkívánta de
fenzív intézkedéseket megtehesse.42 

Június 14-én Bárdossy kiegészítette előző napi üzenetét. Rendkívül való
színűtlen ugyan, hogy a szovjet hadsereg támadást indítson a magyar határ
szakasz ellen, de a magyar katonai vezetés ezt nem tartja kizártnak. Márpedig, 
a már hetekkel ezelőtt a határszakaszon történt erődítési munkálatokon túl, 
újabb előkészületeket csak a német kormánnyal történt előzetes megbeszélést 
követően tehetnénk, már csak azért is, nehogy a szovjetek provokálásával né
met érdekeket is sértsünk. Felkészülésünk fokozná ugyanakkor a gazdasági 
nehézségeinket is, mivel a mezőgazdasági munkálatok elvégzését, így termés
eredményeinket veszélyeztetné. Ez szintén ellentétes a német érdekekkel is. 
Figyelembe veendő továbbá, hogy vasúti vonalaink éppen a német szállítmá
nyokkal lekötöttek, így a felvonulás csak igen lassan hajtható végre. Mindezen 
szempontok szükségessé teszik tehát, hogy a birodalmi kormány „még kellő 
időben bizalmasan tájékoztasson bennünket arról, hogy ítéli meg a helyzetet 
és a maga részéről milyen konzekvenciákat kíván abból levonni, hogy a magyar 
kormány esetleges elhatározásaival német intenciókkal összhangban marad
hasson". Kérte Sztójayt, maradjon szigorúan „az érdeklődés vonalán" és tar
tózkodjon mindenféle felajánlkozástól/'3 

Erdmannsdorff német követ már június 16-án jelentkezett a miniszterelnök
nél Ribbentrop válaszával: Tekintettel a határ mentén eszközölt szovjet csapat
összevonásokra, a német kormány a német—szovjet viszony tisztázása érdeké
ben július elején kénytelen lesz lépéseket tenni, és a szovjet kormánnyal szem
ben bizonyos követeléseket támasztani. Minthogy a tárgyalások kimenetele előre 
nem látható, a „német kormány szükségesnek tartja, hogy Magyarország is a 
maga részéről tegye meg a szükséges lépéseket határainak megerősítésére". 
A német külügyminiszter kérte, hogy közlése maradjon a legteljesebb titok
ban/''1 

Erdmannsdorff látogatása után Bárdossy azonnal kapcsolatba lépett Werth-
tel, és tájékoztatta őt Ribbentrop szigorúan titkos üzenetéről. Kérte őt, hogy 
mivel tudomása szerint a közeli napokban a német hadsereg egyik „legmérva
dóbb" személyiségével (Haider — D. L.) fog megbeszélést folytatni, tartsa szem 
előtt a kormány által június 14-én elfogadott és változatlan alapelveket. A né
met kormány is, mint ezt kinyilvánította, a német—orosz viszony alakulására 
való tekintettel csupán azt tartaná ajánlatosnak, ha Magyarország megfelelő 
védelmi intézkedéseket tenne. Ez az ajánlás csak a határvédelmi intézkedésekre 
vonatkozik, s nem többre. A hadműveletekben való részvételünkkel kapcsola
tosan „a német kormány semmiféle kívánságot vagy óhajtást nem juttatott 
kifejezésre". Ez megerősítette a kormányt azon elhatározásában, hogy egy 
esetleges német akcióban való részvételünket nem ajánljuk fel. Ezen csak ak
kor változtatnánk, ha a német kormány ilyen kéréssel fordulna hozzánk. A 
szükséges védelmi intézkedések foganatosítása terén tehát a legteljesebb össz
hangban kívánunk eljárni a német kormánnyal, illetve hadvezetéssel. Eközben 
szem előtt kell tartanunk vasútvonalainknak a német hadsereg általi lekötött-

42 DIMK V. k. 1175. O. (837.) 
43 Szent-Iványi : i. m. 823. o. 
44 Uo. 824. O. 
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ségét, valamint, hogy katonád készültségünk túlontúl fokozása saját gazdasági 
érdekeinkkel, közvetve a német kormányével is ellentétben ál.4 5 

Június 19-én létrejött a Werth—Haider (találkozó. Az OKH vezérkari főnöke 
a Romániában a 11. hadseregnél tett látogatásáról visszatérőben szakította 
meg útját Budapesten. Haider a rövid megbeszélés során tájékoztatta magyar 
kollégáját a legszükségesebb tudnivalókról. Az orosz kérdést Németország fegy
veresen fogja elintézni, ami rövid egy héten belül be fog következni. Jó leüt 
volna ugyan, ha Magyarország a Kárpátokat jobban biztosítja, azonban ne te
gyen semmi olyat, amivel az oroszokat alarmirozná, valamint a német szállí
tásokat akadályozná. Ha a német hadseregnek szüksége lesz a Kárpátalján 
átvezető vesútvonalakra, úgy azokat bocsássák rendelkezésükre. Engedélyez
zék továbbá a német hadsereg rádióállomásainak magyarországi telepítését. 
Haider végül megjegyezte, ha Magyarország részéről mégis szükségessé válná
nak bizonyos további katonai rendszabályok, arra Werthet Himer tábornok 
révén külön fogják kérni.46 Haider tehát az általa korábban kívánatosnak tar
tott, de a németekre hivatkozó magyar kormány ellenkezésén meghiúsult ma
gyar katonai előkészületeket nem hozta szóba, azonban továbbra sem zárta ki 
annak lehetőségét, hogy esetleg a magyar hadseregre is sor kerül. 

Werth tájékoztatta a miniszterelnököt a Halderral folytatott megbeszélésének 
lefolyásáról, aki megkönnyebbülten táviratozta Sztójaynak: a németek a ka
tonai megbeszélés során nem kértek semmi olyan intézkedésit, amely az oro
szokat alarmirozná, vagy a német szállításokat megzavarná, ami a kormány 
óvatos magatartását igazolja.''7 

A katonák természetesen nem értettek egyet a kormány álláspontjával, nem 
tudtak abba belenyugodni, s „amíg nem késő felkiáltással" igyekeztek nyomást 
gyakorolni a kormányra és rávenni döntésének megváltoztatására, a napokon 
belül megkezdődő támadáshoz való csatlakozás felajánlására. A vezérkar főnö
kének rendeletéből küldött meg Ujszászy Bárdossynak egy bizalmas, meg nem 
határozott származású jelentésrészietet. Ebben anonim személyek csodálkozá
suknak adtak kifejezést amiatt, hogy most, mikor a német támadás 48 órán 
belül várható, Magyarország még mindig teljesen érdektelenül áll a krízissel 
szemben. Érthetetlen, hogy bár a háború kitörése esetén szovjet támadás fe
nyeget, Magyarország még légvédelmét sem aktivizálta és határainak védelmé
ről sem gondoskodott/'8 

Június 20-án, a feszültség tetőfokán Sztójay és Homlok is jelentkezett. A né
met, sőt a román és finn hadsereg is befejezjte előkészületeit, a románok 26 
hadosztályt vonultattak fel. Homlok hangsúlyozta : katonai részvételünket szük
ségesnek tartja. Területekeit kell a Kárpátoktól északra elfoglalni és ennek 
birtokában tárgyalni, mert különben „tétlen szemlélői leszünk, miként jön 
létre a közös német—román határ". A hadjárat időtartamának megítélésében 
— német forrásokra hivatkozva — Homlok óvatosabb volt Werthnél. A német 
vezérkar, bár villámháborút készít elő, óvatosabb becslések szerint három hó
nappal számol a háború befejezéséig, amiben bennifoglalitatik a hadiipar, olaj-

45 Uo. 146—147. O. ; DIMK V. k. 1180—1182. O. (840.) 
46 Genera lobers t Halder: Kr iegs tagebuch . I—III. k. S tu t tgar t , 1963. II. k. 457. o. és Szent—Ivá-

nyi: i. m. 147. o. 
47 Szent-Iványi : i. m. 148. o. 
48 DIMK V. k. 1202. O. (858.) 
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és nyersanyagkörletek elfoglalása is. A német hadvezetés 124—136 hadosztályt 
vonultatott fel, s számít hadosztályainak nagyobb tűzerejére, a jobb vezetésre/'" 

Június 22-én 3 óra 15 perckor a német csapatok <többezer kilométer szélessé
gű fronton megrohanták a Szovjetuniót. Erdmannsdorff kora reggel lakásán 
kereste fel Bárdossyt, hogy közölje vele a hírt. A miniszterelnök a hír halla
tán a legnagyobb megértésének és megelégedettségének adott kifejezést. A 
délelőtt folyamán Horthy is fogadta a német követet, aki átnyújtotta Hitler 
levelét. A követ szerint a kormányzó köszönetét fejezte ki ,,az általa nagyszerű
nek talált hír"-ért, hiszen ,,22 év óta sóvárogva várta ezt a napot, és most 
boldognak érzi magát". 

Hitler levelében a szovjet katonai fenyegetésre hivatkozva indokolta döntését, 
s magát az európai civilizáció megmentőjének állította be. Ezúttal sem kérte 
a magyar hadsereg részvételét a megkezdődött háborúban, semmiféle újabb 
katonai lépést, hanem meglepő módon megelégedettségét és köszönetét fejezte 
ki az eddigiekért. „Ami Magyarország magatartását illeti, Főméltóságú Uram 
— írta Hitler —, meg vagyok győződve, hogy a magyar nemzeti öntudat méltá
nyolni fogja magatartásomat. Szeretném kifejezni köszönetemet a magyar 
fegyveres erők megértő intézkedéseiért, mellyel megerősítették a határ védel
mét,'ezzel elejét véve az orosz szárnytámadásoknak és erőket kötve le." Hitler 
végül Ígéretet tett Horthynak, hogy majd dokumentálni is fogja tettének indító 
okait.50 

Az esemény hírére azonnal működésbe lépett a magyar vezérkar és a német 
összekötő törzs. Radtke őrnagy, Himer helyettese már hajnali 3.15-kor, tehát 
a támadás megindulásának időpontjában, telefonon kapcsolatba lépett az OKW-
vel, ahol közölték vele, hogy felszabadítják a magyar vezérkarral folytatandó 
tárgyalásokat. «« 

A déli órákban sor került Himer és László Dezső tábornokok találkozójára, 
amelyen áttekintették a helyzetet. László panaszkodott Himernek amiért Ma
gyarország nem vehet részt a hadműveletekben: sem a német kormány, sem 
az itt levő Haider részéről nem merült fel konkrét kívánság a magyar rész
vételt illetően. Ezen csak az OKW döntése változtathatna.•",l 

Délután öt órakor Himer tájékoztatta Paulus altábornagyot a szükség esetén 
leggyorsabban mozgósítható és felhasználható magyar erőkről. A magyar vezér
kar főnöke a VII. hadtest parancsnokságát jelölte ki az esetleges hadműveletek 
irányítására. Ennek alárendeltségében gyorsan mozgósíthatóak és bevethetőek 
a következő, jelenleg békelétszámon levő alakulatok : a VIII. hadtest alakulatai; 
a 2. gépkocsizó dandárnak a hadtest területén elhelyezett részei, a Tiszántúl 
északi részén diszlokált 1. lovas dandár, az erdélyi IX. hadtest gyalogos és tü
zéregységei, valamint a Kárpátalján levő hegyi és határvadász dandárok."'2 

Hat óra után húsz perccel Himer már Jodl tüzérségi tábornoknál, az OKW 
hadműveleti főnökénél jelentkezett telefonon, hogy tájékoztassa őt is a magyar 
hadsereg helyzetéről. Jodl időközben már értesült Paulustóü az adott lehetősé
gekről. Himernek arra a megjegyzésére, hogy a magyar hadsereg utasításokat 
vár, Jodl leszögezte : „Minden magyar segítséget bármikor elfogadunk. Nem aka
runk semmit követelni; de köszönettel veszünk mondent, amit önikónt felaján-

49 Uo. 1199. O. (855.) 
50 A Wilhelmstrasse . . . i. m. 594. o. (412.) 
51 Századok, 1965. 6. sz. 1239. o. 
52 Uo. 1240. O. 
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lamak. Szó sincs arról, hogy Magyarország esetleges részvétele elől elzárkóz
nánk."53 

Himer azonnal Werthet kereste az üzenettel, aki azonban nem volt elérhető. 
Hasonlóképpen balszerencséje volt Barthával is, aki vidéken horgászott. Csak 
László Dezsőt sikerült elérnie, akinek írásban átadta Jodl üzenetét. László csak 
hosszas keresgélés után tudta elérni Werthet, s továbbítani az üzenetet. Este 
kilenc óra tájban jelentkezett Himernél a vezérkar főnökének válaszával: egye
lőre nem tehet semmit, mivel a kormányzó már háromszor (sic!) felajánlotta 
Hitlernek támogatását, aki úgy nyilatkozott, közölni fogja mikor és milyen 
mértékben óhajtja azt igénybe venni. A Haider tábornokkal nemrég folytatott 
személyes megbeszélés során sem merült fel a magyar részvétel iránti igény.54 

Himer másnapra személyes találkozót is kért Werthtől. László közölte, hogy 
a vezérkari főnök reggel vidékre megy, így csak egy órakor állhat rendelke
zésére. 

Werth üzenete csak az összekötő törzs naplójából ismert, így nem tudhatjuk, 
a bejegyzés mennyiben fedi pontosan annak tartalmát. Ugyanis Horthy nem 
hogy háromszor, de egyszer sem ajánlotta fel Hitlernek részvételünket a há
borúban. Ennek semmi nyoma sincs a forrásokban. A kormányzó Hitler leve
lének átvételekor kifejezte ugyan Erdmannsdorffnak a Szovjetunió elleni há
ború feletti elégedettségét, azonban tartózkodott minden olyan kijelentéstől, 
amiből esetleg a felajánlkozásra lehetett volna következtetni. Werth, amennyi
ben valóban három felajánlkozásról beszélt, valótlanságot állított. Az valószí
nűtlen, hogy a jól értesült Werth Horthytól, vagy mástól, ilyen hamis infor
mációt kapott volna. Elképzelhető, hogy a cél érdekében engedte meg magá
nak a valótlanságot, abban bízva, hogy ezzel is nagyobb súlyt tud adni a német 
vezérkarnál a hadseregvezetés ajánlkozásának, amit csak az akadályoz, hogy 
Hitler azt eddig már többször visszautasította. Tudta, hogy Horthytól való
ban nem áll távol a csatlakozás gondolata, így ha a németek kérik, vagy ha 
casus belli adódik, nem fog ellentanondani. Werth, aki elsősorban a német had
vezetéstől várta elképzelései számára a zöld utat, úgy látta, itt az alkalom a 
döntés kicsikarására. Biztató volt számára, hogy az OKW már nemcsak bizal
mas tárgyalásokon vetette fel az együttműködés lehetőségét, hanem nyíltan is 
utat nyitott a tárgyalások előtt. Mindezt betetőzte Jodl üzenete. Werth emö-
gött a német politikai vonal hallgatólagos beleegyezését is látta. A feladat tehát 
rávenni Horthyt és a magyar kormányt a mielőbbi csatlakozásra, hogy minél 
kisebb hátrányba kerüljünk a már harcoló románokkal szemben. 

Június 23-án Bárdossy összehívta a minisztertanácsot, amely javaslatával 
egyetértve, úgy döntött, hogy megszakítja a diplomáciai viszonyt a Szovjetunió
val, a további lépésektől azonban távoltartja magát. A megtett lépés a magyar 
—német kapcsolatok zavartalansága és esetleges konfliktusok elkerülése végett 
szükséges volt és egyelőre elégségesnek látszott. Keresztes-Fischer volt az 
egyetlen, aki megfontolásra intett. Bárdossy felszólítására Bartha Károly altá
bornagy, honvédelmi miniszter adott szakvéleményt a minisztereknek a né
met—szovjet háborúról. Szerinte hat hót alatt a német hadsereg teljes győzel
met arat. 

A minisztertanács döntését Bárdossy azonnal közölte Erdmannsdorff kö
vettel, s kérte, hozza azt mielőbb kormánya tudomására. Megkérdezte a kö

ss Uo. 
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vetet, a német kormánynak vajon „nincs-e észrevétele vagy óhajtása ezzel 
kapcsolatban". Erdmannsdorffnak nem volt megjegyzése, a diplomáciai vi
szony megszakítását magáttói értetődőnek tartoitta, mint ami legkevesebb, amit 
Magyarország tehet.""5 

Vörnle János külügyminiszter^helyettes Gsaranov szovjet követet kérette 
magához, s közölte vele, hogy Magyarország megszakítja a diplomáciai viszonyt 
a Szovjetunióval. 

Június 23-án tovább folytatódtak az üzenetváltások és megbeszélések a két 
vezérkar között. Tizenkettőkor maga Haider vezérezredes hívta telefonhoz 
Himert. Werth előző napi megnyilatkozására utalva elmondta, tisztában van 
vele, hogy a magyar politikai vezetés nem fektet súlyt a Szovjetunió elleni 
támadáshoz való csatlakozásra, s csak Horthy véleménye lenne kötelező számára. 
Ezért „most azon múlik a dolog, hogy a magyar katonai fórumok mozgásba 
tudják-e hozni a politikai szerveket annak érdekében, hogy ezek maguktól 
ajánlkozzanak". Haider szükségesnek tartotta még egyszer rögzíteni a német 
vezetés Jodl által közölt álláspontját: követeléseket, amelyekért fizetni kell, 
nem támaszitanak, de minden önkéntes támogatásért, különsen a gyors csapa
tokért, hálásak lesznek. Kérte, a magyar vezérkarral pontosan tisztázzák, mi
lyen erőkkel tudnának rendelkezésre állni. Ha erre sor kerülne, a magyar csa
patok feladatának részleteit a Dél Hadseregcsoport parancsnoksága fogja szabá
lyozni, amelynek alárendeltségébe a magyar alakulatok kerülnének/"*' 

Haider, az OKH vezérkari főnöke a hadjárat második napján, a dolog fon
tosságának megfelelően, időt szakított magának, hogy Jodl előző napi meg
nyilatkozását követően maga is súlyt adjon az OKW és az OKH magyar csa
patok felhasználásával kapcsolatos elképzelésének. Fontosnak tartotta annak 
személyes tisztázását, milyen magyar erők mozgósíthatóak és állhatnak mie
lőbb a Dél Hadseregcsoport rendelkezésére. A hadjárat első napján csak 10—12 
km-t előrenyomuló 17. hadsereg hadműveletei kibontakozásának teljes bizony
talansága — mint ezt Brauchitschal Hitler előtt korábban bizonygatták — 
szükségessé teheti, hogy magyar erőket vessenek be a szárnyaikat veszélyezte
tő szovjet erők lekötésére. A német katonai vezetés nyilván szabad kezet kapott 
már ekkor, hogy nyíltan is felszólíthassa a magyarokat az önkéntes felajánl
kozásra, habár Hitler ezt még ekkor is a katonák kishitűségeként fogta fel, 
s a hadműveletek felesleges túlbiztosításának tartotta. Haider értesülései és 
korábbi tapasztalatai alapján tisztában volt vele, hogy nagyobb magyar erők 
mozgósítása legalább két-három hetet vesz igénybe, ezért elsősorban a lénye
gesen rövidebb idő alatt mobilizálható és bevethető gyorshadtest érdekelte. 

Himer egy órakor találkozott Werthel. Átadta Haider üzenetét, s még egyszer 
rögzítette a német katonai vezetés álláspontiját. Werth elmondta neki, nem 
tudja, mit tartalmaz Hitler Horthynak küldött levele. Amennyiben ebben nem 
lenne nyílt felszólítás az együttműködésre, a tartózkodó politikusokat változat
lanul nehéz lesz cselekvésre bírni. Sajnálja, hogy politikai oldalról már négy 
héttel ezelőtt nem kapott kellő ifigyelmeztetést. Ha ez megtörténik, most jobban 
állna a hadsereggel, és már tegnap (22-én) átléphették volna a határt. Tíz nap
pal ezelőtt ugyan az ő kezdeményezésére már tájékozódtak — politikai úton — 

55 DIMK-V. k. 1231. o. (866.) és Bárdossy : i. m. 49. o. 
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a magyar részvételt illetően, de úgy látszik a Führer nem akarja Magyarország 
részvételét a háborúban."'7 

Himer a hiányos politikai előkészületek miatt panaszkodó Werthnek röviden 
csak annyit válaszolt: „most a katonáké a szó". Werth csüggedten megjegyezte: 
a magyar segítség már úgyis elkésett. Himer azonban megvigasztalta, mondván, 
hogy még nem késő a cselekvés, még nincs a tizenkettedik óra. Magyarország 
még részt-vehet egy egyébként „hézagmentes keleti arcvonalon" a bolsevizmus 
elleni harcban. A hangsúlyt a hézagimentességre helyezte, melynek biztosítása 
a Kárpátok előterében a magyar honvédségre várhat."*8 

Werth azonban nyomban úgy tájékoztatta Bárdossyt, hogy a német hadsereg 
vezetői kívánatosnak tartják a háborúban való részvételünkat. Ezt követően, 
még a délutáni órákban, Barthával Kenderesre utazott az ott tartózkodó kor
mányzóhoz, hogy neki is beszámoljon a német hadseregvezetés kívánságairól, s 
rávegye, hatalmazza fel a helyzetnek megfelelő lépések megtételére. A beszélge
tés végeztével a kormányzóit nyomott hangulatban hagyták, aki állítólag panasz
kodott környezetének, hogy vendégei azzal fenyegetőztek, ha Magyarország nem 
vesz részt a háborúban, ez könnyen forradalmat válthat ki a tisztikar körében : 
a honvédség megkívánja a cselekvést. Werthnek ennek ellenére nem sikerült 
rábírnia a kormányzót a felajánlkozásra. 

A német összekötő törzs naplójának tanúsága szerint a kormányzótól vissza
érkező Werth azonnal tájékoztatta Himert a látogatás eredménytelenségéről, 
aki 20 óra tájban már továbbította azt az OKW, majd az OKH hadműveleti 
osztályához. Benyomásait úgy összegezte, minden jel arra mutat, hogy „Werth 
gyalogsági (tábornok nem képes megbirkózni a pillanat nagyságával"."'" 

Miiközben Budapesten a katonák mindent megtettek, hogy a végzetes háborús 
útra tereljék az országot, Moszkvában június 23-án Molotov külügyi népbiztos 
magához kérette Kristóffy magyar követet és érdeklődött nála Magyarországnak 
a szovjet—német konfliktussal szemben elfoglalt álláspontja iránt. Közölte 
Kristóffyval, hogy — mint ezt már korábban többször is kijelentette — a szov
jet kormánynak „nincs követelése, vagy támadó szándéka Magyarországgal 
szemben, nem volt észrevétele, hogy magyar követelések Románia kárára meg
valósuljanak; e tekintetben a jövőben sem lesz észrevétele". A szovjet kormány
nak mielőbb tudnia kell, Magyarország részt szándékozik-e venni a háborúban, 
vagy semleges kíván-e maradni.00 

Kristóffy magánvéleményének adott kifejezést, miszerint nem tartja való
színűnek, hogy Magyarország háborúba szándékozna lépni a Szovjetunióval. 
Kérte, Molotov tegye lehetővé, hogy mielőbb felvehesse a kapcsolatot kormá
nyával. 

Kristóffy számára már 23-án este megteremtették a kért kapcsolatot, így táv
irata Molotov üzenetével már 24-én (Bárdossy szerint 25-én) délelőtt a minisz
terelnök asztalán volt. A táviratról és annak tartalmáról nem tájékoztatta 
sem a kormányt, sem a kormányzót, azt válasz nélkül hagyta. Habár később a 
népbíróság előtt azt vallotta, hogy a miniszterekkel és a kormányzóval egya
ránt ismertette a távirat tartalmát, az érdekeltek egybehangzó vallomása sze
rint ez nem történt meg.01 Horthy emlékiratában szemére hányja Bárdossynak, 
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hogy eltitkolta előtte Kriistáffy táviratát, amiről csak három évvel később, 1944-
ben értesült. Bárdossy akkor el is isimeirte ezt előtte.62 Bárdossy a népbíróság 
előtt elmondta még, hogy véleménye szerint a döntés különben sem ezen a síkon 
játszódott le. Az események időközben a távirat tartalmán túlhaladtak. Az el
maradt válasz is válasz volt. A diplomáciai viszony megszakításával Magyaror
szág formailag már különben is feladta semlegességét. Háborút nem akart in
dítani a Szovjetunió ellen, ennek nyilvánosságra hozása pedig lehetetlen lett 
volna a németek, valamint a magyar hadseregvezetés és szélsőjobboldal reak
ciója miatt. Amennyiben pedig mégis megtámadtuk volna német nyomásra a 
Szovjetuniót, az hitszegésnek minősült volna. Bárhogyan is igyekezett azonban 
Bárdossy utólag igazolnia magát, nem menthető fel a Molotov-üzenet elhallgatá
sának terhe alól, még akkor sem, ha a magyar hadbalépésen ez nem sokat vál
toztatott volna.c:l 

Krisitóffy 24-én kapta meg Bárdossy előző este keltezett táviratát, amely 
azonban nem a Molatov üzenetre küldött választ tartalmazta, hanem a dip
lomáciai viszony megszakítását, amit a szovjet követtel is tudattak. Június 25-én 
délelőtt Kristóffy jelentkezett a szovjet külügyi népbiztosnál. Elfoglaltsága 
miatt azonban nem Molotov, hanem helyettese, Visinszkij fogadta és vette át 
a magyar kormány nyilatkozatát a diplomáciai viszony megszakításáról.0'1 

A Szovjetunió közben mindent megtett, nehogy valamiféle incidensre szol
gáltasson okot a magyar—szovjet határon. A magyar vezérkar június 23-i és 
24-i helyzetjelentése egyaránt teljes nyugalomról adott számot a határon. A 
szovjet csapatok részéről hátrafelé való mozgás figyelhető meg. Az orosz jár
őrök részéről barátságos magatartás tapasz balható.,i:> 

A magas rangú német katonai vezetők üzeneteiről értesülve Bárdossy szük
ségesnek tartotta, hogy külügyi vonalról is megerősítést nyerjen a német szán
dékokat illetően. Június 24-én magához kérette a német követet. Emlékeztette, 
hogy Sztójay, valamint Weizsäcker és Woermann útján többször kísérletet tett, 
hogy német—orosz konfliktus esetére a birodalmi kormány Magyarországgal 
kapcsolatos álláspontjáról tájékozódjék, de érdeklődött erről magától a követ
től is. A német hivatalos körök, nyilván a /titoktartás miatt, mindannyiszor ki
tértek a válasz elől, sőt Woermann még azt is kijelentette, hogy „orosz kérdés 
egyáltalán nincs". Június 14-én megérkezett Ribbentrop üzenete, melyben csak 
a határok megerősítését kérte. Látogatása során Haider is azt a kijelentést tette 
Werthnek, hogy bár indokolt lett volna a határ alaposabb megerősítése, most 
már semmit se tegyünk, amivel az oroszokat estleg alarmirozhatnánk. Werth 
akkor nyíltan feltette a kérdést Haldernak: a német hadvezetőség „kíván-e tő
lünk katonai téren valamit", amire Haldert nemleges választ adott. Ezek után 
meglepte Werth mostani közlése, miszerint Himer tábornok felkereste a német 
katonai vezetők üzenetével: „a katonai akcióban való részvételük kívánatos 
volna".m 

Bárdossy furcsállotta a követ előtt, hogy a német katonai vezetés a vezérkar 
útján lép fel ezzel a kívánsággal, holott „ennek kifejezésre juttatása elsősorban 

62 Horthy Miklós: Emlék i r a t a im. Buenos Aires, 1953. 226. o. ; Európa — História 1990. 251. O. 
va lamin t Bárdossy: i. m. 52. o. 

63 Bárdossy: i. m. 51—52. o. 
64 Uj Látóhatár, 1975. l .sz. 34. o. 
65 HL Ein. Vkf. 1. 1941/5567. 
66 Szent-Iványi: i. m. 155. o. 
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politikai kérdés és így nem a vezérkar, hanem a kormány, illetőleg az alkot
mányos tényezők elbírálása alá esik". A kormány kötelessége mérlegelni, az 
adott esetben milyen akcióra haitáirozza el magát, s ilyen értelemben előterjesz
tést tesz-e az államfőnek. Épp ezért a kormány szükségesnek tartja politikai 
vonalon tisatázni, „vajon a bir. kormány csakugyan kívánatosnak tartja-e, hogy 
az Oroszország elleni akcióban részt vegyünk, s ha igen, konkrétan mi az amit 
óhajtandónak tart." Kérte Erdmannsdorffot, lépjen mielőbb kapcsolatba kor
mányával, s közölje annak válaszát.67 

Bárdossy nem határolta el magát eleve egy esetleges német „kívánság" meg
fontolása elől,.ha az a német politikai vezetés részéről merül fel, azonban szük
ségesnek vélte, hogy felhívja a birodalmi kormány figyelmét néhány olyan ége
tő gondra, melyek a magyar hadsereg bevetése esetén fokozottan jelentkeznek. 

Mindenekelőtt óvatosságra kell intenie a német kormányt a katasztrofáli
san rossz román—magyar viszony, az állandó határincidensek, a felelős román 
államférfiak által hangoztatott ellenrevíziós törekvések miatt. Ilyen körülmé
nyek között mindenkor számítani lehet egy román betörésre „a katonailag igen 
nehezen védhető" déli határon, de hasonlóképpen számolni kell a szlovákokkal 
is, akik a délkelet-európai végleges területi rendelkezésnél szintén revíziós igé
nyekkel szándékoznak fellépni. 

Igen nehéznek ítélte meg Bárdossy az ország gazdasági helyzetét. Az elmúlt 
évi rossz időjárás, a földmívelő lakosságot érintő katonai intézkedések követ
keztében „gazdasági helyzetünk rendkívül súlyosra fordult, aminek immár alig 
elviselhető következményei mindenütt kiütköznek, s nem tudom, nem fognak-e 
nagyobb bajokat felidézni mielő/tit az új termést- betakarítjuk". Súlyosbítja a 
gazdasági helyzetet, hogy „úgyszólván egész vasúti hálózatunkat a német had
sereg rendelkezésére bocsátottuk, bár ennek következményeit Németországnak 
hozott áldozatként szívesen viseltük". 

A vázolt helyzetben a magyar kormány kötelessége az ország erőinek, katonai 
felkészültségének megőrzése. A Duna-völgyi helyzet konszolidálását, Német
ország érdekeivel megegyezően, csak így tudjuk biztosítani. Őszintén meg kell 
mondani, hogy a magyar kormány, mely „változatlan hűséggel és teljes szoli
daritással áll a tengelyhatalmak oldalán", s erről a diplomáciai viszony meg
szakításával már tanúságot is tett, csak nehezen határozná el magát a katonai 
akcióban való részvételre. Mindenesetre a birodalmi kormány kívánságait mér
legelni fogja."8 

Erdmannsdorff késedelem nélkül, még a délutáni órákban beszámolt a német 
külügyminisztériumnak a Bárdossyval folytatott megbeszéléséről. Ennek ap
ropóját a miniszterelnök azon értesülése adta meg, hogy a vezérkari főnökség
hez beosztott német tábornok állítólag közölte a magyar vezérkar főnökével, 
,hogy kívánatos a Szovjetunió elleni előnyomulásban a magyar seregek rész

vétele. A miniszterelnök, aki ezt elsősorban politikai kérdésnek tekinti, annak 
tisztázását kéri, tényleg fennáll-e ilyen irányú német óhaj, és igenlő esetben 
milyen mértékű részvétel kívánatos". 

A német kormány nem sietett a válasszal. Június 26-án Bárdossy kérte a kö
vetet, jelentse kormányának, hálásan venné az azonnali választ, mert a magyar 
kormány nagy súlyt helyez arra, hogy a német kívánságokhoz igazodjék.'"1" 

67 Uo. 156. o. 
68 Uo. 157—158. O. 
69 DGFP XIII. k. 13 és 24. o. 
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A kormánnyiaíl elégedetlen katonáik, valaimirvt a mépd németek körében fel
vetődött egy szabadcsapat megalakításának gondolata is. Hasonló tervvel fog
lalkozott Albrecht királyi herceg, aki a Waffen SS keretében kívánt szabad
csapatot létrehozni. Június 25-én Himer villásreggeli/t adott, melyen többek kö
zött a német követ és a Volksbund több vezetője mellett Werth, Miklós és 
László tábornokok is részt vettek. Werth iitt adta elő a magyar szabadcsapat 
megalakításának tervét. Annak szervezését és irányítását Himernek és tör
zsének szánták. 

A magyar vezérkar urainak türelmetlensége egyre növekedett. Úrrá lett 
rajtuk az „ismét elkésünk" szemlélet. Ezt csak fokozta a hír, hogy Szlovákia 
június 25-én háborúba lépett a Szovjetunió ellen, holott szintén nem kérték 
fel csatlakozásra. 

A Kassa ellen június 26-án, 13.10-kor végrehajtott provokáció megteremtette 
az alkalmat a hadbalépésre. Három ismeretlen, felségjel nélküli bombázógép 
délkeleti irányból berepült a határtól alig 17—20 km-re fekvő, légvédelemmel 
minimálisan ellátott Kassa fölé és 29 db 100 kg-os bombát dobott a városra. 

A támadást megelőzően már jelentették a vezérkarnak, hogy 12.10-kor három 
szovjet vadászgép géppuskázta Tiszaborkút és Rahó között a Körösmező—Bu
dapest vonatot. 

A történeti kutatás által mindmáig feltáratlan esemény jó alkalmat terem
tett a hadbalépésre. A korábbi elemzéseiben egy szovjet ellencsapással is szá
mító magyar vezérkar számára elfogadható volt a szovjet támadás lehetősége, 
így Werth, a támadás hírét meghallva, minden részletesebb tájékoztatás be
várása nélkül, Barthával együtt azonnal Horthyhoz sietett. Két óra körül ér
hettek a palotába és kérték azonnali kihallgatásukat. Az orosz 'támadás hírének 
előadásával sikerült rávenniük a felháborodó kormányzót, aki az orosz táma
dást szintén nem tartotta kizártnak, hogy a hír valódiságáról, a körülményék
ről való tájékozódás nélkül engedjen Werthék kívánságának. Az 1920. XVII. te. 
2. § 2. bek-ben biztosított jogánál fogva, az országgyűlés utólagos hozzájárulá
sának kikérése mellett, elrendelte a hadseregnek a határon túl történő harcba 
vetését és a hadiállapot beálltának kimondását. Lesülne arcáról a bőr, ha tétlen 
maradna és nem válaszolna a támadásra — fogadta Horthy a megkésve érkező 
Bárdossy miniszterelnököt. Már ki is adta a parancsot a légierőnek a megtorló 
bombázásra.70 Bárdossy az események alakulásának hallatán megkönnyebbült: 
a kormányzói döntés kész helyzet elé állította, megszabadította a hadbalépés 
érdekében feléje irányuló nyomástól. így, ő is magáévá téve a katonáknak a 
szovjet támadásról előadott teóriáját és a kormányzó döntését, a miniszterta
nács ülésére sietett. Az ottani eseménysor, mint a hadbalépést megpecsételő 
akkord leírását a Szakály Sándor által írott, következő tanulmányból ismerheti 
meg az olvasó. 

70 Macartney : i. m. II. k. 25. o. 
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Lóránd Dombrády 

THE ROLE OF THE HUNGARIAN MILITARY COMMAND 
IN THE ENTRY INTO WAR WITH THE SOVIET UNION 

Summary 

This study treats the — finally successful — efforts of the Hungarian military com
mand with the purpose to entry into war with the Soviet Union. The author exami
nes the motives, either home or foreign, which moved the leaders of the Royal Hun
garian Honvéd Army to urge on entering into the war, even in contradiction with 
the conceptions of the government and at the price of pledge. Finally their efforts 
were successful because, with the use of the Kassa provocation, they could win Re
gent Horthy over to the cause. The study examines the role of the German High 
Command which was contradictory to the purposes of the German foreign policy 
only apparently. Hardly were negligible the Hungarian—Roumanian relations, too. 
One of the goals of the study is on one hand to clear up a misunderstanding, namely 
that the Bárdossy-adminiskratian, evading the competence of the Parliament, could 
force the entry into war; on the other hand the author proves that there wasn't any 
declaration of war at all. 

Lóránd Dombrády 

LE ROLE DES CHEFS MILITAIRES HONGROIS DANS L'ENTRÉE EN 
GUERRE CONTRE L'UNION SOVIÉTIQUE 

Résumé 

L'auteur présente les efforts, aboutissant au succès, de la direction supérieure mi
litaire hongroise, faits en faveur de l'entrée en guerre contre l'Union Soviétique. Il 
examine et analyse tour à tour toutes les raisons intérieures et extérieures qui pous
saient les dirigeants de l'armée à favoriser l'entrée en guerre, à l'opposé de la con
ception du gouvernement aussi, même au prix des offres de service. Le bom
bardement de Kassa vient bien à propos pour gagner l'accord du gouverneur, 
ainsi finalement leur activité a été couronnée de succès. L'étude analyse 
également le rôle s'y rapportant de la direction militaire allemande, qui 
était apparement contraire aux buts de politique extérieure des Allemands, en réa
lité ce rôle convenait à ces buts. Le rapport hungaro—roumain était ici un facteur 
motivant non négligeable. L'auteur de l'essai veut ensuite dissiper l'hétérodoxie se
lon laquelle le gouvernement hongrois, dirigé par László Bárdossy, éludant les dro
its du parlement, aurait forcé l'entrée en guerre, qui n'épuisait pas les critères de la 
„déclaration de guerre" souvent mentionnée. 



Lóránd Dombrády 

DIE ROLLE DER UNGARISCHEN MILITÄRISCHEN LEITUNG 
BEI UNGARNS EINRITT IN DEN KRIEG GEGEN DIE SOWJETUNION 

Resümee 

Der Verfasser behandelt die — letzten Endes erfolgreichen — Anstrengungen der 
ungarischen oberen militärischen Leitung, die zu Ungarns Eintritt in den Krieg ge
gen die Sowjetunion führten. Er untersucht der Reihe nach all die inneren und 
äußeren Motive, die die militärische Leitung bewogen, entgegen den Vorstellungen 
der Regierung auf den Kriegseintritt zu drängen. Ihre Aktivitäten wurden schließ
lich vom Erfolg gekrönt, was dadurch ermöglicht wurde, daß sie die Kaschauer Pro
vokation ausnützend den Reichsverweser für ihre Ziele gewinnen konnte. In der 
Studie wird auch auf die diesbezügliche Rolle der deutschen Heeresleitung einge
gangen, die den deutschen außenpolitischen Absichten nur scheinbar zuwiderlief, in 
Wirklichkeit jedoch mit ihnen in Einklang zu bringen war. Ein nicht zu vernachläs
sigender Motivationsfaktor war dabei das ungarisch—rumänische Verhältnis. Der 
Verfasser legt auch darauf Wert, den Irrglauben zu zerstreuen, wonach das von 
László Bárdossy geleitete ungarische Kabinett den Kriegseintritt die Befugnisse des 
Parlaments ignorierend erzwungen hätte, wobei die Kriterien der oft erwähnten 
„Kriegserklärung" gar nicht erfüllt wurden. 

Лоранд Домбради 

РОЛЬ ВЕНГЕРСКОГО ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА ВО 
ВСТУПЛЕНИИ ВЕНГРИИ В ВОЙНУ ПРОТИВ СССР 

Резюме 

Автор статьи показывает усилия венгерского военного руководства, предпринятые в 
целях вступления в войну против Советского Союза и увенчавшиеся в итоге успехом. 
Автор последовательно анализирует все те внешние и внутренние причины, которые 
побуждали руководство армии настаивать на вступлении в войну вразрез с сообра
жениями правительства, хотя бы ценой предложения услуг. Деятельность военных 
в конечном итоге увенчалась успехом, что стало возможным благодаря привлече
нию для достижения своих целей регента Венгрии, ссылаясь на оказавшуюся им на 
руку провокацию в Кошице. В статье дается анализ связанной этим роли немец
кого военного руководства, которая лишь носила видимость противоречия с военно-
политичоскими намерениями Германии, на самом же деле совладала с ними. Как 
мотивирующий фактор, нельзя оставить без внимания венгеро-румынские отношения. 
Автор ставит акцент также на рассеивании заблуждения, согласно которому вен
герское правительство, возглавляемое Ласло Бардошши, обойдя права парламента, 
силой вынудило его принять решение о вступлении в войну, что даже не исчерпывало 
критерия так много упоминавшегося „объявления войны". 
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SZAKÁLY SÁNDOR 

„ . . . MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJET-UNIÓ KÖZÖTT 
A HADIÁLLAPOT BEÁLLOTT" 

Egy döntés politikai hátteréről 

Az elmúlt mintegy másfél évtized alatt örvendetesen megnőtt a Magyaror
szág második világháborús szerepét vizsgáló, elemző publikációik száma. Mo
nográfiák, tanulmánykötetek, tanulmányok és cikkek vizsgálják az 1939 és 
1945 közötti magyar történelem kül-, katona-, gazdaság- és belpolitikai esemé
nyeit. Hadtörténeti feldolgozások igyekszenek képet adni a magyar királyi 
honvédség háborús szerepéről, a honvédség szervezeti és létszámviszonyainak 
alakulásáról, a katonai vezetés elképzeléseiről, szerepéről. 

A publikációik ezen örvendetesnek tekinthető gyarapodása mellett fel
tűnő viszont, hogy a magyar történészek, hadtörténészek szinte alig foglalkoz
nak egy, csak látszólagosan periférikusnak tűnő részletkérdéssel, Magyarország
nak a Szovjetunió elleni hadműveletekbe történt bekapcsolódásával, illetve an
nak közvetlen előzményeivel. Végignézve a különböző műfajú és színvonalú 
publikációkon azt kell tapasztalnunk, hogy a történészek, hadtörténészek dön
tő többsége kritika nélkül elfogadja és veszi át azt a lassan ötven esztendős 
állítást, miszerint Magyarország 1941. június 27-én hadat üzent a Szovjetunió
nak, s tette mindezt Bárdossy László miniszterelnök1 a kormány nevében, 
törvénytelenül.2 

Írásomban ezt az alig vizsgált kérdést igyekszem körüljárni, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy megvizsgáljam és választ adjak azon állításokra, melyek 
szerint a Szovjetunió elleni magyar hadbalépés az érvényes törvények kiját
szásával történt és az hadüzenet volt. 

Az 1941-es esztendő elején az addig még jónak, bár felhőtlennek nem tűnő 
német—szovjet viszony egyre inkább elmérgesedett, kiéleződött. Az 1939-es 
lengyelországi hadjárat hetei alatt szinte szövetségesként fellépő két hatalom 
politikai, katonai és gazdasági érdekei egyre inkább ellentétbe kerültek egy
mással, nagyhatalmi elképzeléseik keresztezni látszottak egymásét. Ennek a 
viszonynak az alakulása, egyértelmű romlása Magyarországot is érintette. A 
magyar politikai és katonai vezetés aggódva figyelte az országot, annak hely
zetét bármikor könnyen befolyásolható eseményeket. 

Magyarország a Kárpátalja 1939 márciusában történt visszacsatolását követő
en a Szovjetunióval szomszédos országgá vált és mint ilyen nem lehetett érzé
ketlen a térség két meghatározó nagyhatalma — a Német Birodalom és a 
Szovjetunió — viszonyában bekövetkező változásokra. 

A magyar királyi Honvéd Vezérkar főnöke, Werth Henrik gyalogsági tá
bornok,'' illetékes osztályai révén állandóan figyelemmel kísérte az események 

1 Bárdossy László (Szombathely, 1890. december 10 — Budapes t , 1946. j a n u á r 10.). jogász , 
d ip lomata , pol i t ikus . Miniszterelnök 1941. ápri l is 3 — 1942. m á r c i u s 7., kü lügymin i sz t e r 1941. feb
r u á r 4 —1942. márc ius 7. 

2 A teljesség igénye né lkül csak néhány m u n k a : Magyarország tör ténet i kronológiá ja . III . k., 
982. o. (Bp., 1982.); „Magyarország hada t üzen a Szovje tun iónak" , mindez 1941. j ún ius 26-án.: Té 
nyek könyve '88, 126. o. (Bp., 1987) ; ,,1941. j ú n . 26. A néme tek bombázzák Kassá t 1941. j ún . 27. Mo. 
hada t üzen a Szov je tun iónak" ; Tények k ö n y v e '90, 190. o. (Bp. 1989); „1941. VI. 26. Kassa b o m b á 
zásának ü rügyén Magyarország hada t üzen a S Z U - n a k " ; Nemeskürty István: Tél , csend, hó , ha lá l . 
Mozgó Világ. 1983. évi 9. szám 35—47. o. 

3 Werth Henrik (Rezsőháza. 1881. december 26 — Szovjetunió, 1952. m á j u s 28.), h iva tásos k a 
tonat iszt . A Honvéd Vezérkar főnöke t938. s zep tember 29 — 1941. szep tember 4. 
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alakulását, a német—szovjet viszony felmelegedósét, illetve elhidegülését es 
igyekezett arról a politikai vezetést is tájékoztatni, illetve azt az általa helyes
nek vélt irányba befolyásolni. 

Werth Henrik 1941. május G-án emlékiratban'' fordult a miniszterelnökhöz, 
Bárdossy Lászlóhoz — aki egyszemélyben a külügyminiszteri tárcát is birtokol
ta a kormányban —, és emlékiratában vázolva a német—szovjet viszony jele
nét, illetve várható alakulását, ajánlásokat tett a kormány részére az általa 
helyesnek vélt kül- és biztonságpolitika kialakításáról. Werth úgy vélte, hogy 
az 1938 és 1941 között Közép-, illetve Kelet-Közép-Európában bekövetkezett 
változások, az új erőviszonyok új feladatokat, lehetőségeket kínálnak Magyar
országnak. Megítélése szerint a jövő magyar külpolitikáját nem az expanzivitás, 
hanem a biztonság kell, hogy irányítsa. E biztonság letéteményese pedig csak egy 
Németországgal szoros szövetségben levő Magyarország lehet. Megítélése sze
rint a térségben Románia katonailag meggyengült, Szlovákia katonailag nem 
tekinthető komoly tényezőnek, Jugoszlávia szétesett — tehát az egykori kis
antant nem jelent erőt. Németország mellett a Szovjetunió a térség meghatározó 
ereje. Werth meglátása szerint a két nagyhatalom között a háborús konfliktus 
igen rövid időn belül kitörhet, melyben Magyarországnak — jövője szempont
jából — egyértelműen Németország mellett kell állnia, mert ezt követeli meg 
az ország érdeke, biztonsága. 

Werth a politikától határozott állásfoglalást kívánt, melynek birtokában 
megteheti a szükséges katonai előkészületeket. 

Bárdossy László miniszterelnök Werth nézeteit alapvetően osztva, de azokat 
politikusként kezelve úgy vélte, hogy felesleges ilyen mértékben előreszaladni 
és a kormánynak szabad kezet kell hagyni a politika alakítására, meg kell várni 
a német részről történő megkereséseket, mivel — ellentétben a katonai vo
nallal — a külpolitikai vonalon tett magyar kísérletek a német vélemények, 
álláspont kipuhatolására eredménytelenek maradtak- Bárdossy ezen vélemé
nyét 1941. május 12-én a Werth Henriknek megküldött válaszában részletesen 
kifejtette,"' utalva arra, hogy a vezérkar főnöke által felvetett, Németországgal 
kötendő garanciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződés ,,. . . nem 
azon fordul meg, hogy egy ilyen szerződés megkötése kívánatos-e, hanem, hogy 
a Német Birodalom egyáltalán hajlandó-e Magyarországgal a kölcsönösség 
alapján ilyen szerződést létesíteni".0 

Werth Henrik az 1941. május 12-én keltezett miniszterelnöki választ követően 
ismét memorandumban fordult Bárdossy Lászlóhoz, melyben fenntartotta ko
rábban megfogalmazott véleményét és javasolta a kormánynak a magyar— 
német politikai és katonai együttműködés felvetését a német kormány felé.7 

A vezérkar főnöke — katonai okokból érthető — sürgetései ellenére sem 
érkezett határozott válasz a miniszterelnökségről részére. Ezért 1941. június 
14-én átiratban fordult8 a külügyiminiszterhez, melyben a napokon belül ki-

4 Werth Henrik 1941. május 6-i emlékiratát — lényegtelen szövegelhagyásokkal — közli: 
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936—1945. V. kötet, Magyarország külpoli
tikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig 1940—1941. Bp., 1982. (a továbbiakban: 
DIMK V.) 1097—1100. o., 778. számú irat 

5 Bárdossy László válaszát 1.: DIMK V. 1114—1116. o., 783. számú irat 
6 Uo. 1114. o. 
7 Werth 1941. május 31-i emlékiratát 1.: DIMK V. 1142—1143. o., 806. számú irat 
8 A vezérkar főnökének átiratát 1. : DIMK V. 1176—1179. o., 839. számú irat 
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robbanható német—orosz háborúban szükséges és általa elkerülhetetlen magyar 
részvételt is megindokolta. Véleménye szerint Magyarországnak részt kell ven
nie a háborúban : 

„1. mert ezt követeli az ország területi épségének, valamint állami, társa
dalmi és gazdasági rendszerünk biztosítása, 

2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása 
határainktól elsőrendű nemzeti érdekünk, 

3. mert erre kötelez keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a bol-
sevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben is, 

4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük ma
gunkat, 

5. mert további országigyarapításunk is ettől függ."1' 
Werth álláspontjának kifejtése mellett kérte a magyar királyi kormányt, 

hogy közölje ,,. . . Magyarország német—orosz háború esetén milyen álláspontra 
kíván helyezkedni, illetőleg milyen magatartást fog tanúsítani",10 és egyben 
ismételten megismételte korábbi javaslatát, miszerint ,,. . . a kormány haladék
talanul lépjen érintkezésbe a német kormánnyal és tegyen formális ajánlatot a 
német—orosz háborúhoz való önkéntes csatlaikozásunkra".11 Javasolta továbbá 
a vezérkar főnöke bizonyos, elengedhetetlennek látszó katonai rendszabályok 
elrendelését, nevezetesen a határvédelem teljessé tételéhez szükséges alakula
tok mozgósítását, a repülőerők és a légvédelem mozgósítását, a katonai honi 
légvédelmi készültség elrendelését; a gyorshadtest mozgósítását, valamint egye
lőre az I. a VI., a VII. és VIII. hadtestek, továbbá a legfontosabb fővezérségi 
közvetlenek mozgósítását.12 

Werth Henrik átiratát az 1941. június 14-ei rendkívüli minisztertanácsi ülé
sen megvitatták.1'1 A minisztertanácsi ülés. eredményét úgy lehetne összegezni, 
hogy a kormány, ellentétben a vezérkar főnökének javaslatával nem kívánt 
önként felajánlkozni a várható német—orosz fegyveres konfliktus esetére a 
német kormánynak. 

Bárdossy László miniszterelnök, látva a vezérkar főnökének egyre erősödő 
fellépéseit, amelyek a kormány politikai lépéseit is nehezítették, Werth szá
mára „ajánlásokat" fogalmazott meg,1'1 melyek szem előtt tartását kérte a né-

9 Uo. 1177. o. 
10 Uo. 1178. O. 11 Uo. 
12 Uo. 1179. O. 
13 A rendkívüli minisztertanácsi ülés vonatkozó részét közli: DIMK V. 1180—1182. o., 840. számú 

irat 
14 Bárdossy „ajánlásait" a következőképpen foglalta össze: 

„l. egy esetleges német katonai akcióban való részvételünket a német birodalmi kormány
nak nem ajánljuk fel. Ha azonban közreműködésünket a német birodalmi kormány később 
szükségesnek tartaná és eziránt kifejezett felszólítást intézne hozzánk, ennek természetesen ele
get tennénk ; 

2. a szükséges védelmi intézkedések foganatosításánál teljes összhangban kívánunk eljárni 
a német birodalmi kormánnyal, illetőleg a német hadvezetőséggel; 

3. katonai felkészültségünk defenzív jellegű fokozására irányuló intézkedéseinknél szem 
előtt kell tartanunk azt, hogy vasútvonalaink német katonai szállításokkal nagymértékben 
igénybe vannak véve, ami a dolog természete szerint — az összhangot a magyar és német had
vezetőség intézkedései között még nagyobb mértékben szükségessé teszi; 

4. katonai készültség fokozása a most adott időpontban esetleg igen kedvezőtlenül hathat 
vissza az idényszerű mezőgazdasági munkálatokra és kockáztathatja a termés eredményét, ami 
a Német Birodalom szempontjából nemcsak nem közömbös, de a birodalmi kormány érdekeivel 
nyilván ellentétben volna. 

Arra kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék kilátásba vett megbeszéléseinél a fenti 
szempontokat szem előtt tartani s azokra a német hadvezetőség Nagyméltóságoddal érintkezésbe 
lépő képviselőjének figyelmét is felhívni." DIMK V. 1185. o. 
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met katonai vezetés illetékeseivel folytatandó megbeszélésein. A magyar vezér
kar főnöke, Werth Henrik és Franz Halder vezérezredes15 között 1941. június 
19-én Budapesten került sor megbeszélésre. E megbeszélésről Werth a követ
kező feljegyzést készítette: 

„Budapest, 1941, június 19. 
1. Haider nézete szerint a németek az orosz kérdést fegyveresen fogják elin

tézni. 
2. Ez az elintézés rövid időn belül (kb. 1 hét) megtörténik. 
3. Jó lett volna, ha Magyarország a Kárpátok vonalát jobban biztosította 

volna, de most már Magyarország ne tegyen semmi olyan rendszabályt, ami 
az oroszokat »alarmírozná«, vagy ami a Magyarországon át történő német szál
lításokat befolyásolhatná. 

4. Magyarország készüljön fel arra, hogy ha a német hadműveletek követ
keztében az oroszok tömegesen átlépnék a magyar határt, azokat lefegyve
rez zhesse. 

5. Ha a németeknek szükségük volna a Kárpátalján át vezető vasútvona
laikra, akkor azokat Magyarország bocsássa a németek rendelkezésére. 

6. Magyarország engedélyezze a német rádióállomások telepítését. 
7. Amennyiben Magyarország irészéről mégis szükségessé válnának bizonyos 

katonai rendszabályok, akkor Himer tábornok10 útján a Vezérkar Főnökét arra 
külön fogja kérni."17 

A Werth által készített feljegyzés szerint a német katonai és politikai veze
tés egyelőre még nem számolt a német—szovjet háború kezdetén tényleges 
magyar katonai részvétellel, de annak szükségszerű igénylését nem zárta ki. 

A vezérkar főnökének a közelgő német—szovjet háború kitöréséről nyert 
információit, annak esetleges Magyarországra gyakorolt hatását a 2. vkf. osz
tályhoz befutó jelentések is alátámasztották. A 2. vkf. osztály nyilvántartó (a 
beérkezett jelentések elemzését végző — Sz. S.) alosztálya által 1941. június 
21-én keltezett, 18.529//eln-2. vkf. nyil.-1941. számú összegzés német—orosz 
viszonyt taglaló része beérkezett hiteles információk alapján a német—orosz 
„helyzet tisztázódását" legkésőbb 48 órán belülre tette. Ugyanakkor a háború 
esetén a Szovjetunió Magyarországgal szembeni magatartásáról eképpen vé
lekedett: „Valószínűnek látszik, hogy a Szovjet Magyarországgal szemben 
éppen úgy fog eljárni a háború kitörése esetén, mint a többi környező orszá
gokkal szemben, tehát légi és esetleg földi támadás várható."1* (Kiemelés tőlem 
— Sz. S.) 

Ezen helyzetértékelésre, illetve annak idézett tartalmára, úgy vélem, érde
mes lenne felfigyelniük a kassai bombatámadás körülményeit kutató történé
szeknek, hiszen a szovjet levéltárak anyagai, a szovjet hadműveleti tervek — 
német támadást feltételezve, azok ereje, iránya — máig sem ismertek a 
kutatók előtt. Szinte elképzelhetetlen, hogy a szovjet katonai vezetés ne ren
delkezett volna nyugatról jövő támadások esetére kidolgozott haditervvel. 

15 Halder, Franz (Würzburg, 1884. június 30 — Aschau, 1972. április 2.), hivatásos katonaliszt, 
vezérezredes. Az OKH (szárazföldi hadsereg) vezérkari főnöke 1939. szeptember l-jétől 1942. 
szeptember 24-éig. 

16 Himer, Kurt (Cottbus, 1888. december 21 — ?, 1942. március 26.), hivatásos katonatiszt, 
1941 tavaszától 1941 őszéig Budapesten működő német összekötő törzs parancsnoka. 

17 DIMK V. 1190—1191. o., 849. számú irat 
18 DIMK V. 1202—1203. o., 858. számú irat. Az irat aláírója helyesen Bartalis őrnagy 
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Ezen előzmények rövid áttekintése és felvázolása után, úgy vélem, nem túl
zás megfogalmazni azon véleményt, miszerint a feszült német—szovjet viszony, 
illetve annak háborúba torkollása esetén a magyar politikai és katonai vezetés 
között az esetleges részvétel kérdésében nem állottak fönn áthidalhatatlan el
lentétek. A kormány, a politikai vezetés az önkéntes felajánlkozás helyett a 
német ikérés bevárását tartotta célszerűnek, míg a katonai vezetés az önkéntes 
csatlakozást részesítette előnyben. A két álláspont közötti alapvetően kicsiny, 
de mégis kitapintható ellentmondást azonnal feloldotta az 1941. június 26-ai, 
Kassa városa ellen végrehajtott, részleteiben — a támadók kiléte, a gépek tí
pusa stb. — máig nem tisztázott bombatámadás. E támadás és a Kőrösmező— 
Budapest között közlekedő gyorsvonat „meggéppuskázása" adott okot a magyar 
katonai és politikai vezetésnek arra, hogy az országot a Szovjetunió elleni há
borúban már részt vevő országok — Németország, Finnország, Románia, Szlo
vákia — mellé felsorakoztassa. 

A Magyarország hadbalépését kiváltó ún. „kassai bombázásnak" mára már 
tekintélyes irodalma van a hazai és külföldi kutatók jóvoltából,1!l de még sen
kinek sem sikerült ezidáig hitelt érdemlően bebizonyítania, hogy kik bombáz
ták Kassát. írásomban nem kívánok a kassai bombázás kérdésével foglalkozni 
— amint azt jeleztem is —, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján nem tud
nék állást foglalni egyik eddigi verzió — német, szlovák, román, szovjet — 
mellett sem. Lényegesebbnek tartom viszont megvizsgálni a bombatámadást 
követően kialakult helyzetet, a magyar hadbalépés körülményeit, annak elha
tározását, hiszen ötven esztendő távlata ellenére még ezek sem világosak eléggé. 
Mivel megítélésem szerint ehhez elegendő forrás áll a kutató rendelkezésére, 
talán egyszerűbb is ezt a kérdést elemezni. 

A legtöbb — Magyarország második világháborús történetét is tárgyaló — 
munkában azt olvashatjuk, hogy Magyarország 1941 júniusában hadat üzent 
a Szovjetuniónak,20 illetve, hogy a Bárdossy László vezette magyar kormány 
az érvényes törvényeket kijátszva belépett a Szovjetunió elleni háborúba-1 

és ezzel a lépéssel a második világháború aktív résztvevőjévé vált. A memoár
irodalomban ennek a két álláspontnak a vegyítésére is találhatunk példát, nem 
kevés egyéb pontatlansággal is fűszerezve a ténynek „kikiálltott" állítást. 
„Hadüzenet ... valamivel a délvidéki dolgok után újira behívtak. íly módon 
1941 júliusában, amikor a kassai hamis repülőtámadás történt, (sic!) katona 
voltam. . . . Sokan mondták, hogy hiszi a piszi, egy szál repülő (sic!) miért bom
bázná éppen Kassát? . . . Mindenesetre világossá vált, hogy Bárdossy László 
miniszterelnök, az a megszállott, gyomorbajos őrült, a hadüzenet (sic!) felé 
viszi az országot."22 

19 A kassai bombatámadással foglalkozó irodalomból a teljesség igénye nélkül: Borsónyi 
Julián: Das Rätsel des Bombenangriffs auf Kaschau 26. Juni 1941. München, 1978.: Borsónyi 
Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. München, 1985.; Borús József: Kassa bombázásáról. 
História, 1985. évi 2. szám; Dombrády Lóránd: Adalékok Kassa bombázásához. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1979. évi 2. szám; Ormay József: Kassai bombák. Magyar Szárnyak, (Kanada) 
1982.; ölvedi Ignác: A Honvéd Vezérkar és a kassai „casus belli", Honvédelem, 1981. évi 9. és 
10. szám; Olvedi Ignác: Kassa bombázása — „casus belli" a Szovjetunió elleni hadbalépéshez. 
Történelmi Szemle, 1985. évi 2. szám; Ránki György: „Ki bombázta Kassát?" Elet és Irodalom, 
1976. 16. szám, valamint a Hungarian Studies Rewiev c. folyóirat Vol. X. Nos 1—2. (Special Vol.) 
számában Thomas Sakmyster, Francis Wagner és N. F. Dreiszinger írásai. 

20 L. a. 2. számú jegyzetet! 
21 Nemeskürty Istťán : Tél, csend, hó, halál. Mozgó Világ, 1983. 9. szám 43. o. ; Lévai Jenő : A 

margitkörúti vészbírák. Bp„ 1945. 57. o. 
22 Boldizsár Iván: Don — Budapest — Párizs. Bp., 1982. 17. o. 
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Az előbb leírtak közrebocsátása után nézzük meg, milyenek voltak a had-
balépés körülményei, mennyire ihelyálló a „hadüzenet" kifejezés használata! 

Ismeretes, hogy a „kassai bombázás", valamint a Kőrösmező—Budapest között 
közlekedő gyorsvonat Raihó és Tiszabarkút közötti „mieggéppusikázása" után, 
még a nap folyamán, 1941. júnáus 26-án rendkívüli ülésre hívták össze a mi
nisztertanácsot, amely a kora délutáni órákban tárgyalta a váratlanul fciala-
kut helyzetet. A rendkívüli minisztertanácsi ülést megelőzően azonban Horthy 
Miklós kormányzó23 fogadta a támadás hírével őt felikereső Werth Henrik gya
logsági tábornokot, a Honvéd Vezérkar főnökét és Bartha Károly2/,szolgálaton 
kívüli táborszernagyot, honvédelmi minisztert, valamint a katonák után kissé 
megkésve érkező miniszterelnököt, Bárdossy Lászlót. A kormányzónál lezajlott 
rövid megbeszélés tárgya a „kassai bombázás" volt, illetve a következtében kiala
kult helyzet, a foganatosítandó lépéseik. A megbeszélések pontos rekonstruálá
sára nincs lehetőségünk. Horthy Miklós emlékirataiban25 elég nagyvonalúan 
tárgyalja a kérdést és a különböző kiadásokban — nem csak formai, de tény
beli! — eltérés is van a szövegek között. Bárdossy Lászlónak a budapesti nép
bíróság előtt elmondott ún. utolsó beszédei közelíthetik meg leginkább a valós 
értékelést, ö azt mondta : „A támadás (mármint a kassai — Sz. S.) éppen a leg
érzékenyebb pontján érintette az államfő, a magyar hadvezetőség és a tiszti
kar lelki alkatát, számúikra egyformán a katonai becsület és bátorság kérdésé
vé vált, hogy az ismételt provökálatlan támadás után Magyarország se marad
jon tétlen. A hadvezetőség kifejezésre juttatta, hogy elviselhetetlen szégyen
nek tartaná, ha Magyarország még most sem vállalna részt a háborúiban, ugyan
ezt jelentette ki igen kategorikus formában à Kormányzó."2*5 Az államfő ezen 
kategorikus kijelentésére alkotmányos lehetősége is adva volt. Az 1920. évi 
I. és XVII. törvénycikk biztosította számára a Szovjetunió elleni katonai meg
torlásról szóló döntés meghozatallát. Horthy döntését nem befolyásolhatták za
varó tényezők, hiszen a katonák — Werth és Bartha — szovjet támadó repülő
gépekről adtak tájékoztatást és fel sem tételezték akkor, hogy a támadók má
sok is lehettek volna. Ugyanakkor ezen döntés a kormányzónak sem okozott 
különösebb nehézséget, melyet bizonyít 1941. június 28-án Hitlerhez27 írott 
levele, illetve annak részlete: „Im Geiste der Solidarität hat meine Regierung 
gleich nach dem Beginn des deutsch—russischen Krieges die diplomatischen 
Beziehungen zu der sowjet-russisdhen Regierung abgebrochen und die sowjet
russische Luftwaffe über ungarischen Boden wiederholt heuchlerische Bomben
angriffe unternahm, habe ich den Kriegszustand mit Russland erklären lassen."zs 

(Kiemelés tőlem — Sz. S.) Horthy Miklós ezen levele cáfolja azon állítását, 
miszerint Hitler 1941. június 21-ei levelére elutasítólag reflektált volna.29 

23 Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18 — Estoril [Portugália], 1957. február 9.), hivatásos 
tengerésztiszt, 1920. március 1-je és 1944. október 16-a között Magyarország államfője. 

24 Bartha Károly (Budapest, 1884. június 18 — Linz [Ausztria], 1964. november 22.), hivatásos 
katonatiszt. Honvédelmi miniszter 1938. november 15-e és 1942. szeptember 24-e között. 

25 Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953.; Toronto, 1974. Budapest, 1990. A buenos 
airesi kiadás Kassára vonatkozó része eltér a torontói — második —, illetve az utóbbi alapján 
készült budapesti kiadás szövegétől! Horthy a buenos aires-i, de a későbbi kiadás szövegeiben 
a Krúdy Adám-féle legendának ad helyt. A kérdésben elfoglalt álláspontjáról nem ír. / 

26 Bárdossy László: A nemzet védelmében. (Fahrwangen, 1976) 54—55. o. 
27 Hitler, Àdolf (Braunau am Inn, 1889. április 20 — Berlin, 1945. április 29.) 1933. január 30-a 

és 1945. április 29-e között Németország kancellárja, 1934. augusztus 2-ától államfője („vezér") is. 
28 DIMK V. 1244—1245. o., 891. sz. irat. 
29 V. ö.: Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 224. o. Toronto, 1974. 226. o., Bu

dapest, 1990. 250.o. 
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A kormányzónál lezajlott megbeszélésről Bárdossy László és Bartha Károly 
— a kormányzói döntés ismeretében — sietett a sebtében összehívott miniszter
tanácsi ülésre. 

Mint ismeretes, a minisztertanács 1941. június 26-ai rendkívüli üléséről két 
jegyzőkönyv-variáns maradt fenn. A kutatók előtt az egyik mint a Bárdossy-, 
a másik mint a Bárczy-féle variáns ismert.30 A történészek többsége általában 
a Bárczy-féle variánst tekintette hitelesnek és használta fel publikációiban. 

A Bárdossy-féle jegyzőkönyv — pontosabban a „Bárdossy László lemondás
ban levő miniszterelnöknek 1942. március hó első felében átstilizált fogalmaz
ványa azon jegyzőkönyvről, amelyet Bárczy államtitkár 1941. június 28-án ter
jesztett elő" — tanúsága szerint a kormány rendkívüli ülésén a hadüzenet kife
jezés egyetlen egyszer sem hangzott el. Bárdossy, miután ismertette a kormány 
jelenlevő tagjaival a kassai és rahói támadások tényét — Horthy Miklós kor
mányzó és a Honvéd Vezérkar állásfoglalásának ismeretében —, a következőket 
mondotta: „A szovjet kormánnyal a diplomáciai viszonyt már megszakítottuk. 
(1941. június 23-án — Sz. S.) Ezen provokálatlan támadás következtében kell 
ma dönteni afelett, hogy hadiállapotban levőnek tekmsük-e magunkat Szovjet-
oroszországgal. Nézetem szerint ezen légitámadás új helyzetet teremt, amellyel 
szemben azonnal reagálnunk kell. Nézetem szerint ki kellene mondani azt, hogy 
e támadás következtében hadiállapotban levőnek tekintjük magunkat Szov-
j etoroszországgal szemben.31 

Bárdossy László felszólalását Bartha Károly honvédelmi miniszteré követte, 
ö — aki szintén részt vett a Horthynál megtartott megbeszélésen — azon vé
leményének adott hangot, hogy azonnal reagálni kéli a szovjet támadásra és 
saját repülőkkel megtorolni azt. A hadiállapot kérdéséről a következőket mon
dotta: „ . . . m i u t á n Szovjetoroszország részéről indokolatlan és provokálatlan 
támadás érte Magyarországot és így hadiállapotot idézett elő ellenünk, mi is 
hadiállapotban levőnek jelentjük ki magunkat. "32 A továbbiakban Bartha hon
védelmi miniszter azt is hangoztatta, hogy egyedül „mi nem veszünk részt a 
háborúban" — a román és a szlovák állam hadseregei ekkor már jelentős erők
kel harcoltak a Szovjetunió ellen, a finn hadsereg is bekapcsolódott a harcokba 
és Olaszország is hadat üzent a Szovjetuniónak — annak ellenére, hogy a bol
sevizmus elleni harcot legkorábban Horthy Miklós hirdette meg. 

A rendkívüli minisztertanácsi ülésen részt vevő miniszterek33 osztották Bár
dossy és Bartha — és ezzel gyakorlatilag Horthy Miklós kormányzó — állás
pontját. Mindössze Kereszces-Fischer Ferenc belügyminiszter volt az a kormány 

30 Magyar Országos Levél tár '& t o v á b b i a k b a n : OL) Minisz ter tanács i j egyzőkönyvek K 27. Az 
1941. j ún ius 26-ai rendkívül i min i sz te r t anács j egyzőkönyve 

31 OL K 27. Az 1941. június 26-ai rendkívüli minisztertanács jegyzőkönyve, Bárdossy-variáns 
32 Uo. 
33 Bárdossy László és Ba r tha Káro ly mellet t a min i sz te r tanács i ülésen jelen vo l tak : Hóman 

Bálint (Budapest , 1885. december 29 — Vác, 1951. június 2.) va l lás- és közok ta tá sügy i miniszter 
1939. február 16. — 1942. jú l ius 3. ; Bánffy Dániel (Nagyenyed, 1893. s zep tember 18 — Budapes t . 
1955. ápri l is 7.), földmívelésügyi minisz ter 1940. d ecember 30 — 1944. márc ius 22.; Keresztes-
Fischer Ferenc (Pécs. 1881. február 18 — Vöcklabruck [Ausztr ia] , 1948. márc ius 3.), be lügymi
niszter 1938. m á j u s 14 — 1944. m á r c i u s 22. (Egyéb minisz ter i t isztjeire 1.: Bölöny József: Ma
gyarország k o r m á n y a i 1848—1987. Bp., 1987. 316. o.) ; Radocsay László (Istvánfölde, 1878. novem
ber 18 — Budapes t , 1968. n o v e m b e r 14.), igazságügyminisz te r 1939. n o v e m b e r 9 — 1944. m á r c i u s 
22. ; Reményi-Schneller Lajos (Budapest , 1892. márc ius 15 — Budapes t . 1946. augusz tus 24.) 
(Egyéb minisz ter i t isztjeire 1.: Bölöny: i. m. 353. o.) ; Varga József (Budapest , 1891. f eb ruá r 8 
— Budapes t , 1956. december 28.), ipa rügy i miniszter 1939. jú l ius 25 — 1943. márc ius 29., k e r e s 
kede lmi - és köz lekedésügyi minisz ter 1939. ok tóber 27 — 1943. márc ius 29.: Laky Dezső (Csurgó, 
1887. február 1 — Budapes t , 1962. jú l ius 30.). t á rcané lkü l i minisz ter az ország köze l l á t á sanak 
vezetésére 1940. december 17 — 1941. s zep tember 15. (Csak a min i sz te r tanács végére é rkeze t t 
meg.) 



tagjai közül, aki a hadiállapot beálltának bejelentését túl korainak tartotta 
— de elvileg ő sem zárkózott el előle — és úgy vélekedett, elégséges a m a g y a r -
szovjet határ megerősítése. Véleménye szerint meg kell várni amíg a németek 
politikai vonalon (is) kérik Magyarország ihadbalépését a Szovjetunió ellen. 

A minisztertanács az elhangzott vélemények összegzése után határozatot ho
zott, amelyet Bárdossy László miniszterelnök a következőképp foglalt össze: ,,A 
kormány egyhangúlag elhatározta, hogy szükségesnek tartja azonnali retor
zióképpen, hogy repülőgépeink meg ma visszaüssenek azon támadásra, amelyet 
a mai napon szovjet repülőgépek intéztek a kőrösmezei robogó vonat, majd 
Kassa városa ellen. 

Megállapítja, hogy a belügyminiszter úr pillanatnyilag nem látja szüksé
gességét, hogy már ma kimondassék az, hogy hadiállapotban levőnek tekintjük 
magunkat Oroszországgal szemben, a kormány tagjainak ezen állásponttal 
szemben az az elhatározása, hogy a légitámadási retorzió mellett egyidejűleg 
kimondassék az, hogy a szovjet légihaderő a mai nap folyamán magyar terület 
ellen intézett ismételt népjogellenes indokolatlan és provokálallan támadásai 
következtében Magyarország a hadiállapotot a Szovjetunióval beállottnak te
kinti."'''1 

Bárczy István miniszterelnökségi államtitkárnak,1"' a minisztertanácsi jegy
zőkönyv vezetőjének az 1941. június 26-ai rendkívüli minisztertanácsi ülés 
jegyzőkönyvéhez — Bárdossy-féle variáns — fűzött utólagos (!) megjegyzései 
szerint ezt a jegyzökönyvet Bárdossy László miniszterelnök csak 1942. már
cius 10-én íratta alá a kormány tagjaival, és azt állítja, hogy a hadiállapot be
álltának azonnali bejelentését Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszteren 
kívül ellenezte még Bánffy Dániel földmívelésügyi, Radocsay Lásziló igazság
ügyi és Varga József iparügyi (megbízva a kereskedelmi és közlekedésügyi mi
nisztérium vezetésével is) miniszter is. 

Az úgynevezett Bárczy-féle jegyzőkönyv-variáns szerint — amelynek vég
ső kicsengése, amint látni fogjuk, teljes mértékben megegyezik a Bárdossy-
variánséval — az előbb említett négy miniszter ellene volt a hadiállapot beállta 
bejelentésének és a minisztertanács ennek ismeretében a következő határozatot 
hozta, melyet Bárdossy miniszterelnök így fogalmazott meg: ,,A kormány egy
séges abban, hogy miután repülőtámadás történt, repülőgépeink még ma visz-
szaüssenek ezen támadásra. Ezt mint a minisztertanács egyhangú határozatát 
kimondom. 

A másik kérdésben, hogy jelentsük-e ki a hadiállapot beálltát Magyarország 
és a Szovjet-Oroszország között, a belügyminiszter úr ellene van, a többi mi
niszter úr hozzájárul. 

Harmadszor kérem a honvédelmi miniszter urat, hogy csak limitált erők 
vétessenek igénybe.";;,! 

Bárczy István a Bárdossy-féle jegyzők ön y v-variánshoz fűzött utólagos meg
jegyzéseiben használta a hadüzenet kifejezést — talán innét az eredet? —, ez 
a szó ugyanis a jegyzőkönyvekben egyszer sem fordul elő! Ugyancsak e meg-

34 OL K 27. Az 1941. j ún ius 26-ai r endk ívü l i min i sz t e r t anács jegyzőkönyve . Bárdossy-var iáns 
35 Bárczy István (Budapest, 1882. október 21 — La Tour-de-Teillez [Svájc], 1952. december 

13). 1917-töl ,i miniszttrtanács jegyzője 1928-tól államtitkári rangban. 
36 OL K 27 Az 1941. június 26-ai rendkívüli minisztertanács jegyzőkönyve, Bárczy-variáns 
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jegyzésben szerepel, hogy Keresztes-Fisiclher Ferenc mele t t három másik mi
niszter is a hadiállapot beálltának bejelentése ellen volt. 

A Bárczy-féle jegyzőkönyv-variánsnak van egy-két olyan aprónak tűnő hi
bája — a kutatók figyelmét ezek eaidáüg elkerülték? —, amelyek arra engednek 
következtetni, hogy a jegyzőkönyv, ellentétben az elején található megjegyzés
sel, miszerint „Bárcziházi Bárczy István miniszterölnökségi adminisztratív ál
lamtitkár minisztertanácsi jegyző által 1941. júnlius hó végén előterjesztett 
eredeti fogalmazvány", nem 1941. június végén, hanem később készült! 

Nem döntő tényező, de talán érdékesnek tűnhet, hogy a minisztertanács azon 
tagjai voltak a hadiállapot beálltának bejelentése ellen, akiket a népbíróságok 
mint háborús bűnösöket nem vontak felelősségre, míg azok támogatták, akiket 
a népbíróságok háborús bűnösként; elítéltek. Természetesen ez még nem jelen
tené azt, hogy a jegyzőkönyv utólagosan készült, hiszen — ismerve a magyar 
népbíróságok sajátos működését — a jegyzőkönyv is lehetett (volna) alapja, 
egyebek mellett, a népbírósági felelősségre vonásnak. Az viszont mér a jegyző
könyv utólagos készítése melllett szól, ihogy Bárczy István az általa hitelesnek 
mondott jegyzőkönyv szövegében „Bartha Károly vezérezredes, honvédelmi 
miniszter"-ről és „Werth Henrik vezérezredes"-ről írt! A jelzett időben — 1941. 
június 26-a, illetve június vége — a magyar királyi honvédségben ugyanis 
nem volt vezérezredesi rendfokozat! Bartha Károly mint szolgálaton kívüli tá
borszernagy — műszaki fegyvernemtől származó háromcsillagos tábornok — 
töltötte be a kormányban a honvédelmi miniszteri posztot, Werth Henrik pedig 
gyalogsági tábornokként állt a Honvéd Vezérkar élén. 

A magyar királyi honvédségben a vezérezredesi rendfokozati elnevezés be
vezetéséről az 1941. július 25-ei, 50 000/Elnöki c-1941. számú honvédelmi mi
niszteri körrendelet intézkedett.37 Ekkor lett a honvédségben használatos gya
logsági, lovassági, tüzérségi tábornoki és táborszernagyi rendfokozatból egy
ségesen vezérezredesi, illetve a tábornokiból vezérőrnagyi. Az altábornagyi és 
tábornagyi elnevezés változatlan maradt. 

A kutatók figyelmét, mint jeleztem, ezen apróságok mind a mai napig elkerül
ték, pedig ezek az apró, de el nem hanyagolhaitó tények komoly jelentőséggel 
bírnak. Egyébként ezt az egy minisztertanácsi jegyzőkönyvet leszámítva más 
1941. július 29-e előtti és utáni minisztertanácsi jegyzőkönyvben helyesen szere
pel Bartha Károly rendfokozata — táborszernagy, illetve, a változást követően, 
vezérezredes. (A két jegyzőkönyv-variáns első oldalát és a Bárczy-féle szöveg 
három oldalát l. a tanulmány végén! 38—42. o.) 

Az ország sorsát meghatározó, minisztertanácsi döntést, mely nem volt más 
mint az államfő, Horthy Miklós döntésének támogatása, Bárdossy László mi
niszterelnök 1941. június 27-én a következő szavakkal jelentette be az ország
gyűlés képviselőházában: „T. Ház! (Halljuk! Halljuk!) Egészen rövid bejelen
tést szeretnék tenni. A Ház38 elnöke méltó szavaikkal bélyegezte meg a Szovjet 
nép jogellenes és minősíthetetlen támadását. A magyar királyi- kormány meg
állapítja, hogy a támadások következtében Magyarország és a Szovjet-Unió 
között a hadiállapat beállott. (Hosszantartó élénk éljenzés és taps a Ház minden 

37 Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek) 1941. évi 35. szám, 427—428. o. 
38 Nagy András, tasnádi (Budapest, 1882. január 29 — Budapest, 1956. július 1.), politikus, 

1938. november 15-étől 1939. november 9-éig igazságügyminiszter, 1939. november 9-étől a második 
világháború végéig az Országgyűlés Képviselőházának elnöke. 
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oldalán. — Felkiáltások a szélsőbaloldalon [ott foglaltak helyet a szélsőjobb
oldali képviselők — Sz. S.] : Ki a szociáldemokratákkal! — Maróthy Károly:39 

Ki velük!) Még csak egy mondatot. A magyar haderő a megfelelő megtorló 
intézkedéseket meg fogja tenni. (Hosszantartó élénk éljenzés és taps a Ház 
minden oldalán. —)"40 

Szavazásra sem akikor, sem később nem került sor, hiszen nem hadüzenetről 
volt szó, hanem egy bekövetkezett tény bejelentéséről, melyet a képviselőház 
egyhangú helyesléssel vett tudomásul. Nem volt egyetlen egy olyan tagja sem 
az Országgyűlés Képviselőházának, aki felszólalt voHnia, tiltakozott volna a há
borút jelentő miniszterelnöki bejelentés ellen. 

Hasonló volt a fogadás az Országgyűlés Felsőházában is. Ott, az 1941. július 
4-én megtartott ülésen, az elnöklő gróf Széchenyi Bertalan41 a következőket 
mondotta: „Tisztelt Felsőház! A szovjet-orosz részről magyar terület ellen in
tézett, magyar életeteben és vagyonokiban súlyos károkat okozó minősíthetetlen 
légitámadások következményeképp, hazánk hadiállapotba került a Szovjetunió
val és az ellenségeskedések megkezdődtek. Ezekben a történelmi órákban a 
magyar honvédség a Kárpátoktól keletre nyomul előre, hogy a soha nem lá
tott hatalmas felkészültségű, nagyszerű német véderővél együtt, Európa békéje 
és kultúrája, valaimint hazánk biztonsága érdekében teljesítse kötelességét. Le
gyen a Mindenható bőséges áldása hős ka|tonáink vállalkozásán, hogy a reá
juk háruló nagy feladatokat sikeresen megoldhassák. (Helyeslés.)"42 

Befejezésül nézzük meg a magyar hadibalépés törvényességének, illetve a 
törvénytelenségnek a kérdését! Amint azt már korábban jeleztem, ez is vissza
visszatérő problémaként jelentkezik a publicisztikában, a memoárirodalomban, 
de a történeti irodalomban is. Először (?) Lévai Jenő A mairgitkörúti vészbírák 
című, 1945-ben megjelent könyvében volt olvasható, hogy „Bárdossy az Or
szággyűlés előzetes hozzájárulása nélkül, tehát teljesen törvénytelenül megál
lapítja : . . . >*a támadások következtében Magyarország és a Szovjetunió között 
beállott a hadiállapot!«"43 

Lévai Jenő nyomán sokan mások is átvették ezt a megállapítást. Helyesen is 
tették volna azt, amennyiben hadüzenetről lett volna szó és 1941-ben csak az 
1920. évi I. törvénycikk, illetve annak 13. §-a lett volna hatályban.44 Ezen tör
vénycikk 13. §-a ugyanis kimondta, hogy „Hadüzenethez vagy a hadseregnek az 
ország határain kívüli alkalmazásához ós békekötéshez a nemzetgyűlés előzetes 
hozzájárulása szükséges."45 1941. júniusában azonban közel huszonegy esztende
je érvényben volt az 1920. évi XVII. torvénycikk4<iis, amely az 1920. évi I. tör
vénycikk novellájának volt tekinthető. Ezen törvénycikk 2. §-a pedig a követ
kezőket tartalmazta: „Az 1920. I. t.c. 13. §-ának ötödik bekezdése második mon
datként a következő rendelkezéssel egészíttetik ki: Közvetlen fenyegető ve-

39 Maróthy Károly (Keszthely, 1897 — ?), ügyvéd , újságíró. 1935-től országgyűlési képvise lő . 
40 Az Országgyűlés Képv i se lőházának nap ló ja 1939—1944. X. k. 305. o., 1941. j ún ius 27-ei, 202. 

ülés . 
41 Széchényi Bertalan (Sopron, 1866. ok tóbe r 24 — Budapes t , 1943. j ú n i u s 3.), pol i t ikus , n a g y 

bi r tokos . 1935 ápri l isától az Országgyűlés Fe l sőházának e lnöke. 
42 Az 1939. j ú n i u s 10-re összehívot t Országgyűlés Fe l sőházának Napló ja I I . k . Bp. , 1942. 235. o. 
43 Lévai Jenő: A marg i t kö rú t i vészbí rák Bp. , 1945. 57. o. 
44 1920. évi I. t ö rvényc ikk az a l k o t m á n y o s s á g he lyreá l l í t ásáró l és az á l lami főhata lom gya

k o r l á s á n a k ideiglenes rendezésérő l 1920. évi Országos T ö r v é n y t á r 1. szám 1—6. o. 
45 Uo. 5. o. 
46 1920. évi XVII. t ö rvényc ikk az a l k o t m á n y o s s á g he lyreá l l í tásáró l és az á l lami főhata lom 

g y a k o r l á s á n a k ideiglenes rende lekezésrő l szóló 1920. évi I. t . -c. 13. §-ának módosí tásáró l . 1920. 
évi Országos T ö r v é n y t á r 12. szám 77-78. o. 
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szély esetében a kormányzó a magyar összminisztérium felelőssége és a nem
zetgyűlés késedelem nélkül kikérendő utólagos hozzájárulása mellett a hadse
regnek az ország hajtáraiin kívül alkalmazását elrendelheti."47 

Hortihy Mikiós kormányzó, élve az alkotmányos jogaiban biztosított lehe
tőséggel, ezt az utait választotta ! Ezen lépés ellen sem a magyar kormány, sem 
az országgyűlés nem élt kifogással. A döntést nem előzte meg tiltakozó jegyzék, 
kérdés, megkeresés a szovjet kormányhoz. A magyar katonai és politikai veze
tés a második világháború addigi menetéből ítélve arra következtetésre jutott, 
hogy egy gyors lefolyású háború résztvevőjévé válik az ország, csekély vesz
teségek árán sikerül lépést tartani a környező országokkal és így megőrizni a 
győzelem utánra az addig elért revíziós eredményeket, esetleg azokat még Ma
gyarország javára módosítani. 

• 

47 Uo. 77—78. O. 
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A rendkívüli minisztertanácsi jegyzőkönyv első oldala, „Bárdossy-variáns" 
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A rendkívüli minisztertanácsi jegyzőkönyv első oldala, „Bárczy-variáns" 
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A „Bárczy-variáns" 23. oldala helytelen rendfokozati megjelöléssel 
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A „Bárczy-variáns" 24. oldala helytelen rendfokozati megjelöléssel 
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A „Bárczy-variáns" 26. oldala helytelen rendfokozati megjelöléssel 
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Sándor Szakoly 

„... THE STATE OF WAR BETWEEN HUNGARY 
AND THE SOVIET UNION HAS SET IN" 

On the Political Background of a Decision %. 

Summary 

The event preceeding to Hungary's entry into the struggles of the Second World War 
was the bombing attack against Kassa on the 26th of June 1941. The declaration of 
the state of war was preceeded by an extraordinary session of the government. How
ever it is very interesting that the original protocol of proceedings has disappeared 
and is known by nobody. It is easy to prove that the protocol we have was not made 
at the date indicated on. We can also traverse the statement that the Hungarian go
vernment declared war upon the Soviet Union by circumventing the laws and mea
sures having legal effect. The motives of the Hungarian decision are to be searched 
in connection with the Hungarian—Slovakian and Hungarian—Roumanian relati
ons of the period. 

Sándor Szakály 

„. . . L'ÉTAT DE GUERRE FUT VENU ENTRE LA HONGRIE ET 
L'UNION SOVIÉTIQUE" 

Sur les dessous politiques d'une décision 

Résumé 

L'antécédent de l'entrée de la Hongrie dans la deuxième guerre mondiale est le 
bombardement de Kassa le 26 juin 1941. Avant la déclaration au parlement le 27 
juin 1941, il y avait une réunion extraordinaire du conseil de ministres le 26 juin 
1941. Le curieux de l'affaire c"est que les actes authentiques de cette réunion ne sont 
toujours pas connus: des actes restés on peut prouver qu'ils n'ils n'ont pas été écrits 
à la date qui figure sur eux! Nous pouvons également réfuter les arguments selon 
lesquels le gouvernement hongrois, éludant les règles juridiques, les lois valables 
aurait déclaré la guerre à l'Union Soviétique. En dehors du bombardement de Kassa, 
surtout l'examen du rapport hungaro—roumain et hungaro—slovaque à l'époque 
donnée peut expliquer la décision hongroise. 



Sándor Szakály 

„ . . . ZWISCHEN UNGARN UND DER SOWJETUNION IST DER 
KRIEGSZUSTAND EINGETRETEN" 

Über den politischen Hintergrund einer Entscheidung 

Resümee 

Der Einschaltung Ungarns in die Kämpfe des 2. Weltkriegs ging der Bombenangriff 
auf Kaschau am 26. Juni 1941 voraus. Vor der Verlautbarung im Parlament am 27. 
Juni 1941 fand eine außerordentliche Sitzung des Ministerrates am 26. Juni 1941 
statt. Eine merkwündige Besonderheit- dieser Sitzung ist, daß ihr glaubwürdiges 
Protokoll bis heute unbekannt ist, denn von dem erhaltenen Protokoll kann erwiesen 
werden, daß es nicht zu dem Zeitpunkt angefertigt wurde, der darauf angegeben ist. 
Ebenfalls widerlegbar sind die Argumente, nach denen die ungarische Regierung 
die gültigen Rechtsregeln und Gesetze umgehend der Sowjetunionden Krieg erklärt 
hätte. Auf die Frage, was die ungarische Entscheidung außer dem Bombenangriff 
auf Kaschau beeinflußt hatte, kann vor allem die Untersuchung des ungarisch—slo
wakischen und des ungarisch—rumänischen Verhältnisses im betreffenden Zeitraum 
eine Antwort geben. 

Шандор Сакай 

„МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ВЕНГРИЕЙ НАСТУПИЛО 
СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ" 

О политической изнанке одного решения 

Резюме 

Поводом вступления Венгрии в военные действия во второй мировой войне послу
жила бомбарировка г. Кошице 26 июня 1941 года. Заявление, прозвучавшее в парла
менте 27 июня 1941 года, предшествовалось чрезвычайным заседанием парламента 
26 июня того же года. Интересной особенностю этого заседания является то, что 
подлинный протокол его неизвестен до сего времени: ибо о сохранившемся прото
коле можно доказать, что он был составлен не в то время, которым был датирован! 
Точно также можно опровергнуть те аргументы, согласно которым венгерское пра
вительство объявило войну, „обойдя" действовавшие в то время правоположения и 
законы. Стимул — наряду с бомбардировкой Кошице, — повлиявший на решение 
Венгрии вступить в войну, следует искать в первую очередь в анализе венгеро—сло
вацких и венгеро—румынских отношений в данный период. 
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SZABÖ MIKLÖS 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐ 
SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 

1938—1941 

A magyar katonai közéletben és szaksajtóban az 1930-as évek elejétől inten
zív elméleti vita bontakozott a jövő magyar légierejével kapcsolatban.1 Ezzel 
párhuzamosan — különösen az évtized második felében — az illetékes szak
emberek rendkívül erőfeszítéseket tettek a pillanatnyilag rejtett, de remél
hetően rövidesen nyíltan is létező repülőfegyvernem nagyobb részben kül
földi, kisebb mértékben pedig hazai forrásokból történő biztosítása érdekében.2 

A jelzett elméleti és technikai erőfeszítések eredményeire támaszkodó szer
vezeti keretek létrehozása, a Magyar Királyi Honvéd Légierő tényleges fel
állítása hallatlanul súlyos körülmények között, ellentmondásosan, kapkodástól 
és rögtönzésektől sem mentesen ment végbe. Az ország anyagi és gazdasági 
helyzete, a repülőgépgyártás és -beszerzés nehézségei, a szövetségesekben való 
vak — vagy kényszerű — bizalom, s az ebből fakadó megalapozatlan várako
zások döntően meghatározták a légierő szervezeti fejlődését is. Elsősorban a 
gazdasági tényező volt az, ami akadályozta, hogy az adott elméleti színvonalon 
valósuljon meg a szervezeti tökéletesítés. 

Ilyen körülmények között kellett megoldani a fegyvernemtermelés bonyolult 
feladatát: egyidejűleg kialakítani vezető szerveit és hadrendjét, biztosítani a 
szükséges szakembergárdát és szakanyagot, a légierő személyi feltöltését, fegy
verzetét. Mindemellett, figyelembe véve a gyorsan változó külpolitikai körül
ményeket, a születőben levő repülőerőt olyan állapotba hozni, amely képes a 
revíziós — majd 1941-től a háborús — célok támogatására, eredményeinek 
megtartására. 

* 

A magyar légierő — a trianoni tilalmak következtében 1938. augusztus 22-ig, 
a fegyverkezési egyenjogúság kinyilvánításáig (bledi egyezmény) — formailag 
nem létezhetett, így a titokban létrehozott kis erőt még inkább bénították a 
rejtési, álcázási rendszabályok. Az 1938-ban rendelkezésre álló légierő had
rendjét és alárendelési viszonyait az 1. sz. melléklet' tartalmazza.'1 (46. o.) 

Ebből látható, hogy a légierő parancsnoksága (Le. pság.) hármas alárendelt
ségben működött. Egyrészt a honvédelmi miniszterében (Rőder Vilmos, majd 
1938 májusától Rátz Jenő), a légügyi csoportfőnök (Kenése Waldemár tábornok, 
egyben a légierő piarancsnoika) útján, másrészt a vezérkar főnökéében (Rátz 

1 Ezzel kapcsolatban 1. Szabó Miklós: A hazai légierő fejlesztésével kapcsolatos nézetek az 
1930-as évek első felében. Honvédelem, 1982/4. sz. 85—90. o. 

2 Ezzel kapcsolatban 1. Szabó Miklós: A magyar katonai repülőgépgyártás fejlődése (1938— 
1944) Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1982/4. sz. 548—583. o., valamint Szabó 
Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő technikai fejlődése (1938—1944) HK 1983/1. sz. 96— 
136. o. 

3 Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium Elnökség (a továbbiakban: HL HM Ein.) 
1. a — 1937/10000. 

4 Mivel a szervezési intézkedések általában az adott év október l-jén léptek életbe, s a kö
vetkező év szeptember 30-ig voltak életben, igy a mellékletek címe alatti évszámot erre az idő
szakra kell érteni! 
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A tn.kin 
Légiera hadrendje és cdárendelési viszonyai 

4* 
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Jenő altábornagy, majd miniszterré történő kinevezése után Keresztes-Fischer 
Lajos altábornagy), ill. 1938. szeptember 29-től Werth Henrik gyalogsági tábor
nok, s végül a honvédség főparancsnoka (Sónyi Hugó gyalogsági tábornok) 
alárendeltségében a légügyi szemlélőn (ekkor még szintén Kenése tábornok) 
keresztül. 

Annak következtében azonban, hogy a honvédség három fő méltósága (a mi
niszter, a vezérkar főnöke, a főparancsnok) egyenrangú volt, mellérendeltségi 
viszonyban állt, gyakori volt a köztük levő súrlódás. „Ezek az ügykörök egy
másba nyúlnak, sem személyi, sem tárgyi tekintetben éles választóvonalat 
húzni a valóságban nem lehet. Egyes osztályainknak egymás közti aktatolagatá-
sa, megbeszélése, a szülemlő ellentmondó intézkedések, hatásköri beavatkozá
sokra való érzékenységek megannyi káros tényezői a lényegnek."5 — emlékezik 
vissza Kádár Gyula. S ez az áldatlan állapot gyakran vált kézzelfoghatóvá és ki-
mutathatóvá a légierő szervezésével kapcsolatban is. Tehát a mellékletben jel
zett hatáskörök nem jelentettek egyértelmű alárendeltséget. 

Az is feszültséget okozott, hogy a légierő több vezető személyisége nem re
pülőszakember volt mint pl. Feketehalmy—Czeydner Ferenc vkszt. (a vezér
karnál szolgálatot teljesítő) ezredes, a légierő vezérkari főnöke. Erre a sok 
súrlódást okozó tényre jellemző, hogy Feketehalmy—Czeydner egyik javasla
tával kapcsolatban még több évtized után is olyan megjegyzést tett az egykori 
pilóta, Vesztényi János, hogy: „másszóval a légierő vezetésébe döntő súllyal 
akart beleszólni (ismét egy nem szakmabeli!)"11 

Ilyen körülmények között kezdte meg az 1937 38. kiképzési évet a Háry 
László alezredes „megbízott" repülődandár-parancsnoknak alárendelt „harci 
repülő erő." A repülődandár harcrendjét, területi elhelyezését az 1. sz. mellék
let tartalmazza. (46. o.) A vadászrepülő-ezred századainak hajózó részlegébe 
egy századparancsnoki rajt és 3 rajt szerveztek. Az ezredet Fiat „Cr-32" repülő
gépekkel látták el. 

A könnyűbombázó (kB.) ezred századaiban a hajózó rész egy parancsnoki és 
két beosztott rajból állt, akárcsak az éjszakai bombázó- (éB) századokban. 
Az önálló távolfelderítő (TF.) osztály századainak szervezése megegyezett a 
bombázókéval. A kB. századokból hét Junkers „Ju-86"-tal volt ellátva, míg egy 
a „WM-16 Budapest" típussal, melyet azonban rövidesen ugyancsak felváltották 
„Ju-86"-tal. Az éB. századok Caproni „Ca-101"-kel rendelkeztek, míg a TF. osz
tály Heinkel „He-70" típussal. 

A közelfelderítő (KF.) századok nem a repülődandárnak, hanem külön-külön 
a területileg illetékes vegyesdandár- (1938 második felében már hadtest-) pa
rancsnokságoknak voltak alárendelve. Ezek szervezése azonos volt a vadász
századokéval, gépállományukat pedig a Fokker ,,C VD", a Heinkel „He-46" és 
a „WM 21 Sólyom" típusok adták.7 

Ezek a kötelékek természetesen még fedőnévvel szerepeltek, mint pl. „Repülő 
Időjelző Vezetőség" (1. repülőezred) ,,I. Posta Csoport" (I. éB. osztály), „Légi
forgalmi Vezetőség" (3. repülőezred-parancsnokság) stb. . . .8 Az 1938. február 

5 Kúdúr Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidá ig . Bp. , 1978. 158. o. 
6 Vesztényi János: A m a g y a r ka tona i repülés tö r téne te (1919—1942) (Kézirat) HL Tgy. 2787. 

IV. fej. 18. o. 
7 Csanádi Norbert — Nagyváradi Sándor — Winkler László: A m a g y a r repülés tö r téne te . 

Bp., 1977. 200—201. o. 
8 HL HM Ein. 1. a. — 1937/10000. 
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3-i, majd az azt követő Vezetőségi Értekezleten azonban döntés született a 
/honvédség — s ezen belül a légierő — fejlesztéséről. Ekkorra viszont már 
történtek bizonyos előkészítő lépések e téren is. 

Feketehalmy—Czeidner vkszt. ezredes még 1937. október 9-én felterjesztés
sel fordult a vezérkar főnökéhez, melyben szervezeti kérdésekkel foglalkozott.9 

Ebben kívánatosnak tartotta, hogy a fegyverkezési egyenjogúsítás elérése előtt 
tisztázódjon „a szabad elhatározás és célszerűség szem előtt tartásával" a légi
erő szervezeti helyzete. Feketehalmy—Czeydner elvetette az önállósítás gon
dolatát, s a honvédség keretében javasolta megvalósítani a szervezeti korszerű
sítést, mégpedig úgy, hogy a HM Légügyi Csoportfőnökség lenne az „egyedül 
felelős szakközeg." A légügyi csoportfőnök egyben betöltené a légierő parancs
noka és a légügyi szemlélő feladatkörét is. Így a Légügyi Csoportfőnökség 
egyben ellátná a Légierő Parancsnokság teendőit. A légierő hadrendjére vonat
kozó javaslata alapvetően megegyezett az 1. sz. mellékletben (46. o.) foglaltak
kal azzal az eltéréssel, hogy a hét KF. századot — 4. ezredként —szintén a 
légierő parancsnokának alárendeltségébe vonta, tehát kivette a vegyesdandár
parancsnokságok hatásköréből. Rátz altábornagy, a vezérkar főnöke általában 
egyetértett e javaslattal, s kívánatosnak tartotta mielőbbi megtárgyalását.10 

Feketehalmy—Czeydner vkszt. ezredes 1938. január 18-án Rőder Vilmoshoz 
fordult egy felterjesztéssel,11 melyben jelentette a miniszternek, hogy a katonai 
főcsoportfőnök közlése alapján tudomást szerzett arról, miszerint őt szemelték 
ki a légügyi csoportfőnöki posztra. Mivel ez a beosztás nem jár parancsnok
sággal, az ilyen szervezési megoldással — öt éves tapasztalata alapján — nem 
látta biztosítottnak a katonai repülés egységes fejlődését. Arra az esetre vi
szont, ha elkerülhetetlen ez a szervezeti forma, feltétlenül szükségesnek tar
totta, hogy a repülés minden kérdésének vezetésével bízzák meg, s a repülő
dandár mindent csak rajta keresztül, a légügyi csoportfőnök véleményezésével 
továbbíthasson a különböző HM szervekhez. Ezenkívül javaslatokat tett a 
Légügyi Csoportfőnökség osztályainak tevékenységével kapcsolatban is. „Ha a 
lü. csf. eme minimális hatáskört nem kapja meg, akkor neki szánt feladatot csak 
szánalmasan tudja megoldani.. . Személyemre vonatkozóan jelentem, hogy a 
mai csonka lü. csf. vezetésére kevésbé alkalmasnak érzem magam, mert sem 
technikus, sem jogász nem vagyok." — fejezte be felterjesztését, s kérte, ha 
nem veszik figyelembe javaslatait, akkor inkább helyezzék gyalogsági, vagy 
tüzérparancsnoki beosztásba. 

Az ügyirat végére a katonai főcsoportfőnök tett megjegyzést, miszerint a 
beadvány nem tekinthető hivatalosnak, mert az ő közlése bizalmas jellegű volt. 
„Ennek dacára azonban beadványa a tervezet kidolgozásánál fel lesz használva" 
— igérte. 

1938 február derekára a HM 1. a. osztálya kidolgozott egy szervezeti javas
latot,12 ugyanis Rőder elrendelte a légügyi szemlélő, a légügyi csoportfőnök és 
a légierő parancsnoka szolgálati állások különválasztását. Ebben három vál
tozat szerepelt, s igyekeztek „a tervezett személyi megoldások figyelembe vé
te lé ivel megfelelő megoldást találni. Arra törekedtek, hogy a rendelkező, 
végrehajtó és ellenőrző hatásköröket különválasszák, ugyanakkor a légierő 

9 Uo. 1938/4681. (Ein. I. Lüh—1937 53676.). 
10 Uo. 1938/4681. (Ein. VI. -1. — 1937/2828.). 
11 Uo. 1938 4681. (Ein. I. — 1938 25628.). 
12 Uo. 1938/4681. 
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szükségleteit úgy elégítsék ki, hogy a honvédséggel való szerves kapcsolata se 
lássa kárát. Döntés előtt azonban kikérték Rátz altábornagy véleményét is, 
tekintettel az előbb idézett — a 10. lábjegyzetben jelzett — állásfoglalására. 

Erre február 12-én válaszolt a vezérkar főnöke,13 aki továbbra is fenntartotta 
véleményét: a három szolgálati állást egy személy töltse be. Ezért, a HM 1. a. 
osztály és Feketehalmy-Czeydner szöges ellentétben álló javaslatainak össz
hangba hozatala érdekében 1938. március 19-én az I. csoportfőnök elnöklete 
alatt értekezletet tartottak. Ekkorra azonban már sor került bizonyos személyi 
változásokra: március 15-én jelentette Rátz altábornagynak Kenése tábornok, 
hogy mint légügyi szemlélő megkezdte tevékenységét.14 Ugyanezen a napon 
adta át a légierő vezérkari főnöki beosztását Feketehalmy-Czeydner Ferenc is 
Szentnémedi Ferenc vkszt. alezredesnek, s vette át a légügyi csoportfőnökséget.15 

Ezen a május 19-i érekezleten több lényeges döntés született.10 Ennek meg
felelően a légügyi szemlélőnek feltétlen befolyást biztosítottak a repülő szak
anyagok kiválasztása és rendszeresítése terén. Elfogadták azt a javaslatot is, 
hogy a vezérkar a hadműveleti alkalmazási, az elvi szervezési és nyilvántartási 
ügyekben nem közvetlenül, hanem a légügyi csoportfőnök útján érintkezik a 
Légierő Parancsnoksággal. Ugyanakkor elvetették, hogy a KF. századok össze
fogására felállítsák a 4. repülőezred-parancsnokságot. A légügyi csoportfőnöknek 
szemlejogot biztosítottak a légierő alakulatai fölött. 

E döntések tükröződtek a „végleges szervezetre vonatkozó tervezeť'-ben17 is, 
melyet a honvédelmi miniszter április 4-én» jóváhagyott. Az ennek alapján 
kiadott 16282'ein. 1. a. 1938. sz. rendelett18 rögzítette a légierő parancsnokának 
hatáskörét is. Ebben biztosították a parancsnoklás jogát minden hadrendileg 
alárendelt alakulat fölött, a KF. századok kivételével. Feladatává tették a 
légierő elméleti és gyakorlati kiképzésének, valamint szolgálatkezelésének 
irányítását, felügyeletét, a hadműveleti vonatkozású előmunkálatok végrehaj
tását és ellenőrzését. Felelőssé tették a légierő szervezési tevékenységéért, s 
különleges anyaggazdálkodásáért. Köteles volt a csapatkipróbálások tapaszta
latai alapján javaslatot tenni a repülő szakanyagok rendszeresítésére, illetve 
közreműködni a repülő elő- és utóképzés végrehajtásában, ellenőrzésében. 
Ápolnia kellett a katonai vonatkozású repülőhagyományokat, s irányítani a 
hadtörténeti emlékek gyűjtését. 

Ezzel összhangban a vezérkar főnöke 1938. május 1-jei hatállyal átszervezte 
a légierő magasabb- (seregtest-) parancsnokságait (Légierő Parancsnokság és 
repülődandár-parancsnokság)19 E szerint a HM Légügyi Csoportfőnökség javas
lattevői jogot kapott a vezérkar felé a hadműveleti alkalmazás, elvi szervezés 
és vk. nyilvántartás vonatkozásában, míg a vezérkar ugyanezekben intézkedési 
jogot. A Légügyi Csoportfőnökség ugyancsak javaslattal élhetett a honvédség 
főparancsnokának alárendelt légügyi szemlélő felé elvi kiképzési ügyekben, 
míg ez utóbbi javaslati joggal bírt a HM felé a repülőgépek és repülőszakanya
gok rendszeresítése tárgyában. 

13 HL HM Ein. VI. -1 — 1938 2113. 
14 HL Vezérkarfőnökség (a t o v á b b i a k b a n : Vkf.) Ein. 1. — 1938/2253. 
15 Uo. 1938/2399. 
16 HL HM Ein. 1. a. — 1938/4681. (12521.). 
17 Uo. 1938/4681 (12524). 
18 Uo. ••'•*;-
19 HL Vkf. Ein. 1. — 1933 2453. 



A Légierő Parancsnokságot közvetlenül és minden vonatkozásban aláren
delték a légügyi csoportfőnöknek, míg csak parancsnoklás, kiképzés és fegye
lem terén a légügyi szemlélőnek. A Légierő Parancsnokának alárendeltségébe 
tartozott a három repülőezred, az önálló TF. osztály és a repülőtábor-parancs
nokság. A KF. századok csak bizonyos vonatkozásban. 

Rátz altábornagy ebben az utasításban pontosan rögzítette a légügyi szemlélő 
és a légügyi csoportfőnök hatás- és jogkörét. Ez utóbbi, a rejtés érdekében, 
még kénytelen volt a polgári és külföldi szervek felé a „légügyi hivatal főnök" 
megnevezést használni, s mint ilyen, egyben a Kereskedelemügyi Minisztérium 
XV. osztályvezetői állást is betölteni. 

A HM 1. a. osztály a 16282/eln. sz. alatt 1938. május 1-jei hatállyal megerő
sítette Kenése tábornokot és Feketehalmy-Czeydner vkszt. ezredest korábbi 
beosztásában, s egyben közölte Háry László ezredesnek a légierő parancsnokává 
(„Légügyi Hivatal Kirendeltség" vezetőjévé), mint a repülőcsapatok legmaga
sabb közvetlen parancsnokává történő kinevezését.20 

A légierő új parancsnoka már május 30-án beadvánnyal fordult az új vezér
karfőnökhöz, Keresztes-Fischer altábornagyhoz, melyben a szervi határoz-
vány sürgős kiadásának kérése mellett jelentette, hogy rendezetlen a KF. száza
dok alárendeltségének helyzete, s amit még külön bonyolít: a vegyesdandár-pa
rancsnokságokon belül eltérőek a vezetési módszerek. Ezzel kapcsolatban a 
HM 1. a. osztály úgy reagált, hogy erre a gondra majd a légierő tervezett át
szervezése alkalmával térnek vissza ismét.21 

Horthy kormányzó 1938. június 14-én hagyta jóvá az október l-jén életbe 
lépő 1938/39. évi szervezési intézkedést, amely összhangban volt a „Huba-I." 
hadrendfejlesztés 1. ütemének célkitűzéseivel. Ez a szervezési intézkedés (2. sz. 
melléklet)22 (51. o.) tükrözi a korábban ismertetett, a légierő szervezetében 
bekövetkezett változásokat. Tehát megszűnt a repülődandár-parancsnokság, a 
Légierő Parancsnokság pedig hadosztályszintü hatáskörrel tevékenykedett. A 
Légügyi Csoportfőnökség a repülő anyagi osztállyal (14/c.) bővült. A Légierő 
Parancsnokságot a hadműveleti alkalmazás és a vk. nyilvántartás tekinteté
ben — az előző évitől eltérően — nem közvetlenül, hanem a légügyi csoport
főnök útján rendelték alá a vezérkar főnökének. 

A légierő személyi szükségletének biztosítása érdekében tett intézkedéseket 
— nem hivatásos tisztek továbbszolgálatának intézményes rendezése, a 12 évi 
szolgálatú továbbszolgáló altisztek rendszeresítése — az új honvédelmi mi
niszter, Rátz Jenő úgy értékelte, hogy ezek hatására a repülőalakulatok hiva
tásos (ht.) és továbbszolgáló (tsz.) „vezetőkerete mind számban, mind pedig 
minőségben .. . jelentős mérvben kiépült." Ez azt jelentette, hogy a honvédség
nél rendszeresített 6515 ht. állományú tagjából a légierő 349 fővel részesült 
(bár ekkor ebből 9 hely nem volt betölthető). Ez a szám 50 nem ht. állomá
nyúval egészült ki. 

A harci repülőerők szervezetében is történtek bizonyos változások. így az 
I-VII. KF. századokat részben a hadtestek (a korábbi vegyesdandárok) parancs
nokainak, részben pedig az 1. repülőezred parancsnokának rendelték alá. 

20 Uo. 1938/2630. 
21 Uo. 
22 HL HM Ein. 1. a. — 1938/18000. 
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Légierük hadrendje és alárendelést wszonyaí 
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A vadászrepülő-ezred létszáma 219 volt, ebből 102 ht. tiszt. A vadászrepülő
századok egy századparancsnoki és három rajból, műszaki szakaszból, fegyver
bombakezelő rajból, távbeszélő és rádiórajból, légvédelmi géppuskás rajból és 
vonatból épültek fel. A vadászdandárok 9+3 repülőgépállományát a későbbiek
ben 15-{-3-ra tervezték felemelni, s személyi biztosítása érdekében már e ki
képzési évben az ennek megfelelő létszámot rendszeresítették.23 

A 2. repülőezred vegyes típusú volt, állományába két éjszakai és három 
könnyűbombázó-osztály tartozott, s 104 fős létszámából 54 volt ht. tiszt beosz
tású. Az éjszakai bombázószázadok szervezeti felépítése mindössze annyiban 
tért el a vadászszázadokétól, hogy eggyel kevesebb rajjal rendelkeztek, de volt 
egy világító rajuk. A századok gépállományát 9-|-3-ban rögzítették. A könnyű
bombázó századok szervezése megegyezett a vadászokéval, csak itt még rend
szeresítettek egy fényképező és egy világító rajt is. A kB. századok állománya 
is 9-f-3 repülőgép volt. 

Az egynemű 3. repülőezred létszáma 111 fő volt, ezen belül 56 hivatásos tiszt. 
Az ö. TF. osztály 26 ht. tisztből, valamint 18 nem hivatásos állományúból 

állt. A századoknál tervbe vették a 3. rajok beállítását, s így a gépállományt is 
6-|-3-ról 9-|-3-ra szándékoztak növelni. 

A KF. századok felépítése azonos volt a TF-kével. 
E szervezés szerint tehát a légierő 7 KF., 2 TF., 6 V., 8 kB. és 2 éB. századdal 

rendelkezett. 
A szervezési intézkedés itt említi még az ejtőernyős- (eje.) századot is, ez 

azonban ekkor még a 7. gyalogezred kötelékébe tartozott, s ebben a kiképzési 
évben mindössze két golyószórós, két robbantó- és egy híradórajt terveztek 
felállítani, a 3. golyószórós és 3. robbantórajt csak később. 

A légierő alakulatainak területi elhelyezésében nem következett be válto
zás az előző évihez képest. 

A személyi keretek biztosítása azonban egyre nagyobb gondot okozott, mivel 
1938. június 15-én a légierő 188 tiszt és tisztjelölt, valamint 149 altiszt, tiszt
helyettes és tisztes repülőgépvezetővel rendelkezett.-"' Ennek valóságos súlyát, 
a rendszeresített állományhoz viszonyított értékét — kiegészítve a megfigyelők 
kérdésével — a HM Ein. 1. a. osztály július 7-i kimutatása érzékelteti:25 

23 H L Vkf . E i n . 1. — 1938/2687. 
24 H L H M E i n . 1. a. — 1938/25549. 
25 U o . 1938'28562. 
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A 18000-es szervezési intézkedésben rendszeresített és meglevő állomány 
összehasonlítása (repülőgépvezető és megfigyelő) 

Állománycsopor t 
Rendsze 

res í te t t 
á l l omány 

Élőál lo
m á n y Hiány Megjegyzés 

Ka tona i á l lományú tiszt 
Ka tona i á l lományú n e m ht. 
t iszt és tisztjelölt 

289 

50 

232 

73 

—57 

+ 2 3 

t isz t : — 34 

Ht. al t iszt 
Ht. t i sz thelyet tes 
Tsz. altiszt és tisztes, 

98 
43 
72 

76 
31 
48 

—22 
—22 
—24 

legs. : — 58 

ö s s z e s e n : 
i 

552 460 —92 —92 

Ezt a 92 fős hiányt az osztály a földi csapatoknál levő 45 megfigyelőtiszt, 
illetve e feladatkört ellátó 11 próbaszolgálatos valamint a Ludovika Akadé
mián 1938-ban felavatásra kerülő 9 tiszt bevonásával javasolta megoldani. 

Ha viszont a kivonuló repülőgépekre szükséges és a július l-jén ténylegesen 
meglevő állományt hasonlítjuk össze, akkor még érzékletesebb képet kapunk: 

Alakula t 
Repü lő 

gép 
összesen 

Repülőgép
vezető és 

megfigyelő 
összesen 

Élőál lo
m á n y Hiány 

I—VII. K F . szd. 63 126 108 —18 

1—2. TF. szd. 18 36 37 + 1 
1—6. V. szd. 90 90 77 —13 

1—2. éB. szd. 16 32 
194 + 18 

1—6. kB. szd. 72 144 
194 + 18 

Összesen: 259 428 416 —12 

Ezért a légügyi csoportfőnök már 1938. június 23-án részletesen foglalkozott 
ezzel a kérdéssel.-0 A HM 1. a. osztályhoz intézett felterjesztése bevezetőjében 
Feketehalmy-Czeydner vkszt. ezredes hivatkozott korábbi javaslatára, melyben 
az ütőképesség biztosítása érdekében szükségesnek tartotta a „kétszeres lét
szám" (tartalékként 1000/o-ban álljon rendelkezésére ht. állomány) biztosítá
sát. Ezzel az elképzeléssel elvben a honvédelmi miniszter is egyetértett. A hi
ányzó állományt az akkor szolgálatot teljesítő karpaszományosokból és legény
ségből, valamint a teljesen kiképzetlen újoncokból javasolta pótolni. Súlyt 
helyezett arra, hogy minél fiatalabb korosztályokat kapjon. Ennek érdekében 

26 U o . 1938/28562. ( H M E i n . l ü . 14. a. — 1938/26427.). 
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kért engedélyt arra, hogy a Légügyi Csoportfőnökség közvetlenül léphessen 
érintkezésbe a közép- és főiskolák igazgatóival, a polgármesterekkel és levente
hatóságokkal, hogy felgyorsítsa a toborzás ütemét, mivel „az általános kül
politikai helyzet nem igen tűri, vagy teszi ajánlatossá, hogy a végrehajtást 
halogassuk." 

A gondok enyhítése érdekében Rátz Jenő elhatározta, hogy a légierő költség
vetési keretén felül biztosítja 100 tiszt- és 100 altisztjelölt olaszországi kikép
zését.27 Ezzel kapcsolatban a HM 1. a. osztály olyan javaslattal élt, hogy ebből 
90 főt bombázó-, 60 főt vadász- és 50 főt felderítő kiképzésben részesítenek 75, 
100, illetve 50 órában. 

Mivel Imrédy miniszterelnök kilátásába helyzete az olaszországi kiképzéshez 
szükséges költség biztosítását, hozzáláttak a 19—20 éves közép- vagy polgári 
iskolai végzettségű pilótajelöltek toborzásához. Az előbbiek tiszteknek jelent
kezhetnek, 6 évi szolgálatot kellett vállalniuk, s a legjobbaknak kilátásba lehe
tett helyezni a tényleges állományba való átvételt, valamint az előléptetést 
maximum őrnagyi rendfokozatig. A polgári iskolát végzetteknek is 6 év szol
gálatot kellett aláírniuk, s ez u£án ht. altiszti állományba kerülhettek. Rövi
desen — még júliusban — meg is jelent az intézkedés, amely lehetővé tette, 
hogy már 1938-ban nem hivatásos repülőtiszteket és tisztjelölteket vegyenek 
át hivatásos állományba azok közül, akik leszolgálták a két évi tényleges ide
jüket és a ht. pályára minden tekintetben alkalmasak.28 

Ezzel párhuzamosan folytak a szervezeti tökéletesítéssel kapcsolatos erőfe
szítések. A vezérkar főnöke 1938. július 18-án kiadott intézkedése211 tájékoz
tatott a felső vezetésben bekövetkezett változásokról, s így módosítani kellett 
az ezzel kapcsolatos korábbi utasításokat (17—19. lábjegyzet). Ennek megfele
lően a „III. csoportfőnökség"-re átkeresztelt „Anyagi csoportfőnökség" alá
rendeltségéből kivonták a HM 14 a. (Repülő elvi és műszaki), valamint a 14 b. 
(Polgári repülő) osztályok'at, s a 14c. (Anyagi) osztályt is csak repülő anyagi 
ügyekben rendelték alá. 

Következő lépésként a vezérkar főnöke július 23-án,:i0 majd szeptember 
27-én;íl tett intézkedést a légierő műszaki anyagi szolgálatának átszervezésére, 
mivel megítélése szerint a kísérlet, beszerzés és átvétel közegeinek közös vezető 
(légügyi csoportfőnök) alatti egyesítése összeférhetetlen. Ezért javasolta, hogy 
állítsák fel a Haditechnikai Intézet (HTI) repülő szakosztályát, s ennek állo
mányába olvadjon be a műszaki anyagi szolgálat. Hosszas vita után a légierő 
1939. január 1-jei önállósítása tett pontot az ügy végére.''2 

A KF. századok kettős alárendeltsége továbbra is sok súrlódásnak volt a 
forrása, ezért Háry ezredes július 20-án újabb javaslattal fordult Keresztes-
Fischer altábornagyhoz, melynek lényege, hogy KF. ezred, vagy osztályok útján 
kizárólag a Légierő Parancsnokságnak rendeljék alá ezeket az alegységeket, 
azzal a kitétellel, hogy évente négy hónapon át (május, június, augusztus, szep
tember) — általában ekkor zajlottak a csapatösszevonások, -gyakorlatok — 
együttműködés céljából teljesen annak a dandár- (hadtest-) parancsnokságnak 
lennének alárendelve, melyeknek háborúban is. Az 1. vkf. osztály most is el-

27 U o . 1938.28562. 
28 H L Vkf. E in . 1. — 1938/2885. 
29 U o . 193*/2877., i l l e t v e H L H M E i n . 1. a . — 1938/4681. (12524.) (31361.). 
30 H L Vkf . E in . 1. — 1938/2847. 
31 U o . 1938,3161. 
32 H L HM E i n . 1. a. — 1938/4492.:. 
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utasította e kezdeményezést — a korábbi döntésre hivatkozva —, illetve kilá
tásba helyzte a kérdés későbbi, újbóli megvizsgálását."''' 

1938. augusztus 3-ára a Légierő Parancsnokság kidolgozta a légierő rendszeres 
utánpótlására vonatkozó javaslatát,''1 amely kettős célnak kívánt megfelelni: 
egyrészt a fennálló hiány gyors pótlását biztosítani, márészt hosszú évekre 
(1950-ig) irányt szabni a személyi utánpótlásnak. Ebben rámutattak arra, hogy 
a nem hivatásosak ténylegesítését csak ideiglenes megoldásnak tekintik, mert 
a távlati cél: az egységes ht. tisztikarhoz való visszatérés. Ezzel a megoldással 
elérhetőnek tartották, hogy a várható hadrendi fejlesztéshez szükséges állo
mány max. 4 éven belül rendelkezésre álljon: 1942-ig kb. 10 új repülőszázad 
szükséglete biztosítható, 10—12 év alatt pedig lehetővé válik, hogy a légierőt 
,,a magyar haderőn belül őt megillető hadrendi helyre" állítsák. (A légierő csúcs
szervezése 50—55 századot írt elő, s ennek a személyi szükségletét szándékoztak 
1950-re biztosítani). Ezt a következő oldalon látható táblázatban foglaltak sze
rint tervezték megvalósítani. 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a fokozott létszámú beiskolázás követ
keztében 1942-re szándékozták stabilizálni a Ludovika Akadémia repülőhallga
tóinak állományát, s ezért már 1938-ban ennyi akadémikusjelölt karpaszomá-
nyos felvételét javasolták. Ezt a létszámot egészen a negyvenes évek végéig 
elegendőnek tartották, s csak ekkor látták indokoltnak a kibocsátottak létszá
mának emelését a megnövekedett nyugdíjazások következtében. (Az apróbb 
számolási hibákat nem javítottam.) 

Ugyancsak ebben a felterjesztésben tettek javaslatot — a korábban idézett 
miniszteri parancs alapján — arra, hogy a felállításra kerülő alantostiszti tan
folyam létszámát már most emeljék fel 20-ról 40-re, ami 1940-től fokozatosan 
csökkentve 1943-ban be is fejezte volna működését. 

A táblázat azonban jelentős ellentmondásokat is tartalmazott. Egyrészt túl 
optimisták voltak a várható véres veszteségek megítélése terén, hiszen az 
akkori magas balesetszám (1937. X. 1. és 1938. VII. 12-e között 64), s az abból 
adódó 10 tiszti és 10 altiszti repülőhalál''"' más tendenciát vetített előre. Más
részt a szöveges indoklás a csúcsszervezésre hivatkozva 50—55 repülőszázadot 
említ, a légierőnek ezt a fejlődését viszont nem jelöli a táblázatban, hiszen 
1938 és 1950 között egyaránt 349 fős rendszeresített állománnyal számoltak az 
összeállítók. 

33 HL Vkf. Ein. 1. — 1938/2863. 
34 Uo. 1938/2948. 
35 Uo. 1938/2820. 
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1940 15 40 55 10 — 45 368 349 + 19 

1941 34 16 50 11 — 49 417 349 + 68 

1942 40 15 55 12 1 42 459 349 +110 

1943 40 15 55 13 4 38 497 
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•1944 40 — 40 15 2 27 

497 

527 349 + 175 
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23 
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23 
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40 

40 
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18 

2 

2 

21 588 349 + 329 

1946 

1947 • 

1948 

40 

40 — 40 

17 

18 

2 

2 20 608 349 +259 

1949 60 — 60 19 22 

25 

19 627 349 

349 

+278 

1950 65 — 65 20 

22 

25 20 647 

349 

349 +298 

E kimutatás ellentmondásai azért sem érthetőek, mert ekkorra már elkészült 
az ún. Gorondy-Novák-féle jelentés.1"' Az ezt összeállító bizottságot a honvéd
ség főparancsnoka éppen a nagyszámú baleset következtében rendelte ki a 
légierő állapotának átfogó felmérésére. A beszámoló úgy summázta bevezető
jében a helyzetet, hogy: ,,A magyar légierők fiatal, ki nem forrott szervezésű és 
felszerelésű fegyvernem, mely a kezdet ezernyi nehézségével küzd." Ennek fő 
okát a még teljesen meg nem szüntetett rejtettségben látták, aminek következ
tében a más fegyvernemi, így kellő szaktudással nem rendelkező szolgálati 
elöljárók nem képesek a kívánalmaknak megfelelő szervezet, felszerelés, anyag
beszerzés megvalósítására, másrészt pedig a személyi és anyagi feltételek nagy
fokú hiányát kárhoztatták. Ezért alapvető feladatként sürgették, hogy ,,mi-

36 U o . 1938/3124. 
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előbb legyen kinyilvánítva a légi erők nyílt honvédségi fegyvernemjellege," az 
állományt teljesen töltsék fel, szüntessék meg a KF. századok alárendelését a 
hadtesteknek, s a fegyelem megszilárdítása érdekében az illetékes parancsnoki 
jogkört ruházzák a Légierő Parancsnokságra. . 

A részletes elemzés során egymás után kerültek napvilágra a légierők leg
súlyosabb problémái. A jelentés összeállítói rámutattak arra, hogy a hadsereg 
három fő személyiségének való alárendelés nem hozta meg a várt eredményt, 
a szervezési és anyagi fejlesztés nincs szinkronban, „a személyzet utánpótlásá
ban és tagozódásában nem érvényesülnek az ilyen teljesen különleges fegyver
nemet megillető különleges és célszerű szempontok." Ezért javasolták, hogy ^ 
légierő összes ügyeit a honvédelmi miniszternek közvetlen alárendelt légügyi 
főcsoport intézze, amely költségvetésileg is önálló. A Légierő Parancsnokság 
minden tekintetben legyen elöljárója minden repülőalakulatnak, a hadtest-, 
vagy más földi parancsnokságoknak csak a csapatösszevonás idejére (augusz
tus—szeptember) rendeljék alá az illető erőket. 

Hibaként vetette fel a bizottság azt, hogy nem kevesebb, de tökéletesen fel
töltött, felszerelt egység létrehozására törekedtek, hanem inkább „szélességi" 
fejlesztésre, azaz több, de hiányosan tevékenykedő csapattest meglétére, ezért 
„a hadrendi kötelékek szaporításával az anyagi és személyi szaporítás nem 
állott arányban." Ennek volt következménye az, hogy a rendelkezésre álló 20 
századnyi erő és eszköz ellenére 25 századot, parancsnokságokat és intézeteket 
tartottak fenn. A bizottságnak ezzel a megállapításával, illetve kifogásával 
elvileg egyet kell értenünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ekkorra egyre 
feszültebbé váló nemzetközi helyzet, a környező államok hasonló ütemű fegy
verkezése nem tette lehetővé a „mélységi" fejlesztést. 

„A várható nagy veszteségek miatt" — a bizottság nem konkretizálta, hogy 
mit ért ez alatt, ezért csak valószínűsíthetni lehet, hogy az általános háborús 
készülődés körülményei közepette úgy ítélték meg: egy esetleges háború nagy 
áldozatokat fog követelni a légierőtől is; ezért sürgették a hiányok pótlását 
(közel 80 fő). Ugyanilyen fontosnak tartották, hogy ezt követően a II—IV. 
vonalbeli hajózószemélyzetet is biztosítsák kis részben ht., zömében pedig 
tartalékos állományból. 

A bizottság jelentős repülőgéphiányról adott számot: 12 gépes századokat 
alapul véve 7 TF., 49 KF., 24 éB. és 33 kB. repülőgép hiányzott a „hadikellálla-
dék"-ból, míg a békeszükségletből összesen 180. Pedig csak ezt követően tett a 
Légierő Parancsnokság javaslatot 162 db iskola- és gyakorló repülőgép kiselej
tezésére. 

Sónyi Hugó gyalogsági tábornok egyetértett a bizottság értékelésével, támo
gatta a KF. repülőezred létrehozását a légierő parancsnokának alárendeltsé
gében és sürgősen megoldandónak tartotta új repülőgépek beállítását, a lét
számhiányok teljes kiküszöbölését, két repülőgépvezető-iskola felállítását. Java
solta továbbá, hogy egy szerv végezze a repülőgépbeszerzést és a kiképzést, a 
légügyi csoportfőnök és a légierő parancsnoka ugyanazon személy legyen, aki 
a honvédelmi miniszternek, illetve — kiképzési és fegyelmi vonalon — a hon
védség főparancsnokának lenne alárendelve. Szükségesnek tartotta, hogy a 
légierő parancsnokát megfelelő parancsnoki jogkörrel ruházzák fel. 

Mint látható, a Gorondy-Novák — bizottság reális képet adott a súlyos gon
dokkal küzdő magyar légierőről. Jó érzékkel mutatott rá a hiányosságok gyöke-
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reire, s javaslatai is általában megalapozottak voltak, (a formális rejtettség 
felszámolása, a szakmai irányítás megteremtése, a „mélységi fejlesztés" szük
ségességének hangsúlyozása stb. . . ) Ugyanakkor a létszám- és felszerelési 
gondok gyors megoldására irányuló kezdeményezése különböző okok miatt nem, 
vagy csak részben valósulhatott meg. 

A jelentés megállapításaival kapcsolatban augusztus végén nyilvánított vé
leményt az 1. vkf. oszitály. Ebben — hivatkozva korábbi javasLataira — egyet
értett a légierő átszervezésével, azonban elvi szervezési és hadműveleti ügyek
ben, valamint a vezérkari követelmények meghatározásában jogot követelt a 
vezérkar főnöke számára. Szükségesnek tartotta, hogy a HTI-n belül „Repülő-
szakosztály"-t, a Központi Átvételi Bizottságban pedig „repülő átvételi közeget" 
hozzanak létre. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a vezérkar főnöke ragaszkodik 
ahhoz a jogához, hogy javaslatot tehessen a honvédség felfegyverzésére, ezért 
követelte, hogy a Légügyi Csoportfőnökség ne közvetlenül, hanem rajta ke
resztül terjessze fel a miniszterhez rendszeresítési javaslatait. 

A vezérkar észrevételei általában megalapozottak voltak. Helyes volt az a 
szándék is, hogy a vezérkar kebelén belül megfelelő szakközeget („Repülő 
alosztály") hoznak létre az elvi szervezési és hadműveleti követelmények, elő
munkálatok tervszerű és folyamatos kiszolgálása érdekében. Ügyszintén az a 
törekvés is, hogy először a jóváhagyott 1939/40. évi hadrend alakulatait: a hét 
hadtest és a két gyorskötelék KF. századait (9 kivonuló + 0 gyakorló repülő
géppel), a két TF. századot (9 +3), a tíz bombázó- (9 -+- 3) és nyolc vadászszáza
dot (15 + 3 repülőgép) kell felállítani, ütőképessé tenni, s csak ezt követően 
végrehajtani a további fejlesztést, az „ikresítés"-t. Ezt azonban nem tudták a 
gyakorlatba átültetni, az elkövetkező években a rendkívül gyorsan változó és 
éleződő nemzetközi helyzetben újabb és újabb kötelékeket próbáltak létre
hozni, éppen ikresítéssel. 

A Gorondy-Novák-féle jelentésből egyértelműen kitűnt a légierő súlyos 
helyzete, s az, hogy ezen sürgősen változtatni kell. 1938. augusztus 20-án 
Budapestre érkezett Gallo olasz repülő alezredes, hogy javaslatot dolgozzon ki 
az új szervezetre vonatkozóan. 

Az olasz szakértő szeptember l-jén nyújtotta be javaslatát, amit az ősz folya
mán többször megvitattak. Tanulmányában17 Gallo alapelvként szögezte le, 
hogy „a repülést olyan tényezőként kell tekintenünk, mely egy állam fegy
veres erőinek legtechnikásabb alkotórésze." Olyan szervezeti kereteket próbált 
kialakítani, amelyek az ezen új harceszközökben rejlő lehetőségeket optimálisan 
juttatják érvényre. Tekintettel a magyar viszonyokra, nem tartotta célszerű
nek a teljes önállósítást (Légügyi Minisztérium); „csak mint a haderő legna
gyobb szervezetét állítsuk be" —" javasolta. Emellett azonban hangsúlyozta, 
hogy az életképesség szempontjából fontos az eddiginél nagyobb fokú repülő
hadműveleti, harcászati, kiképzési, szervezési, költségvetési, műszaki és ellátási 
önállóság biztosítása. 

A m. kir. légierőt alapvetően három részre osztotta: a vezetőszervre (Légierő 
Parancsnokság), a légierők seregtestére (légihadosztály-parancsnokság, ekkor 
ugyanis nem magasabbegységnek nevezték ezt a köteléket), valamint ellátó 
szervekre. 

37 Uo. 1938 3441. 
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Az alárendelési viszonyokat a következőképpen javasolta kialakítani:118 a 
Légierő Parancsnokságot, közvetlenül a honvédelmi miniszternek kell aláren
delni. A Légierő Parancsnokság vezérkari, műszaki, ellátó, személyügyi-iskola, 
valamint polgári repülő osztályra tagozódjon. (Valószínűleg Werth Henrik lap
széli megjegyzése: „Kis minisztérium!") A Légierő Parancsnokság alárendelt
ségébe vonták a légihadosztály-parancsnokságot, valamint a repülőiskolákat. 

A légihadosztály-parancsnokság39 fegyelmi és kiképzési szempontból legyen 
elöljárója az alárendelt csapatoknak. Fő feladatául szabta békében a kötelékek 
felkészítését a háborús tevékenységre, háborúban pedig a légierő hadműveleti 
és harcászati vezetését. 

A Gallo-féle légi hadosztály hat ezredből állt/'0 az 1. V. (6 század, 6x8 
„Cr-32"), a 2. V. (5 század, 5x8 „Cr-42"), az 1. B. (4 század, 4x8 „Ca-310"), a 
2. B. (4 század, 4x9 „Ju-86"), a 3. B. (4 század, 3x9 „Ju-86" és 1x8 „Budapest 12"), 
valamint az 1. F. ezredből. Ez utóbbi állományába tartozott az 1. TF. osztály 
(2 század, 9, illetve 8 „He-70") és a kilenc KF. század (3x12 „He-46", 3x10 
„C VD", 1x10 Romeo „Ro-37" és 2x12 „Sólyom"). A hadosztály repülőgép
állománya tehát 309 db volt. 

Az 1. F. ezredet azonban kettős alárendeltségűnek tervezte: a hadosztálypa
rancsnokságtól csak fegyelmileg függött, repülőharcászati és a szorosan vett 
repülőkiképzése a Légierő Parancsnokság vezérkari osztályához tartozott, ami
ről a Honvédség Főparancsnokságának kiképzési osztálya által kiadott együtt
működési irányelvek alapján gondoskodott. 

Ez a javaslat több dologról árulkodik. Egyrészt Gallo alezredes az olasz 
repülőgépipar stabil piacának megteremtését akarta biztosítani azzal, hogy — 
a lehetőség határáig — olasz gépekre akarta alapozni a magyar légierő fejlesz
tését. Másrészt figyelembe vette a meglevő gépállományt, illetve azokat a típu
sokat, amelyeket nem tudott szállítani Olaszország, s ennek következtében 
különösen a KF. századok gépparkja volt nagyon heterogén. 

Ugyanakkor ez a szervezet tükrözte az akkori feszült nemzetközi helyzetből 
és revíziós törekvésekből adódó magyar hadászati elképzeléseket, amikor a 
súlyt a bombázókra (12 század) helyezte. De ez is kevésnek bizonyult, hiszen 
Feketehalmy-Czeydner vkszt. ezredes 1938 október második felében már arról 
panaszkodott Werth gyalogsági tábornoknak, hogy ez a javaslat eltér az előző 
vezérkarfőnök által is elfogadott szeptember 1-jei változattól, hiszen ott 20 B. 
és 18 V. századról volt szó, most pedig csak 1939-ben szándékozik ezt megvaló
sítani, amikor beérkezik az olasz repülőgép-utánpótlás/'1 

Ezzel kapcsolatban az 1. vkf. osztály is véleményt nyilvánított a Gallo-féle 
elképzelésről. Az osztálynak igaza volt akkor, amikor hibásnak ítélte azt a 
javaslatot, hogy a szervezetszerű alakulatokat fel kell állítani, s a meglevő 
gépállománnyal feltölteni. Sokkal helyesebb indítvánnyal élt: először biztosí
tani a megfelelő repülőgépszükségletet, s csak ezt követően végrehajtani az 
ikresítést. A vezérkar továbbra is kitartott ama korábbi javaslata mellett, hogy 
a kísérleteket és kipróbálásokat a HTI és a Központi Átvételi Bizottság vé
gezze. Nem látta lehetségesnek a bombázóerők átszervezését sem létszámnöve
lés nélkül. 

38 Uo. 1938/3551. 
39 Uo. 1938 3441. 
40 Uo. 1938/3551. 
41 Uo. 1938,3398. 
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Werth gyalogsági tábornok, a vezérkar új főnöke a leghatározottabban visz-
szautasította Gallo azon javaslatát, hogy a légügyi csoportfőnök egyben a légi
erők vezérkari főnöke és légügyi államtitkár is legyen, mivel Magyarországon 
nincs sem önálló légierő, sem önálló légi vezérkar, sem pedig államtitkárság. 
Figyelembe véve azt, hogy kis hadseregről volt szó, szükségesnek és lehetsé
gesnek ítélhető az egyszemélyi vezetés, valamint a rendelkezésre álló szerény 
erők célszerű felhasználása követelményének az érvényesítése. Ezt szem előtt 
tartva, igazat kell adnunk Werthnek, amikor a saját kezében akarta összpon
tosítani minden fegyvernem irányítási kérdését. 

Az 1. vkf. osztály továbbra is kitartott a mellett a korábbi igénye mellett, 
hogy az elvi és alkalmazási vonatkozású kérdések intézésére az osztály kebelé
ben egy repülő vezérkari és egy repülő csapattisztből álló repülőalosztály mű
ködjön. Már ez alkalommal is felvetették a „Cr-32" és „Ca-310" típusok ela
vultságát. Egyéb kérdésekben egyetértettek a javaslattal. 

Mivel a Gallo-terv kapcsán sok vita, ellenvélemény merült fel, október 
utolsó harmadában értekezlet értekezletet követett, míg végül Horthy Miklós
nak kellett döntenie. Mivel a kormányzó 1938. október 28-án kihallgatáson 
fogadta Rátzot, Werthet és Sónyit a légierő ügyében, az 1. vikf. osztály rövid 
összeállítást készített a vezérkar főnöke részére a különféle javaslatokról/'2 

Ezeket így foglalta össze : 
1. Gallo-féle javaslat: a légierőnek minden vonatkozásban teljes önállóságot 

és elkülönítést biztosít. A légierő összes ügyét teljes felelősséggel egy központi 
szerv intézi, a vezérkar főnökének csak hadműveleti szempontból van befo
lyása, tehát nincs a légierő felfegyverzésére. A honvédség főparancsnokának 
katonai parancsnoklási, fegyelmi, kiképzési és személyi hatáskörét nem bizto
sítja eléggé, mert a légihadosztály-parancsnokság nincs neki alárendelve, csak 
a repülőezredek. 

2. A vezérkar főnökének javaslata: lényegében azonos Gallóéval, kivéve, hogy 
ne csak a hadműveleti, hanem a fegyverzeti ügyekre is bírjon befolyással a 
vezérkar főnöke. 

3. A katonai főcsoportfőnöki értekezlet (október 27.) javasolta: a Légügyi 
Csoportfőnökséget fel kell oszlatni, a 14/b. és c. osztályokat a katonai főcsoport
főnökön keresztül a honvédelmi miniszternek kell alárendelni. A többi HM 
osztályba repülőelőadók rendszeresítendők. (Tehát teljesen szétforgácsolnák 
az erőket, lehetetlenné tennék az egységes repülő-szakirányítást — Sz. M.) 

4. A vezérkar főnökének áthidaló megoldása: a két miniszteriális osztály 
helyett, a többi mintájára, egy kettős alárendeltségű osztályt kell szervezni 
(7. r. osztály), melyben megoldják a katonai és polgári repülés elvi, valamint a 
repülő szakanyagok beszerzési, rendszeresítési ügyeit. (Különben néhány év 
múlva ez a megoldás valósult meg, bizonyítva e javaslat — az adott lehetősé
gek közötti — életrevalóságát). 

Mint e rövid összefoglalásból is látható, különböző — egymást részben fedő, 
részben kiegészítő, vagy éppen homlokegyenest ellentmondó — nézetek alakul
tak ki a légierő fejlesztésével kapcsolatban. Ugyanakkor érdekesség, hogy a 
legtöbb gond nem a harci erő, hanem a felső vezetés, tehát a beleszólás, befo
lyásolás terén merült fel. 

42 Uo. 1938/3551. 
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Horthy Miklós azonban elvágta a további vita lehetőségét. Az iratban októ
ber 30-án tett bejegyzés szerint: „Legfelsőbb döntés: az 1. számú megoldás 
kívánatos. Ezt azonnal kell megvalósítani!" Ezzel legalább egyértelműen meg
fogalmazódott a légierő fejlesztésének mikéntje, már „csak" a gyakorlatba 
kellett átültetni ! Ez azonban hallatlan nehézségek leküzdését tette — vagy tette 
volna — szükségessé. Nem ismeretesek azok a konkrét okok, amik a kormány
zót a Gallo-j avaslat előnyben részesítésére ösztönözték. Azonban, figyelembe 
véve az 1938 végi bonyolult politikai viszonyokat, a légierő — s ezen belül is a 
bombázókötelék — tevékenységéhez világszerte fűzött reményeket, talán ez 
inspirálhatta e döntést. Másrészt megkönnyítette helyzetét az a tény is, hogy 
ezzel alapvetően a vezérkar is egyetértett, mindössze a fegyverzeti téren volt 
nézeteltérés. 

E rendkívül fontos, több hetes munkálatok mellett egyéb intézkedések is 
születtek a légierő fejlesztése terén. 1938. szeptember 19-én döntöttek arról, 
hogy a november l-jével felállítandó ejtőernyős század a várpalotai lőiskola 
kötelékébe kerül, a torony viszont a rákosi gyakorlótéren épül meg, hogy nem 
kiképzési időben az önkéntesek (leventék, cserkészek) felkészítése folyhassék/''5 

(Az ejtőernyős század ekkor még nem tartozott a légierő állományába, de — 
hogy lássuk a fejlődést — szükséges röviden utalni rá is.) 

Időközben a kiélezett nemzetközi helyzet hatására 1938. szeptember 23-án a 
honvédelmi miniszter a légierőknél is elrendelte mindazoknak fegyvergyakor
latra való behívását, akik „különleges eset"-ben számításba jöttek. Ennek meg
felelően 26-án a légierő hadiállományon volt/'4 ami a szeptember 30-i létszám
helyzet szerint 552 tisztet, 29 tiszti vizsgát tett karpaszományost és 4983 le
génységi állományút jelentett/'5 

A kialakult helyzetre való tekintettel az október l-re tervezett átszervezést 
november 1-jére halasztották. Viszont a fokozott rejtés érdekében már október 
1-től a gyalogság részére rendszeresített katonai rendfokozatokat viselte a 
személyi állomány/,ü 

Az első bécsi döntés (1938. november 2.) várható határozatai hatással voltak 
a légierő fejlesztésére is. A honvédelmi miniszter október 25-i (!!!) utasítása'1' 
„A felszabaduló Felvidék-i területek visszacsatolásából folyó hadrendfejlesz
tésre, másrészt a fennálló hivatásos tiszti hiányok pótlásának meggyorsítá
sára . . ." elrendelte, hogy a Ludovika Akadémia állományát az 1938/39. évi I. 
évfolyamtól kezdődően 60 fővel (250-re) emelje, s e 60-ból a légierő 8 akadé
mikussal részesedett. Az alantostiszti tanfolyam létszámát is közel megdupláz
ták (105-ről 200-ra), aminek több mint 10%-a (25 fő) volt pilóta. 

A feszült politikai helyzetben további gyors szervezeti tökéletesítésre volt 
szükség. Horthy október 30-i döntése is — mint a Gallo-j avaslatnál láttuk — 
az azonnali megvalósítást tartalmazta. A Felvidék visszacsatolása azonban 
bizonyos vonatkozásban akadályozta teljesítését. Ennek következtében hatály
talanítani kényszerültek az 1938/39. évre szóló szervezési intézkedést (1. a. 22. 
sz. lábjegyzet), s 1938. december 9-én a kormányzó jóváhagyta az újat/'8 ami 
az előző rendeletnek „a megváltozott helyzetnek megfelelően kiegészített, il-

43 Uo. 1938/3177. 
44 Uo. 1938/3219. 
45 H L H M E i n . 1. a . — 1938/618/Bbk. 
46 H L V k f . E i n . 1. — 1938/3343. 
47 U o . 1938/3431. 
48 H L H M E i n . 1. a . — 1938/60000. 
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letve módosított kiadását képezi, a 18000/eln. 1. a. — 1938. sz. rendeletben fog
laltak lényegének megváltoztatása nélkül." 

E szervezési intézkedés külön kiadott III. fejezete foglalkozott a légierővel. 
Ennek bevezetőjében rögzítették, hogy fokozott önállítósítását, kiépítését célzó 
és folyamatban levő átszervezési munkálatainak befejezéséig általában az ed
digi szervezés marad érvényben, de megszüntették a fedőelnevezéseket, s a 
szervezetszerű katonai elnevezések váltak hivatalosakká. A légierő átszervezé
sére vonatkozó rendelet kiadásáig érvényben hagyták a /vezető szervek felépí
tését, működését szabályozó intézkedést/'" 

E módosított szervezési intézkedés50 a hadrendet és az alárendelési viszonyo
kat érintetlenül hagyta. Ugyanakkor azonban intézkedett, hogy — az előrelát
hatólag 1939. október l-jével felállításra kerülő VIII. hadtest részére szerve
zendő — VIII. KF. század megalakulásáig az 1939/40. évre szükséges 2. éves 
sorlegénységet a III. KF. századhoz (Kaposvár) hívják be, s ott képezzék ki. 

Bár a hadrend és a századok szervezése változatlan maradt, annyi módosítás 
történt, hogy az 1. repülőezredben 12 fővel nőtt a ht. tisztek léts'záma. 

Alapvető változás a csapatok elhelyezésében sem következett be, egy decem
ber 16-i ügydarab51 mindössze arról tájékoztat, hogy az 1. repülőezred-parancs
nokság, valamint az l/II. vadászrepülő-osztály Kecskemétről Mátyásföldre tele
pült át december 15-ével, míg az 1. ö. TF. repülőosztályt Mátyásföldről Kecske
métre helyezték át. Ez a döntés is jelezhette a nemzetközi helyzetben, s ennek 
hatására a magyar hadászati tervekben bekövetkezett változást, hiszen a Fel
vidék visszacsatolása után már északkelet és kelet felé irányult a magyar reví
ziós törekvés. 

A légierő szervezeti fejlesztése terén fontos állomás volt az I. csportfönöknél 
1938. december 16—17-én tartott értekezlet, ahol a légügyi csoportfőnöknek a 
légierő átszervezésére vonatkozó javaslatát vitatták meg.5- A fő kérdés a köz
ponti vezetés szabályozása volt, ezt az önállósítás első mozzanatának tekintet
ték. Itt felmerültek mindazok a kérdések, amelyek az elmúlt hónapokban is 
neuralgikus pontok voltak: a honvédség főparancsnoka és a vezérkar főnöke 
közvetlen, vagy közvetett befolyással rendelkezzen-e?; „Légügyi Hivatal veze
tője"; vagy „Légierők parancsnoka" legyen-e az elnevezés?; a műszaki és 
anyagi osztály hova tartozzon? stb.. . . Ezek mellett felmerült a repülőiskolák 
1939. január 1-jei beindításának, valamint a Légügyi Hivatal létszáma csökken
tésének kérdése is. 

December 17-én született döntés a fentiekről, melynek lényege az volt, hogy 
a vezérkar főnöke és a honvédség főparancsnoka egyaránt közvetlen befolyást 
gyakorol a Légierő Parancsnokság munkájára, mégpedig az előbbi a hadmű
veleti követelmények, valamint az általános szervezési, fegyverzeti és felszere
lési ügyek, míg az utóbbi fegyelmi, büntetőügyek és a legfontosabb illetékes 
parancsnoki jogkör vonatkozásában. 

Az elnevezésben salamoni döntés született: „A m. kir. honvéd légierők pa
rancsnoka", egyben „A m. kir. Légügyi Hivatal vezetője." Elrendelték azt is, 
hogy az alakulatok megnevezésében és hadrendi számozásában fel kell tüntetni 
„hivatásukat" (V., F., B.) is. 

49 U o . It- .8.4681. (12524.) (16282.). 
50 U o . 193íí/6ö000. 
51 TJ o. 1938/60000. (92564.). 
52 H L H M E i n . A . — 1938/93512. 
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A Repülő Haditechnikai Intézetet és a Repülő Kisérleti Állomást a Légierő 
Parancsnokságnak rendelték alá, s a repülő szakügyeket önállóan intézték. 
A repülő szakanyagok átvételét a légierő parancsnokának alárendelt Repülő 
Átvételi Bizottság hatáskörébe utalták. 

Mindezek alapján Horthy Miklós 1938. december 28-án elrendelte a légierő 
önállósítását 1939. január 1-jei hatállyal.53 Ennek megfelelően megszűnt a HM 
Légügyi Csoportfőnökség, valamint a 14/a., b., c. osztály, helyettük a légierő 
élére a legmagasabb repülő-parancsnoksági joggal felruházott magyar királyi 
honvéd légierők parancsnoka (egyben a magyar királyi Légügyi Hivatal veze
tője), Háry ezredes lépett a megfelelő szerveivel. „Fenti időponittól kezdve 
a m. kir. honv. légierő psága, az összes HM., Hfp. és Vkf. főcsoport-, csoport és 
osztályoktól, valamint egyéb központi szervektől függetlenül, önállóan műkö
dik és az 1. sz. mellékletben feltüntetett vonatkozásoktól (a korábban említett 
két főméltóság közvetlen befolyásolási jogától — Sz.M.) eltekintve csak a m. 
kir. Honvédelmi Miniszternek marad alárendelve.'" 

A légierő parancsnokát HM csoportfőnöki és a legmagasabb repülő katonai 
parancsnoki jogok és kötelmek illették meg, s mint a Légügyi Hivatal vezetője, 
a legmagasabb légügyi hatóság főnökeként működött. A földi- és a légierők 
együttműködése vonatkozásában a honvédség főparancsnoka értesíteni volt 
köteles a légierő parancsnokát, míg annak az előbbi engedélyét kellett kérnie. 

Az általánostól eltérő szabályzatok, utasítások kidolgozása a Légierő Parancs
nokság feladata volt — a HM illetékes osztályaival való előzetes tárgyalás után. 
Eltérő vélemény esetén a honvédelmi miniszter döntött. Ügyszintén, az önálló
ság ellenére is köteles volt a légierő parancsnoka kikérni a megfelelő HM osz
tályok véleményét elvi honvédelmi vonatkozású ügyekben, illetve tájékoztatni 
azokat, de ez fordítva is fennállt. 

A repülőcsapatok áthelyezésének jogát az új honvédelmi miniszter, Bartha 
Károly magának tartotta fenn,5'' míg a repülőtisztekét a légierő parancsnoká
nak hatáskörébe utalta.55 

A légierő állomány- és létszámviszonyának javítása érdekében az olyan szer
veknél, ahol az önállósítás következtében nem volt szükség repülőszakembe
rekre, 1939. február 15-ével megszüntették, illetve gyalogságivá minősítették 
át az addig repülő főtiszti, vagy törzstiszti helyeket. Az 1—24. gyalogezredek 
állományából az addig rendszeresített 6 repülő főtiszti helyet átadták a légi
erőnek. Megmaradt viszont a honvédség főparancsnokának légügyi szemlélője 
(tábornok) és annak közegei (1—1 repülő főtiszti és ht. repülő altiszti); az I. 
hadtest légvédelmi parancsnokánál egy repülő főtiszti hely, amelyet vadász
repülővel kellett betölteni; a Ludovika Akadémián — a repülőakadémia felállí
tásáig — 1 repülő törzs-, és 4 repülő főtiszti, 1 repülő műszaki tisztviselői hely, 
valamint a HTI-nél 2 repülő törzstiszti hely. Ezen felül biztosítani kellett a HM 
1. a. osztályára és a Hadiakadémiára 1—1 repülő vk. törzstisztet, az 1. vkf. 
osztályra pedig 1 repülő vk. főtisztet.5*' Márciusban Bartha elrendelte, hogy 
az 1. repülődandár parancsnokságán töröljék a vk. tiszti, s helyette rend
szeresítsék a repülődandár-vezérkari főnöki beosztást." 

53 U o . 1938/93512. (95096.). 
54 H L Vkf . E i n . 1. — 1938/3826. 
55 U o . 1939/3009. 
56 U o . 1939/3275. 
57 UO. 1939'3514. 
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Az 1939/40. évi szervezési intézkedés előkészítése során az 1. vkf. osztály 
1939. február 25-én — október 1-jei hatállyal — javaslatot tett az új békeala
kulatok felállítása és békeelhelyezése tárgyában is.58 Ennek lényege, hogy a 
repülődandár híradószolgálatát Budapesten; a 2. vadászrepülőezred-parancs
nokságot, a 2/II. vadászrepülőosztály-parancsnokságot és két új vadászrepülő
századot Szolnokon; a 2/1. vadászrepülőosztály-parancsnokságot két századá
val — a légierő parancsnokának döntése szerint — Nyíregyháza, Kisvárda, 
vagy Szerencs területén, illetve Debrecenben; az új 3/1. könnyűbombázó repülő-
osztály-parancsnokságot Veszprémben; a VIII. KF. repülőszázadot Nyíregy
házán, az ejtőernyős századot pedig — a III. hadtest alárendeltségében — Vár
palotán helyezzék el. 

Ugyanakkor hamarosan kiderült az is, hogy az önállósítás, illetve a külön
böző intézkedések nem oldottak meg minden gondot, nem küszöbölték ki a 
súrlódások lehetőségét. Az I. hadtest parancsnoka már február 24-én azzal a 
kéréssel fordult Werth gyalogsági tábornokhoz, hogy rendezze az alárendelt
ségi viszonyokat, mert amikor meg akarta szemlélni az I. KF. századot, ezt az 
alegységnél is és a 4. repülő ezrednél is jogtalannak ítélték, pedig alkalmazá-
silag alája van rendelve a kötelék.59 Bár az 1. vkf. osztálynak — a HM 1. a. 
osztály álláspontját idézve — az volt a véleménye, hogy a KF. századok a 
hadtestparancsnokoknak legyenek alárendelve a „kimondottan rep. szakügyek 
kivételével", szükségesnek tartották értekezleten megvitatni ezt a kérdést. Az 
1939. április 12-i ülésen00 a miniszter, a vezérkar főnöke és a honvédség fő
parancsnoka is ezen a véleményen volt, a légierő parancsnoka azonban tilta
kozott ellene. Ezért a 13-i Vezetési Értekezlet úgy határozott, hogy a kormányzó 
elé terjeszti a kérdést végleges döntésre, aki 15-én foglalt állást. Ennek alapján 
Bartha Károly a KF. századokat repülő szakkiképzési eß minden szakügyben 
(személyi és anyagi) alárendelte a KF. repülőezred és a repülődandár-parancs
nokságok útján a légierő parancsnokának, míg a katonai parancsnoklás, fegye
lem, a földi erőkkel való együttes elméleti és gyakorlati kiképzés, együttműkö
dés, valamint az illetékes parancsnoki jogkör tekintetében a hadrend szerint 
illetékes hadtestparancsnoknak^1 Tehát továbbra is a Gallo-, s nem a Gorondy-
Novák-féle alternatívát fogadták el, így kettős alárendeltségben voltak kény
telenek tevékenykedni ezek az alegységek, ezzel az ütközőpontok, súrlódási 
felületek továbbra sem szűntek meg. 

A légierő ht. állományának távlati biztosítása szempontjából jelentős volt 
Horthy Miklósnak az az 1939. március 31-i döntése, hogy az 1939—40-es tan
évtől megkezdi működését a ni. kir. „Horthy Miklós" honvéd repülő akadémia.(i-
Egy másik — május 12-i — elhatározásával a légierő felső vezetésében eszkö
zölt lényeges változást azzal, hogy megszüntette a légügyi szemlélői helyet.,i:! 

A szervezeti fejlődés szempontjából rendkívül sokat ígért a május 25-én 
jóváhagyott 193940. évre szóló szervezési intézkedés.0'' Ebben komoly tenni
valók fogalmazódtak meg a létszám biztosítása érdekében. Ennek megfelelően 
elrendelték, hogy a tényleges szolgálat ideje a légierőknél is 3 évre emelkedik, 

58 U o . 1939 3350. 
59 U o . 1939,3396. 
60 U o . 1939/3618. 
61 U o . 1939 3772. 
62 U o . 1939-3934. 
63 U o . 1939/4098. 
64 H L H M E i n . 1. a. — 1939/39000. 
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s az 1938. szeptember 30. után bevonult, illetve bevonuló karpaszományosok 
két évig folytatólagosan teljesítenek tényleges szolgálatot. Ezek jelentős állo
mánynövelést tettek lehetővé: a rendfokozat nélküliek létszámát 899-ről 2185-
re, a sortisztesekét 494-ről 10Ö2-re emelték. A tsz. tiszthelyettesi helyeket 470-re 
(43-mail) csökkentették, ugyanakkor a tsz. altiszti állásokat 152-ről 310nre, a ht. 
tisztesi és altiszti állományt 582 íővel növelték. A nagymérvű ht. tisztesi és al
tiszti hiányok erőteljes csökkenése érdekében 4—5 évi időtartaimra 100 főig fel
emelték az utánpótlási keretet. 

A hadrendfejlesztés lényegét a következőkben látták: a repülődandár kiépí
tése; a VIII. hadtest, valamint a gépkocsizó és lovasdandárok KF. századainak 
megalakítása. „Ezenkívül a légierők földi alapjai a repülő résztől szervezet-
szerűleg külön választatnak." Az ennek következtében végrehajtandó szerve
zési változásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. (66. o.) Ebből jól látható, hogy 
a repülőcsapatok légi részét a m. kir. honvéd repülődandár-parancsnokságnak 
rendelték alá. A különválasztott földi részből önálló földi repülőalapok: a m. 
kir. honvéd repülő körzetparancsnokságok, s az ezeknek alárendelt m. kir. 
honvéd repülőtérgondnokságok és műhelyek kerültek felállításra. 

A légierő központi igazgatása (275 fővel, ebből 61 ht. tiszt) változatlan ma-
maradt. A repülődandár kötelékében 1152 fő, ezen belül 198 ht. hajózótiszt volt 
rendszeresítve. Lényeges változás, hogy a repülőosztályok állományát egysége
sen kettő századra csökkentették, s több helyen is visszaléptek a korábban ter
vezett 25+3 repülőgépes századok létrehozásától. Mindez egyértelműen a „szé
lességi fejlesztés" térnyerését bizonyítja. _ 

A vadászrepülő-ezredeket nem tekintették harcászati egységnek. „A vadász
repülőezred rendszerint csak kiképzési és közigazgatási köteléket alkot" — 
mondta ki a szabályzat.05 Az osztályt vallották a legmagasabb harcászati egy
ségnek, ' amelyet önállóan és kötelékben egyaránt alkalmazhatónak véltek.66 

A vadászrepülő-századokat tartották harcászati egységnek,67 de ezek 9 hadi + 3 
tartalék gépes ereje68 a tervezett fejlesztés megtorpanásáról tanúskodik. Ebben 
a döntésben közrejátszhatott az is, hogy a repülőgépbeszerzések a vártnál na
gyobb nehézségekbe ütköztek. (Az 1937—1939 május közötti időszakban mind
össze 53 hadi vadászrepülőgép érkezett.) Az elavulást és baleseteket figyelembe 
véve még a 9+3-as állományt is nehéz volt létrehozni, nemhogy a 15+3-ast! 
Ennek megfelelően a vadászszázad kötelékébe csak három ht. főtiszt és össze
sen 14 hajózó tartozott. Az összlétszám 44 fő volt, s az említett 9 + 3 tábori 
repülőgépen kívül rendelkezett még 3 gyakorló (futár-) és 1 műrepülőgéppel. 
Mivel a szabályzat megállapította, hogy: „Sem az együléses, sem pedig a kétülé
ses vadászrepülőgép nem alkalmas önálló működésre"69, a század három rajból 
épült fel, amit kiképzési, vezetési és harci egységnek tekintettek. A rajok opti
mális gépállományát háromban határozták meg, a kétgépes raj „csonkaraj" 
volt.70 

65 Gyakor la t i szabályzat a repü lőcsapa t s zámára . (Tervezet) 4.,'c. füzet. A vadász repü lők 
harck iképzésé . H a d t u d o m á n y i Könyv tá r (Ht. K.) Sz—345. 9. o. 

66 Gyakor la t i szabályzat a repülőcsapa t s zámára . (Tervezet) 4./a. füzet. Repü lőkö te lékben 
való k iképzés . Ht. K. : Sz—343. 59. o. 

67 Gyakor la t i s z a b á l y z a t . . . i. m. 4./c. füzet 8. o. 
63 HL HM Ein. 1. a. — 1939 39000. 
69 Gyakor la t i s z a b á l y z a t . . . i. m. 4./C. füzet 7. o. 
70 Uo. 4./a. füzet 17. o. 
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Légierők parancsnoksága. | 3.sx.meÜéhlet 
rejxdd. (Budapest-Budaörs) 



A kB. ezred felépítése, gépállománya, rajainak száma azonos volt a vadászé
val. Századainak létszáma természetesen nagyobb volt: 95 fő, amiből 6 volt ht. 
főtiszt és 50 hajózó. A bombázórepülő-századokat a földi célok elleni harc leg
kisebb, míg az osztályt a legnagyobb harci egységének tekintették.71 

A NB. ezred századai 6+2 tábori, 3 gyakorló és 1 műrepülőgéppel rendel
keztek. 34 fős hajózóállományából 6 volt ht. főtiszt. A század rendszeresített 
állományát 68 főben állapították meg.7-

A TF. századokon belül nem képeztek rajokat. Itt magasabb volt a ht. fő
tisztek aránya (10 fő) és a hajózólétszám is 38-at tett ki, míg az összlétszám 66 
volt. Repülőgép-állománya 9 + 3 + 3 + 1. 

A KF. századok sem oszlottak rajokra. A hadtestek századai 6 ht. főtiszttel, 
17 hajózóval (összesen 42 fő) és 6 + 2 + 3 + 1 repülőgéppel, míg a lovas, illetve 
gépkocsizó dandároké 2 ht. főtiszttel, 9 hajózóval, összesen 23 fővel és 
3 + 1+2 + 1 repülőgéppel rendelkeztek. 

E szervezés fő gyengéje az volt, hogy a külső és belső kényszerítő körülmé
nyek hatására a kötelékek számának növelésére törekedtek ahelyett, hogy ke
vesebb, de ütőképesebb alegységgel rendelkeztek volna. Ez különösen az osztá
lyok önálló alkalmazásánál bosszulhatta meg magát. 

A három repülőkörzet-parancsnokság állományába 2945-en tartoztak, de eb
ből csak 59 volt „katonai állományú tiszt." 

A légierő megfelelő kiképzettségű utánpótlásáról a repülőiskola gondosko
dott, melynek repülőgépvezető-iskolájában (Regvi.) 120, harckiképzési iskolá
jában pedig 3x30 hallgató számára biztosítottak helyet. A repülő akadémián 
84 akadémikust és 25 alantostiszti tanfolyamos hallgatót tanítottak. 

A légierő összlétszáma 6075 főt tett ki, ebből 393 volt ht. tiszt, illetve 479 
repülőfegyvernemi, s 3273 a sorlegénység. 

71 Gyakorlati szabályzat repülőcsapat számára. (Tervezet) 4./b. füzet. A bombázó repülök 
barcklképzése Ht. K. : Sz—344. 7—8. o. 
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A repülőszázadok állományának változása 
(1939—1941) 

I 

Század Szervezési 
év 

Száza
dok 

száma 

Ht. főtiszt Hajózó
állomány 

össz
létszám 

Repülőgép
állomány 

Század Szervezési 
év 

Száza
dok 

száma s z á z a d o n k é n t 

(hdt/dd) 
KF. 

1939/40. 8/4 6/2 17/9 42/23 6 + 2 + 3 + 1 
3 + 1 + 2 + 1 (hdt/dd) 

KF. 
1940/41. 10 6/2 19/1 44/25 8 + 3 + 1 

4 + 2 + 1 

TF. 
1939/40. 2 10 38 66 9 + 3 + 3 + 1 

TF. 
1940/41. 2 10 39—51 69—99 12+3+1 

V. 

1939/40. 8 3 14 44 9 + 3 + 3 + 1 
V. 

1940/41. 8 2 Î5 53 12+6+1 

B. 

1939/40. 10 6 34—50 68—95 
9 + 3 + 3 + 1 

(NB) 
6 + 2 + 3 + 1 (kB) 

B. 
1940/41. 10 6 30—50 84—102 12+3+1 

Mint e táblázatból kitűnik, minden erőfeszítés ellenére sem voltak képesek 
1939 nyaráig a szervezés terén — a KF. századok kivételével — lényegeset 
előrelépni. A vadászszázadok gépállománya vonatkozásában már a kezdet kez
detén kénytelenek voltak meghátrálni, az előző évi célkitűzések (15+3) is meg
haladták lehetőségeiket. Ez a szervezet még csak egy nagyon gyengécske váz 
volt, amit nagy ütemben kellett volna erősíteni, századainak és repülőgépeinek 
számát növelni ahhoz, hogy a tervezett korszerűséget és ütőképességet elérjék. 
Ugyanis a szomszéd államok is lázasan fegyverkeztek. 
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A környező államok légierejének állománya 2937-ben71 

Ország 

Repülőszázadok 
száma 

A t a r t a l ékka l 
összesen Személyzet 

Ország 

F. V. NB. K B . r epü lő 
század 

r epü lő 
gép 

tiszt legény
ség 

Csehszlovákia 24 21 9 6 60 1300 800 6800 

Román ia 10 

21 

12 3 3 28 800 600 10 000 

Jugoszlávia 

10 

21 10 9 9 49 900 800 8000 
I 

Az új fegyvernem fejlesztése ezt követően még nagyobb ütemben folyt, külö
nösen a személyi feltöltés terén. Pl. a jugoszláv légierő kötelékében 1938 végén 
980 tiszt, 1600 tiszthelyettes, 720 géppuskalövész és 7500 sorállományú, össze
sen 10 800 fő szolgált. A két repülődandár állományába 8 repülőezred tartozott, 
de ezek valamivel gyengébbek voltak a magyar egységeknél, mivel csak 3—3 
századból álltak. Bár századainak száma mindössze 24 volt, tehát 8-cal keve
sebb a magyarokénál, 470+340 (hadi+tartalék) repülőgéppel rendelkeztek, 
szemben a magyar 228+76-tal. Tehát a századaik jóval erősebbek voltak!7'1 

Ennek ellenére a magyarok e szervezési intézkedést sem tudták zökkenő
mentesen megvalósítani. Egy 1939. szeptember 13-i rendelet75 már arról tudat, 
hogy a légierő október 1-jei átszervezése „az alábbi eltérésekkel hajtandó 
végre": az építkezések befejezéséig — kb. 1940. május l-ig — az 1. repülődan
dár-parancsnokság Budaörs helyett Budapesten: az l/V. repülőoszitály-parancs-
nokság és az 12. V. repülőszázad Budaörs helyett Mátyásföldön; a 2. V. repülő
ezred Szolnok helyett Börgöndön marad. Ugyancsak nem települt át Szombat
helyről a 3/1. kB. repülőosztály-parancsnokság és a 3/1—2. kB. repülőszázad 
Börgöndre, sem a 3 III. kB. repülőosztály-parancsnokság és a 3 5—6. kB. re
pülőszázad Debrecenbe. A vadász iskolaszázad egyelőre nem költözött át 
Börgöndről Szombathelyre. A Repülőgépvezető Iskola osztályparancsnokság 
és az 1—2. Repülőgépvezető Iskola század Ungváron maradt. Átmenetileg tehát 
módosult a légierők eredeti területi elhelyezése. 

Nemcsak az építkezések elhúzódása okozott gondot, hanem az is, hogy még 
az ilyen gépállományú repülőszázadoknak sem tudták biztosítani a szükséges 
repülőgépmennyiséget. Ezért — átmeneti megoldásként — csak személyileg 
állt fel az I I . és 21. V. repülőosztály-parancsnokság, valamint az 1 1 . és 2/1. V. 
repülőszázad. Tehát a tervezett 8 V. század 25°o-a repülőgépek nélkül létezett. 
Ügyszintén elhalasztották az 1—2. lovas és 1—2. gépkocsizó KF. századok 
gépekkel való feltöltését. Ilyen körülmények között viszont nehéz ütőképesség
ről beszélni még akkor is, ha úgy döntöttek, hogy: „Az ütőképesség érdekében 

73 Szentnémeüy Ferenc: Visszapi l lantás a légügy múl t évi fej lődésére. Magyar Katonai 
Szemle (MKSz), 1938/1. sz. 124. o. 

74 Péter Ernst: Die Lufts t re i t räf te Jugos lawiens . Österreichische Militärische Zeitscrift (ÖMZ) 
1979/2. sz. 124. O. 

75 HL HM Ein. 1. a. — Î939.39000. (213C/M). 
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a fel nem állított (csak állományilag, azaz személyileg felállított) alakulatok és 
pságok személyzete a le. pság-a intézkedése szerint a ténylegesen meglevő 
alakulatokhoz (pság-okhoz) nyer beosztást." De ettől még nem nőtt a harci 
érték, mert azoknál az alakulatoknál is kevés volt a repülőgép, az üzemanyag 
stíb ! Hiszen Háry ezredes egy 1939. július 29^1 jelentése szerint76 a rendel
kezésre álló repülőgépek mennyisége — a pillanatnyi bevethetőségi állapo
tuktól függetlenül — a következő volt: 87 vadász (a szervezési táblázat sze
rinti szükséglet 96), 100 bombázó (104 helyett), 49 KF. (a „kellálladék" 80) és 
16 TF. (az igényelt pedig 24). Tehát a rendszeresített 304 helyett 252 repülő
gépe volt a légierőnek. 

Bár ekkor még az ejtőernyős századot hangsúlyozottan földi alakulatnak 
tekintették,77 az 1939. október 1-jei felállítására vonatkozó döntés annyiban 
érintette a légierőt is, hogy a század „illetve annak legalább kerete" kiképzésé
nek megkezdéséhez biztosított 3 Caproni és 2 Savoya személyzetét (20 fő) a 
Légierő Parancsnokságnak tartósan vezényelnie kellett az alegységhez, sőt még 
a kiképzés üzemanyagköltsége — évi 240 150 P. — is a légierőt terhelte.78 Mivel 
a századot Várpalotáról Pápára helyeaték, repülő szakügyejkiben a 3/II. kB. repü
lőosztálynak, állományügyekben és gazdasági-közigazgatási szempontból pedig 
a pápai repülőtérgondnokságnak rendelték alá.79 Ezt a döntést rövidesen 
annyiban módosították, hogy az utóbbi vonatkozásban nem a reptérparancs
noksághoz, hanem a 4/III. zászlóaljhoz kapcsolták az ejtőernyős századot, mert 
nem terhelhette a Légierő Parancsnokság önálló költségvetését e nem hozzá 
tartozó alegység.80 

Időközben azonban kezdetét vette a német-lengyel háború. Az itt szerzett 
tapasztalatokat szintén igyekeztek felhasználni a magyar haderő, s ezen belül 
a légierő korszerűsítése, fejlesztése terén is. Most csak a szervezéssel kapcso
latos megállapításokat emelem ki.81 Feltétlenül említésre méltónak tartották 
az alá- és fölérendeltségi viszony szabályozását. Ennek lényege, hogy a fel
derítőrepülő-kötelékek békében egyáltalán nincsenek alárendelve a földi erők
nek, háborúban viszont az illető seregtest szervezetszerű hadrendjébe tartoz
nak. A harci repülők azonban a hadjárat során sem voltak alárendelve a szá
razföldi parancsnokságoknak, csak azokkal — kívánalmaik szerint — szorosan 
együttműködtek. A földi és repülőparancsnokok egyenrangúak voltak — hang
súlyozták Csatay tábornokék. A vadászrepülők szervezetéről a következőket 
jelentette a bizottság: a hármas, illetve kettes módszer valósult meg, melynek 
lényege, hogy 3 raj (egyenként 2—5 repülőgép) alkotott egy századot, amiből 
ugyancsak három egy osztályt, s az ezred is három osztályból állt. Két-három 
ezredből szerveződött a dandár, s két dandárból egy hadosztály. 

Végül, rendkívül pozitívnak ítélték azt a tényt, hogy a légvédelmi tüzérség 
a légierőnek szervezetszerű részét képezte, tehát már békében a legszorosabb 
együttműködést valósíthatták meg. 

Mint látható, lényegi észrevételeket tettek, melyekből egyesek megvalósít
hatók lettek volna — a KF. századok kettős alárendeltségének a megszünte
tése —, mások viszont, a magyar lehetőségeket tekintve, túlzóak, mint pl. a 

76 HL Vkf. Ein. 1. — 1939/4301. 
77 Ua. 1939/4415. 
78 HL HM Ein. 1. a. — 1939/47605. (HL HM Ein. i n . Csfség. — 1938/47726.). 
79 Uo. 1939/47605. 
80 Uo. 1939/47605. (50882.). 
81 HL Vkf. Ein. 1. — 1939/3183. 
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szárazföldi parancsnokságokkal azonos jogkörű repülőparancsnok. A magyar 
légierő szempontjából megoldhatatlan lett volna a német szervezés adaptálása, 
ennek ellenére még a nagyságrendi különbségek figyelembe vételével is nagy 
az eltérés a német és magyar vadászezredek lehetőségei (54-135 ill. 36+12 
repülőgép) között. Talán az ebből levont megfelelő következtetés lehetett volna 
a legfontosabb tanulság a szervezeti felépítésre vonatkozóan. S ha ennek meg
valósítását az anyagi-beszerzési lehetőségek akadályozták is, olyan konklúzió 
születhetett volna, hogy akkor kevesebb, de valóságban ütőképes köteléket ál
lítsanak fel! 

Az erőfeszítések azonban időnként az irrealitás irányába csúsztak el. Erre 
talán az egyik legjellemzőbb példa, hogy amikor 1939. november 23-án Háry 
László ezredes kihallgatáson kérte Horthy Miklóstól felmentését — amit a 
kormányzó nem fogadott el — egyben javaslatot tett a Légügyi Minisztérium 
felállítására.82 Ennek szükségességét azzal támasztotta alá, hogy bár a legkölt
ségesebb fegyvernem, ugyanakkor — mint a háborús tapasztalatok bizonyít
ják — a leghatásosabb is. Viszont az is tény, hogy a honvédségre vonatkozó 
általános alapelvek alapján vezetett magyar légierő „ólomlábakon jár", ütő
képtelen. Éppen a cselekvési szabadság érdekében szükséges a Légügyi Minisz
térium létrehozása. Mint ilyen, önálló költségvetéssel rendelkezne, s nem a 
honvédelmi tárca 10—12" hanem — mint külföldön — kb. 70%-ával. Ha meg
teremtenék az önálló minisztériumot — jött az oly sokszor bevált érvvel — 
olyan előnyhöz jutnának, amely Romániával, Jugoszláviával és Szlovákiával 
szemben végérvényesen biztosítaná a légi fölényt. 

Megítélése szerint ez nem igényelt volna új szervezetet, mivel a személyzet 
rendelkezésre állt, mindössze a légügyi minisztert kellett volna kinevezni. 
A HM-ben sem lett volna szükség párhuzamos szervre, mert ott „úgysem is
merik a légierő fegyverzetét." Az együttműködés irányítását a vezérkari fő
nökre javasolta bízni, ezért a Légügyi Minisztérium is a vezérkari irányelvek 
szerint dolgozott volna. 

E javaslattal kapcsolatban Werth gyalogsági tábornok úgy foglalt állást, hogy 
a légierőnek a honvédség szerves részét kell alkotnia, különben a vezérkar 
főnöke nem képes befolyásolni szervezésését, kiképzését, felszerelését. A légi
erő parancsnoka különben is önálló. Végül annak'a — helyes — véleményének 
adott hangot, hogy „ha áldozatot hozunk, akkor a harcérték nőj jön"! 

Valóban, Háry ezredes itt nagyon elrugaszkodott a valóságtól. Ez azért el
gondolkodtató, mert neki, mint az I. világháború egyik legeredményesebb 
magyar pilótájának, a különböző parancsnoki beosztásokban eltöltött két év
tizedes tapasztalatával, a 30-as évek végi magyar légierő állapota pontos isme
retében nem lett volna szabad ennyire a fantázia rabjává válnia — még átme
netileg sem! Az adott gazdasági viszonyok nem tették lehetővé, az alig 30 
századnyi és kellően fel nem töltött légierő pedig nem indokolta egy önálló 
miniszteriális irányító szerv létrehozását. 

Időközben bizonyos fejlődés is tapasztalható, hiszen megteremtődtek annak 
a feltételei, hogy az 1939 őszén csak személyileg felállított, s a ténylegesen 
meglevő alakulatokhoz beosztott kötelékek önálló életet kezdjenek. így a légi
erő parancsnoka már elrendelte,83 hogy 1940. január 10-ével az 1/1. V. osztály-

82 Uo. 1940,3229. 
83 Uo. 1940/5294. 



parancsnokság és az l/ l . V. század Mátyásföldön, a 2/1. V. osztályparancsnokság 
és a 2/1. V. század Nyíregyházán álljon fel. Ugyanezt kellett végrehajtania feb
ruár 1-jére az 1. lovas KF. és a 2. gépkocsizó KF. századoknak Ungváron, vala
mint február 15-ére Budaörsön az 1. gépkocsizó, illetve Kecskeméten a 2. lovas 
KF. századnak. 

A háborús készülődés, a nagy mennyiségű készletek szakszerű felhasználása 
érdekében elrendelték négy (51—54. sz.) honvédségi központi bomba- és lőszer
raktár (BOLÖR) felállítását május 15-i határidővel Kisbéren, Harsányban, 
Pusztapótharaszton és Nógrádon.8'1 

A légierő további fejlődését az 1940. június 10-én jóváhagyott szervezési 
intézkedés85 határozta meg. Azonban ez is azt érzékeltette, hogy a revíziós cél
kitűzések lépésről-lépésre történő megvalósítása kapcsán felmerülő újabb és 
újabb feladatok, a Romániával egyre feszültebbé váló viszony, az ellene való 
közvetlen háborús készülődés következtében még mindig nem tudtak átgon
dolt, hosszú távra szóló fejlesztési koncepciót kidolgozni. Továbbra is nemegy
szer rögtönzésekre kényszerültek. így az intézkedés jóváhagyásának idejére 
sem született végleges döntés a légierő 1940 41. évi fejlesztésével kapcsolatban. 
Ebben mindössze az került rögzítésre, hogy a légierőnél továbbra is 3 év a 
tényleges szolgálati idő; a repülődandár-parancsnok, tábornoki helyként tör
ténő beállítására csak akkor kerül sor, ha az erre a beosztásra tekintetbe jövő 
repülőtiszt tábornoki előléptetésre sorra kerül; s végül közölték, hogy a légi
erőre vonatkozó III. fejezet később kerül kiadásra. 

A légierő szervezési intézkedését8'1 csak 1940. július 30-án hagyták jóvá. 
Ebben harci erejének, ütőképességének közvetlen fejlesztése érdekében nem 
tettek sokat, hiszen a felállításra kerülő alakulatok közül a zöm nem harcoló 
volt, mint pl. a Légifényképező és Kiértékelő Csoport (LFKCs.), az 51—55. sz. 
BOLÖR, az 1—5. repülőüzemanyag-raktár és a légierő zenekara. Az egyedüli 
lényegi döntés az volt, hogy, az ejtőernyősök is a légierő állományába kerültek, 
s elhatározták zászlóaljjá történő felfejlesztésüket. 

Már itt is jelezték, hogy a Légierő Parancsnokság szervezete megváltozik, az 
ide vonatkozó helyesbítés kiadására később kerül sor. 

E szervezési intézkedés nagyon kevésben tért el a békehadrend és alárende-
lési viszonyok tekintetében az előző évitől (3. sz. melléklet, 66. o.). Ennek 
kapcsán hangsúlyozni kell, hogy ettől kezdve alkalmazzák a hadrend előtti 
„béke-" jelzőt. Külön hadrend nem maradt fenn, bár feltétlenül meghatároz
ták minden repülőkötelék háborús állományát. Erre vall az is, hogy a Szovjet
unió elleni háború kezdetén alkalmazott öt századot különböző osztályokból 
különítették ki, ezáltal a köteléket hadrafogható állapotba helyezték. 

Az 1939. évi szervezési intézkedéshez viszonyítva mindössze annyi a változás, 
hogy a 3 1. B. osztályt kivonták a 3. B. ezred alárendeltségéből, s 1. ö. B. osz
tályként közvetlenül az 1. repülődandár-parancsnokságnak rendelték alá, akár
csak az 1. ejtőernyős zászlóaljat. Megszüntették a könnyű- és nehézbombázó 
elnevezéseket, egységesen bombázóezred nevet kaptak, de a> B. és TF. repülő 
századoknál megkülönböztették az egy-, vagy kétmotoros repülőgépekkel ren
delkező alegységeket. Az 1. ö. B. osztály létrejöttével a 3. B. ezreden belül meg-

84*HL HM Ein. 1. a. — 1940/26681. 
85 Uo. 1940/40000. 
86 Uo. 1940.40100. 
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változott a hadrendi számozás: a debreceni volt'3/III. osztály kapta a 3/I-es 
elnevezést.87

 c 

A századok szervezésében sem voltak alapvető változások az előző éviihez 
képest, ami említésre méltó, az a következőkben foglalható össze:88 a vadász
század kapott még egy negyedik („különleges") rajt, így a hajózóállomány egy 
fővel, a századlétszám kilenccel (53-ra) nőtt. Annyiban változott a század 
repülőgépekkel való ellátottsága is, hogy a tartalék repülőgépeket összevonta a 
kivonulókkal, illetve hárommal ténylegesen növelte a gyakorlógépek számát, 
így ez a szervezés 12 kivonuló-, 6 gyakorló (futár-), és 1 műrepülőgépet biztosí
tott. A B. ezredeknél különbség volt az egy-, vagy kétmotoros századok között. 
Bár mindkettőben változatlanul 6 ht. főtiszt szolgált, csak a kétmotoros század 
rendelkezett továbbra is 50 hajózóval, az egymotoros mindössze 30-cal. A szá
zadok létszáma ennek megfelelően eltérő volt: 102 ill. 84. A gépek megoszlása 
viszont mindkettőnél azonos. Itt csak a korábbi NB. századoknál mutatható ki 
növekedés az előző éviihez viszonyítva, mert most minden század egységesen 
12+3 + 1-gyel rendelkezett. A TF. századoknál is megkülönböztettek egy- és 
kétmotorosokat. A ht. főtisztek létszáma azonos volt, s nem különbözött az 
előző évitől, de a hajózóállomány az egymotoros századnál eggyel (39-re), míg 
a másiknál 51-re nőtt. A századok összlétszáma 69, ill. 99 főt tett ki, s a gép
állományuk egyaránt — változatlanul — 12+3+1 volt. A hadtestek KF. száza
dainak hajózóállománya — és összlétszáma is — kettővel, míg a dandárok KF. 
századai 1—1 hajózóval és nem hajózóval szaporodtak. A gépállomány 8 + 3 + 1 , 
ill. 4+2 + 1-re változott, tehát itt sincs gépszaporulat. 

Az ejtőernyősökkel kapcsolatban rögzítette az intézkedés, hogy az ejtőernyős 
csapat a légierő állományába kerül, azonban „gyalogsági fegyvernemének jel
legét és egyenruházatát megtartja." A fejlesztés következtében fel kellett állí
tani az 1. ejtőernyős parancsnokságot, a 2—3. ejtőernyős századot, valamint az 
ejtőernyős szállítórepülő-századot. Ez utóbbi szervezetét később szándékoztak 
véglegesíteni, a beérkező géptípusoknak megfelelően. Átmenetilég 6 három
motoros Savoia Marchetti „SM-75" típusú géppel látták el. Maga az ejtőernyős 
század egy ejtőernyős és egy földi részlegre oszlott. Az ejtőernyős részleg állo
mányába három golyószórós, egy géppuskás, egy nehézgéppuskás, egy árkász-
és egy híradószakasz tartozott. 

Az előző évben felállított repülőkörzet-parancsnoikságokat megszüntették, a 
repülőtérgondnokságok nevét pedig „repülő üzemi osztály"-ra változtatták. 
* Az 1940/41. és 1941/42. tanévben 25—25 főt szándékoztak beiskolázni a kassai 
repülő akadémiára. Tehát már ekkor eltértek a Légierő Parancsnokság 1938. 
augusztus 3-i, a légierő rendszeres utánpótlására vonatkozó javaslatától, mert 
abban az 1942. évtől kezdve 40 avatottal számoltak. Tehát közel 38%-kal keve
sebbet vettek fel! (Különben ezzel kapcsolatban az 1. vkf. osztály is kénytelen 
volt megjegyezni zárójelben, hogy „igen kevés.")89 Ennek kimutatható okát 
nem találtam az iratokban. 

Egyébként a szervezési intézkedés szerint a költségvetésben biztosított 8955 
fős állományon belül a légierőnél a 482 ht. tiszti helyből 428 volt repülő fegy
vernemű, s a honvédség 158 462 csapatlegénységéből a repülő csapatlegénység 

87 HL Vkf. Ein. 1. — 1940/573. 
88 HL HM Ein. 1. a. — 1940/40100. 
89 HL Vkf. Ein. 1. — 1940/4408. 
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megoszlása a következő volt: 1502 ht., 1017 továbbszolgáló és 2733 sorállományú. 
Ezt összevetve a meglevővel azt tapasztalták, hogy 5 vkszt., 2 műszaki törzskari, 
43 ht. és 47 tsz. repülőtiszt hiányzott.90 Pedig a l í t . tiszti állomány növekedése 
közel 20, a legénységié 60%-os! 

Az 1. repülődandár állományába összesen 326 tábori, 120 gyakorló és 32 mű-
repülőgépet, összesen 478 harceszközt rendszeresítettek. 

E szervezési intézkedés értékelésétől eltekintek, részben azért, mert — mint 
látható volt — nem sokban különbözött a korábbitól, másrészt, mert ilyen for
mában életbe sem lépett. Egyedül talán az ejtőernyős csapat fejlesztését kell 
kiemelni, ami arról tanúskodik, hogy a háború ezirányú tapasztalatait fel
használva91 akarták korszerűbbé tenni e vonatkozásban is a légierőt. 

A megvalósulást az akadályozta meg, hogy az 1940. augusztus 30-i második 
bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz Észak-Erdélyt, s így bizonyos vo
natkozásban új helyzet állt elő. Ezért Horthy Miklós szeptember 3-i döntése 
alapján meghosszabbították a 39 000-es szervezési rendelet hatályát azzal, hogy 
az évközben kiadott módosításokkal együtt kell figyelembe venni, s a 40 000-es, 
ill. 40 100-as intézkedésből megvalósítandó az 1. ejtőernyős zászlóaljnak a légierő 
állományába való beállítása, az I—III. repülőkörzet-parancsnokság megszünte
tése és a repülőüzemi osztályok felállítása.92 

A szervezési utasítással kapcsolatban — részben a tapasztalatok, részben a 
bekövetkezett területi változások figyelembevételével — tett észrevételt az 1. 
vkf. osztály 1940. szeptember 18-án.93 Ebben javasolta az ezredparancsnokságok 
megszüntetését, a KF. századok osztálykötelékben való összefogását. Szerintük 
a légierő továbbfejlesztése szélesebb alapokra helyezett kiképzőkeretet kívánt, 
ezért sürgették, hogy az iskolaezred-parancsnokságot alakítsák át kiképző- és 
gyakorlótábor-parancsnoksággá. Az osztály sürgette az új hadrendi számozás 
bevezetését. Alapvető feladatnak tekintették, hogy Kolozsvárra telepítsenek 
egy vadászosztályt és egy közelfelderítő századot. 

Ennek megfelelően konkrét javaslatot tettek a következő szervezési válto
zások végrehajtására: három felderítőosztály-parancsnokság felállítása (Ko
lozsvár, Budapest és Kaposvár helyőrségben); az 1. gépkocsizó és 2. lovasdandár 
KF. századaiból létrehozni a kolozsvári IX. KF. századot, míg az 1. lovas- és a 2. 
gépkocsizó dandár KF. századaiból a X. KF. századot (Ungvár); kiképző- és 
gyakorlótábor-parancsnokság szervezése Szombathelyen dandárparancsnoksági 
jogkörrel. 

Indítványozták, hogy a budapesti l/L V. osztályt helyezzék át Kolozsvárra, 
az 1. ö. TF. osztályt Kecskemétről Budaörsre, a 4/1. B. osztályt Tapolcáról Kecs
kemétre, az 1. ejtőernyős zászlóaljat Pápáról Tapolcára, a 2 II. V. osztályt pedig 
Börgöndről Szolnokra. Mint látható, a csapásmérő erőt igyekeztek eltolni, hogy 
így is biztosítsák a visszaszerzett Észak-Erdély megtartását, esetleg Dél-Erdély 
későbbi visszacsatolását. 

Mindezzel kapcsolatban a légierő parancsnoka tett észrevételt, melynek lé
nyege, hogy nem ért egyet az ezredparancsnokságok megszüntetésével, sem a 
táborparancsnokság felállításával. A légierő belső átszervezésének elhalasztá-

90 Uo. 
91 HL HM Ein. 1. a. — 1940/726Bbk (589/Bbk). 
92 Uo. 1940/40200. 
93 HL Vkf. Ein. 1. — 1940,4408. 
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sat javasolta, viszont a csapatáthelyezéseket és a felderítőszázadok hadsereg-
-felderítőosztályokba töriténő összevonását helyeselte. 

Erre az 1. vkf. osztály szeptember 27-én újabb javaslattal élt.94 egyenlőre ma
radjon a jelenlegi szervezet; 1940. november 1-jéig a Légierő Párancsnokság ter
jesszen fel részletes javasliatot a legutóbbi háborús készültség tapasztalatainak 
figyelembe vételével; ez az új szervezet 1941 januárjában lépjen életbe, s addig 
csak az elkerülhetetlen csiapatátihelyezéseket, átszervezéseket, valamint a Légi
erő Parancsnokság központi szervezetének módosítását hajtsák végre. 

Egy szeptember 29-i irat szerint05 megvalósíthatók a 40 000-es szervezési intéz
kedés alapvető pontjai. Ugyanakkor eltérés, hogy az 1. V. ezredparancsnoksá
got Mátyásföldre, a 2. V. ezredparancsnokságot és az 1/1. V. osztályt Kolozs
várra, az 1. ö. TF. osztályt Budapestre, a 3/III. B. osztályt pedig Kecskemétre 
szándékoztak telepíteni. 

László Dezső vk. ezredes, az 1. vkf. osztály vezetőije az előrelépés fontos 
előfeltételének tartotta Háry ezredes és közvetlen munkatársainak meneszté
sét, mert az ő közreműködésükkel nem látta biztosítottnak a változtatások 
sikeres végrehajtását. Ezért javaslatot is tett felváltásukra.00 

Tehát 1940 őszére egymást érték azok az események, amelyek egyre bonyo
lultabbakká tették a légierő gondjainak megoldását, illetve megalapozott fej
lesztését. Többszöri módosítás és halasztás után október 6-án végül mégis meg
született a döntés: december l-jével hatályon kívül helyezték a 40 000-es intéz
kedést, s ekkortól léptek életbe az új „Szervezési intézkedések az 1940 41. év
re."07 

Ez a rendelet egyértelműen érzékelteti, hogy a honvédség vezetői látták a 
kudarcot, sőt az alapvető okokat is, hiszen a bevezetőben a honvédelmi minisz
ter hangsúlyozta: „Külön súlyt helyeznek a szervezés anyagi megalapozására, 
továbbá a kiképzési szempontból fontos szükségleteknek idejében történő, meg
bízható biztosítására." (Kiemelés tőlem — Sz.M.) Azonban kevés volt e meg
határozó tények felismerése, az adott körülmények között nem tudtak érdem
ben tenni a feltételek javítása érdekében. 

Ez az intézkedés csak a hatályba lépés dátumában és néhány kisebb jelentő
ségű kérdésben tért el az előzőtől. A felállítandó — már ismertetett — új ala
kulatok mindössze eggyel bővültek: létre kellett hozni egy repülőtérgondnok
ságot Kolozsvár—Szamosfalván is. 

Észak-Erdély visszacsatolása következtében természetszerűen bizonyos vál
tozások követikezitek be a hadrendben és alárendelési viszonyokban. (4. sz. mel
léklet, (76. o.), valamint a területi elhelyezkedésben is. 

Mint a 4. sz. mellékletből látható, az 1. V. ezredparancsnokság Budaörsről 
Mátyásföldre, az l/l. V. osztályparancsnokság pedig Kolozsvárra települt át, 
de mint 2TI. V. osztályparancsnokság. A 2. V. ezred parancsnoksága pedig 
Szolnokra, 1 1 . V. osztályparancsnokságkénit. Az 1. ö. TF. osztály és a LFKCs. 
Budaörsre költözött. A 3 B. ezrednek mint 3 1. oszitályt ismét alárendelték a 
börgöndi 1. ö. B. osztályt, a debrecenit átszámozták 3/II. osztállyá, míg a pápai 
3/III. osztályként áttelepült Kecskemétre, összességében tehát az állapítható 

94 Uo. 1940,4408. (4685.). 
95 Uo. 1940 5261. 
96 Uo. 19405194. 
97 HL HM Ein. 1. a. — 1940 40400., illetve HL Vkf. Ein. 1. — 1940/658. 
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meg, hogy tovább erősítették az ország keleti részében állomásozó légi csapás
mérő erőket. 

Az ejtőernyős zászlóaljjal kapcsolatban mindössze annyi a változás, hogy 
csak 58 főt szándékoztak bevonultatni Pápára, a fennmaradó 237 újoncot az 
alapkiképzés után önként jelentkezés alapján tervezték kiválogatni. 

Az érvényes hadrend tehát 8 vadász-, 10 bombázó-, 2 TF., 10 KF. és 1 szál
lítószázadban, 326 repülőgépben rögzítette a repülődandár állományát, és nem 
51 században és kb. 500 hadirepülőgépben, mint az egyik irodalomban szere
pel.98 A véglegesített állományt a következő oldal táblázatának vonatkozó rub
rikája részletezi. Mint látható, a tervezetnél is nagyobb volt a növekedés. 

A módosítások, javítgatások sorozata azonban még ezzel sem szűnt meg. 
A nagyszámú repülőbaleset okainak kivizsgálása kapcsán — mint láttuk, László 
vk. ezredes alapvetően a légiierő vezetőit marasztalta el, s tett javaslatolt 
felváltásukra — a vezérkar főnöke 1940. november 14-i átiratában" közölte a 
honvédelmi miniszterrel, hogy a légierőt, légvédelmet és légoltalmat a „kor
szerű kívánalmaknak" megfelelően „légierő" elnevezéssel a HM keretén belül 
egységes irányítás alá kívánja helyezni. Ez lényegében a német elvekhez való 
közelítést jelentette, amit meg is fogalmaztak. „Ez a szervezési tervezet közelíti 
meg a mi viszonyunkra alkalmazott német legfelső légügyi szervezetet." 

Az 1. vkf. osztály ezzel kapcsolatban elkészített javaslatának a lényege az 
volt, hogy a légierő vezető szervezete békében és háborúban azonos legyen. 
Ennek megfelelően a Honvédelmi Minisztériumban Légügyi Főcsoportfőnöksé
get szándékoztak létrehozni a „légi haderő" ügyeinek intézésére, amin belül re
pülő, légvédelmi és légoltalmi csoportfőnökségek alakultak volna. A felállí
tandó légihadsereg-parancsnokságot anyagi vonatkozásban a légügyi főcsoport
főnöknek, míg hadműveleti-kiképzési téren a vezérkar főnökének javasolták 
alárendelni. A légi hadsereg állományába egy repülőhadtest (repülő harci erők, 
ejtőernyős alakulatok és egyéb kivonuló repülőalakulatok), a légierő-közvet
lenek (repülőkörzet-parancsnokság; felderítőrepülő, légvédelmi híradó- és mű
szaki csapatok; menetalakulatok, iskolák, kiképző és gyakorlótábor, intézmé
nyek és raktárak), valamint egy légvédelmi hadtest (honi kivonuló légvédelem) 
tartozott volna az elképzelések szerint. 

98 Magyarország honvéde lme a II. v i lágháború előtt és alat t . (1920—1945) Kiadta és sajtó alá 
r endez t e : Dalnoki Veress Lajos. München , 1972. 226. o. 

99 HL Vkf. Ein. 1. — 1940 5534. 
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A légierő állományának változása 
(1939—1941) 
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A tervezetben az egyesített vezető szervnek ismét kettős elnevezésit javasol
tak: HM Légügyi Főcsoportfőnökség, egyben Légierő Parancsnokság, így a 
légierő élén a légügyi főcsoportfőnök állt (HM főcsoportfőnöki beosztásban), 
de egyben ellátta a légierő parancsnokának (hadseregparancsnoki) jogkörét. 

Az osztály Werth gyalogsági tábornok javaslatára bizonyos változtatást esz
közölt e tervezeten, mégpedig olyan formában, hogy az egyesített vezető szerv 
elnevezése „Légierő parancsnokság" (egyben HM Légügyi Főcsoportfőnökség) 
legyen, melynek élén a légierő hadseregparancsnoki jogkörrel rendelkező pa
rancsnoka (egyben csoportfőnöki hatáskörrel) álljon. 

A vezérkar főnöke sürgette e szervezet mihamarabbi létrehozását, mivel „Ez 
békében biztosítja az ország légi biztonságának céltudatos és összhangbán levő 
megteremtését, a korszerű követelményekhez való alkalmazkodást. Háborúban 
gyorsan és céltudatosan képes megteremteni azokat a szükséges rendszabályo
kat, amelyeket az ország légi biztonsága megkövetel." 

Ez az irat azért is érdekes, mert csatolták hozzá a német, olasz, brit, jugo
szláv, román, török, görög és bolgár légierők legfelsőbb vezető szervének váz
latát, hogy megfelelő viszonyítási alapot adjanak. Ebből csak a román légierőt 
emelem ki, bár van egy olyan gyengéje, hogy még a második bécsi döntés előtti 
állapotokat tükrözi! Itt a Légügyi- és Tengerészeti Minisztériumnak alárendelt 
légierő parancsnokság három repülőkörzet-parancsnoksággal és a légvédelmi 
tüzérséggel rendelkezett. Az 1. repülőkörzet-parancsnokság (Kolozsvár) állo
mányába tartozott a 2. F. ezred (Szamosfalva) és a 2. V. ezred (Torda). A 2. 
repülőkörzet-parancsnokság (Iasi) alárendeltségébe az 1. és 3. F. ezred, valamint 
a 3. B. ezred volt szervezve. S végül, a bukaresti (3.) körzetparancsnokság az 1. 
és 2. B. ezredek (Brassó, illetve Pipera) tevékenységét irányította. Ezt össze 
lehetett hasonlítani a tervezett magyar szervezéssel. 

Most ismét a m. kir. légierő fejlesztésének tipikus problémájával állunk 
szemben. Ugyanis — mint a legtöbb változat — ez szintén tartalmaz előremu
tató elképzeléseket. Ilyennek ítélhető az a törekvés, hogy a légierő béke- és 
háborús viszonyok között azonos legyen, így adott esetben biztosítsa a gyors, 
zökkenőmentes áttérést. Ugyancsak célszerű, a lehetőségeket hatékonyabban 
kihasználhatóvá tevő volt a légierő és a légvédelem egyesítése, egyetlen vezető 
szervnek való alárendelése. A fő gondnak ismét a kapkodás minősíthető. Még 
életbe sem lépett a december 1-től érvényes új — illetve módosított — szerve
zési intézkedés, amikor ezzel a tervezettel már eleve meghiúsították annak meg-
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valósítását, hiszen ez nemcsak a felső vezetést, hanem szükségszerűen a „repülő
seregtest" szervezését is érintette. Tehát megint nem adtak időt — mint eddig 
egyszer sem — az adott elképzelés megvalósítására, „kifuttatására", hogy meg
alapozott gyakorlati tapasztalatok álljanak rendelkezésre. Ez természetesen 
hibának volna tekinthető, ha nem látnánk e kapkodás nagyon is kézzelfogható 
külpolitikai indítékait. Ugyanis annak következtében, hogy Románia 1940 nya
rán területeket volt kénytelen visszaszolgáltatni a Szovjetuniónak, majd Ma
gyarországnak, rendkívüli mértékben megingott II. Károly király diktatúrája. 
Ezt érzékelve a Vasgárdára és Antonescura támaszkodva próbálta megszilár
dítani pozícióját. A román szélsőjobb nacionalista hisztériájának következtében 
— ha lehet — még inkább ellenségessé vált a két ország viszonya. A bécsi dön
tések kárvallottjai: Szlovákia (az egykori Csehszlovák Köztársaság fennmaradt 
része) és Románia egyaránt versenyt futottak a német kegyekért, hogy a szö
vetséges segítségével állítsák vissza az eredeti helyzetet. Magyarország vezetői 
is ugyanezt tették ellentétes céllal, emellett azonban igyekeztek megteremteni 
a megtartás katonai feltételeit is. Ez a rögtönzések, kapkodások egyik magya
rázata. 

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a légierő kritikus állapota 
szintén újabb és újabb „mentőakcióra" késztette az illetékeseket. A kialakult 
viszonyokat a vezérkar annyira súlyosnak ítélte, hogy 1940. december 6-án 
szükségesnek látta írásban lefektetni álláspontját.100 Már a bevezetés is elgon
dolkoztató: „A légierő aggasztó helyzete több éves tévedések, hibák következ
ménye." Ezért mindenekelőtt a vezetést tették felelőssé, mert saját embereiket 
helyezték parancsnoki beosztásba. Mint az eddigiekből is kitűnt, sok más ese
mény is döntően szerepet játszott ebben. De magából az iratból is — túl a 
többször emlegetett „klikk rendszer"-en — kitapinthatók a sokkal komolyabb 
okok, mélyebb mozgatórugók. Az egyik ilyen a vezérkar hatalomféltése, min
den más befolyásoló tényezővel való ingerült szembehelyezkedése. Csak ilyen 
gondok motiválhatták, hogy Horthy kormányzó 1938 őszi, a légierő önállósí
tásával kapcsolatos döntését így értékeljék: „A légierő jelenlegi vezetőszervét 
a légierő jelenlegi vezetősége illegális módon hívta életre. . . Egy bizonyos 
polgári klikk gyakorolt befolyást a Legfelsőbb Hadúri döntésre." Ez a meg
állapítás is bizonyítja: igaza volt Teleki Pálnak, amikor a miniszterelnök arról 
panaszkodott Horthynak, hogy „Magyarországon jelenleg két kormányzati 
apparátus és két kormányzat van: az egyik a törvényes, a másik a . . .katonai 
kormányzat."101 Ez az 1940. szeptember 1-jei vélemény megalapozottnak tűnik 
az előbbi okmány tükrében is. 

Ennek alapvető oka abban keresendő, hogy 1940 közepére nagyon feszültté 
vált a helyzet a politkiai és katonai vezetés között. Teleki, miután teljesültek az 
alapvető revíziós célkitűzések, levegővételhez akarta juttatni az országot, eny
híteni szándékozott az elmúlt 2,5—3 év gazdasági, pénzügyi erőfeszítéséin, 
lazítani a fojtogató német szövetségen, Werth Henrik és a vezérkar viszont 
úgy ítélte meg a belátható jövőt, hogy a háború elkerülhetetlen, ezért nem 
szabad lefékezni a megindult hadseregfejlesztést! Az volt a véleménye, hogy 
a győri program teljesítésével mindinkább felszabaduló termelő kapaciátsokat 
— 1940 nyarán ugyanis dekonjuktúra jelei mutatkoztak a hadiiparban — a 
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haderők korszerűsítése érdekében kell kihasználni. Ez az alapvető tényező 
motiválta a miniszterelnök és a vezérkar főnöke viszonyát, vagy inkább: 
kapcsolatuk válságát. 

Ugyanakkor a vezérkarnak a légierő vezető szervei „illegális" létrehozásával 
kapcsolatos állítása nem helytálló, hiszen láthattuk, hogy Werth gyalogsági 
tábornok alapvetően egyetértett a Gallo-féle javaslattal, mindössze a légierő 
felfegyverzésére vonatkozóan követelt magának befolyást.102 

A másik érzékelhető ellentét a vezérkariak és nem vezérkariak között húzó
dott. E helyzetkép szerzői azt is gondok forrásaiként jelölték meg, hogy Háry 
ezredes tevékenysége alaitit háttérbe szorult a légierő vezérkara.103 

Az 1. vkf. osztály szintén a légierő vezetői szemére vetette, hogy két év alatt 
sem voltak képesek egységes álláspontot kialakítani az általuk létrehozott szer
vezetről. Bár ebben volt igazság, mégsem lett volna szabad elhallgatni, hogy 
emellett, az anyagi tényezőkön túl, meglehetősen sok érdek, elképzelés — a mi
niszteré, a vezérkar főnökéé, a honvédség főparancsnokáé — játszott k#zre 
abban, hogy mindig valamilyen kompromisszumos megoldás született a légi
erő ügyében. Alig fogadtak el valamit, azonnal módosítani is akarták, hogy 
mégis a saját elgondolás domborodjon ki. Ezért csak részben igaz az a konklú
zió, hogy: „így a belső válsággal küzdő vezetés nem tudott megbirkózni az 
önállósággal." 

A vezérkar három ütemben javasolta megszüntetni e tarthatatlan helyzetet. 
Első feladatként jelölték a jelenlegi vezetők „haladéktalanul való eltávolításá"-t 
és új elgondolás kidolgozását a légierő kiszemelt vezérkari főnökével. Második 
lépésként a felső vezetést szándékoztak úgy átalakítani, hogy az biztosítsa 
szervezési-kiképzési-anyagi vonatkozásban a teljes önállóságot, de az egész 
honvédség támogatását is. Ezt úgy vélték megvalósíthatónak, ha a vezérkar 
főnöke felvenné „a földi és légierő vezérkari főnöke" elnevezést, a honvédelmi 
miniszter pedig „esetleg" a légügyi miniszteri címet is. 

Harmadik ütemben pedig a légi-, légvédelmi és légoltalmi erők összevoná
sára kerülne sor a korábbi egységesítési javaslat,(K szerint. 

Az elképzelés bizonyos vonatkozásai már teljesültek is, hiszen Háry László 
ezredest 1940. december 24-én felmentették beosztásából, majd 1941. október 
l-jén nyugdíjazták. Ezzel a magyar légierő legnépszerűbb parancsnoka (a 
„Tata") vált ki az aktív szolgálatból. E tanulmánynak nem feladata egyes 
személyek részletes jellemzése, pár szót mégis szólni kell róla, mert így a 
szervezési gondok is érthetőbbekké válnak. Egykori növendéke, majd aláren
deltje, Németh János repülő vkszt. ezredes még több évtizeddel később is 
nagy elismeréssel szólt „közvetlen, de nem bratyizó" modoráról, a pilótákkal 
való jó kapcsolatteremtő képességéről, hangsúlyozottan kiváló pilóta voltá
ról. Ez a kötődése sem akadályozta meg azonban a visszaemlékezőt abban, hogy 
úgy ítélje meg Háryt: „Kiváló dandárparancsnok volt. De magasabb parancs
noki beosztásra már alkalmatlan, hiányzott a magasabb — vezérkari — kép
zettsége!" Lényegében ezzel a ténnyel indokolta azt is, hogy nem volt képes 
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kialakítani (-tatni) légierő parancsnoki ténykedése idején egy néhány évre 
szóló, megalapozott elképzelést a légierő fejlesztésvel kapcsolatban. 

Háry ezredes helyét a nyugállományból 1940. december 24-én visszahívott 
Kenése Waldemár al tábornagy vet te át. 

1941. j anuá r 15-én a HM Elnökség megküldte a vezérkarnak „Az egyesített 
légierők vezető szervezetének, s ezzel kapcsolatban a honvédség központi veze
tésének átszervezésére intézkedés" c. anyagot.10"' Ebben lényegében megismé
telték az 1. vkf. osztály 1940. november 13-i á t i ra tában — 1. a 99. sz. jegyzetet 
— rögzítet teket azzal a kiegészítéssel, hogy 1941. március l-jével kell megszün
tetni a légierő önállóságát, s életbe léptetni az új szervezést. Javasolták továbbá 
a „Honvédelmi miniszter helyet tese" szolgálati állás rendszeresítését; betöltő
jének kell biztosítani a HM két főcsoportja (a „Földi főcsoportfőnökség" és a 
„Légügyi főcsoportfőnökség") közötti összhangot. Ez az elképzelés 1941. feb
ruár 14-ével meg is valósult, amikor Győrffy-Bengyel Sándor gyalogsági tá
bornokot kinevezték miniszterhelyettessé. 

Konkrét javasla tukat is vázolták a Légügyi főcsoportfőnökség felépítéséről. 
Ennek megfelelően indítványozták megalakí tani a IV. (Repülő katonai), vala
mint az V. (Repülő anyagi) csoportfőnökséget. A VI. (Légoltalmi) csoportfőnök
séget a meglevő Légvédelmi csoportfőnökség, valamint a 35. (légoltalmi) osz
tály összeolvasztásával tervezték felállítani. A Légierő Parancsnokság Jogi osz
tályát a IV. csoportfőnökség alárendeltségébe javasolták helyezni, mint 30. 
Repülő jogi osztályt. 

Az V. csoportfőnökség ál lományát a 31. Repülő anyagi elvi (a Légierő Pa
rancsnokság Anyagi elvi és mozgósítási osztályából), a 32. Repülő anyagi mű
szaki (a Légierő Parancsnokság azonos nevű szervéből), a 33. Repülő építési 
(a Légierő Parancsnokság építési osztályából), va lamint a 32. Repülő költség
vetési osztályából (ez a Légierő Parancsokság Hadbiztosságából vált volna ki) 
szándékozták kialakítani. 

Minden, a légierővel kapcsolatos fontos elvi, szervezeti, anyagi és személyi 
vonatkozású ügyben a honvédelmi miniszter, vagy helyettese döntsön — aján
lották. 

Az Elnökség javaslata, hogy HM 1. a. osztály a légierő békeszervezete, az 1. b. 
osztály a légierő ,,M" szervezése, a 9. osztály pedig a tiszti utánpótlás tekiteté-
ben a légügyi főcsoportfőnöknek is legyen alárendelve. 

Tehát Bar tha Károly táborszernagy alapvetően egyetér te t t Werthék elképze
léseivel, illetve bizonyos konkrét javaslataival tovább is ment azon. Az egyéb 
feladatok megvi ta tására az ekkor még katonai főcsoportfőnök Győrffy-Bengyel 
gyalogsági tábornok 1941. február 4-ére értekezletet hívott össze.""' Ennek 
alapján Hor thy Miklós 1941. február 14-én döntött a fenti kérdésben, így a 
miniszter kiadta „A m. kir. honvéd légierő és a központi vezető szerveinek 
átszervezése" tárgyú ügyiratát.1 0 7 Ebben elrendelte az új szervezési intézkedés108 

1941. március l-jével való életbe léptetését. Ez alapvetően az előbbiekben rész
letezett vezérkarfőnöki és honvédelmi miniszteri elképzeléseket rögzítette, ön
tötte végleges formába. Lényeges el térésként csak az említhető, hogy — szem
ben a vezérkarfőnöki jajvaislattal — szétválasztotta a légügyi főcsoportfőnök és 
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a légierő parancsnoka beosztását. Az 1941. február 14-én légügyi főcsoport
főnökké kinevezett Littay András gyalogsági tábornoknak alárendelte a légierő 
parancsnokát.109 Ez utóbbit felelőssé tette a légierő hadműveleti, valamint az 
őreá háruló anyagi fejlesztéséért, hadműveleti és harcászati ütőképességéért. 
Javaslatot kellett tennie — a vezérkari irányelvek alapján — a légierő had
műveleti alkalmazására és fejlesztésére, szervezésére; a csapatpróbák alapján 
a repülő és légvédelmi anyag rendszeresítésére, illetve az ezzel kapcsolatos 
módosításokra; a légvédelem korszerű színvonalon tartására; a személyi után
pótlásra. 

Az új szervezeti intézkedésnek megfelelően 1941. március l-jével kinevezték 
IV. csoportfőnöknek Grassy József vk. ezredest (a légierő parancsnoka eddigi 
2. helyettesét), V. csoportfőnöknek Hellebronth Vilmos vk. ezredest, a légierő 
vezérkari főnökévé pedig Vörös Géza vk. ezredest, a II. hadtest volt vezérkari 
főnökét.110 

Megszületett tehát az újabb — lassan már azt is nehéz megmondani, hogy 
hányadik — szervezési intézkedés, amely jelentős mértékben eltért az előbbiek
től. Alig két év alatt megbukott az önálló légierő gondolata és gyakorlata. 
Bár az a tény, hogy a minisztériumban a szárazföldivel azonos főcsoportfőnök
séggé emelték, s légi hadsereggé minősítették, feltétlenül pozitívnak lenne íté
lendő, ha más tények nem arról győznének meg — mint a későbbi szervezés is 
mutatja majd —, hogy a légierő harci része éppen hogy csökkent! De ezt meg
előzően is jelzés jelzést követett, melyekben mind egyértelműbben kirajzolódott 
a szomorú kép: még a repülődandár számára sem képesek biztosítani a meg
felelő mennyiségű és minőségű repülőgépet. 

Bertalan Árpád őrnagy, az ejtőernyős zászlóalj parancsnoka 1941. január
jában a vezérkar főnökének volt kénytelen jelenteni, hogy nem tudja folytatni 
a kiképzést, mivel mind az öt „SM-75" típusú repülőgépe javításban van.111 

Ezt a kritikus helyzetet arra akarta — nem egyszer — felhasználni Kenése 
altábornagy, hogy a polgári légiforgalmat (MALERT) beszüntessék, s állomá
nyát a légierőbe olvasszák be. A légierő parancsnoka szerint ugyanis „A m. kir. 
honvéd légierőknek, a most meginduló igen nagymérvű fejlesztése (kiemelés 
tőlem — Sz.M.) során égetően szüksége van mind a légiforgalom személyzetére, 
mind annak anyagára egyaránt.""2 Végső soron még az alárendeléssel is meg
elégedett volna, de minden ezzel kapcsolatos igényét kivétel nélkül határozot
tan visszautasították az illetékesek. 

A légierő nem megfelelő helyzetéért az oda nem való vezetők is felelősek 
voltak. Háry ezredest a „klikkszellem" eltűrése, erélytelensége, a „repülőcsí
nyek", fegyelmezetlenségek fölötti szemet hunyásáért menesztették. De ő leg
alább repülő szakember volt. Utódjáról, Kenése Waldemár altábornagyról — 
bár több évtizedet szolgált a légierőnél — ez nem mondható el! Ismét Németh 
Jánost idézem, aki 1925-ben Kenése — akkor őrnagy — növendéke volt Szom
bathelyen, majd később a vezető beosztású tábornok közvetlen munkatársa. 
Németh megkérdőjelezte Kenése repülőgépvezetői képességeit is, mert csak 
felszállni, majd néhány kör után leszállni látták („hol kerékre, hol három 
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pontra, de hogy éppen akkor úgy akarta-e, azt sohasem tudtuk. Soha, még egy 
180, vagy 360 fokos bedőlt fordulót sem láttunk tőle" — emlékezik vissza. 

Természetesen felmerülhet a gyanú, hogy Németh János valami okból elfo
gult Kenésével szemben, túlzottan szubjektívak a megítélései. Azonban a maxi
mális autentikusságra törekvő kutató sem tud pozitívabb portrét festeni az 
okmányok alapján sem. Nem érti például a légierő parancsnokát, aki a tiszti 
létszám gyors növelését úgy tartotta megoldhatónak, ha feloszlatja az éppen 
felállított repülő akadémiát, hogy felavathassa a 82 hallgatót!! Milyen koncep
ciója lehetett a légierő vezető személyiségének, ha Werth Henrikhez küldött 
jelentésében le merte írni: ,,Az ütőképességhez a repülőknél nem akadémiai 
képzettségűek kellenek, hanem kik az ellenséges repülőket lelövik, bombát 
dobnak és kötelékekben harcolnak"?! , , : ! Arról azonban nem beszélt, hogy hol 
terem ilyen pilóta? Hiszen harcirepülő alapkiképzést csak a repülő akadémián 
kaphattak! Képes lett volna a pillanatnyi létszámnövelés érdekében feláldozni 
— az anyaghiány miatt különben sem túl magas — kiképzettségi színvonalat. 
Pár hetes tanfolyamokkal ugyanis nem lehetett sem itt, sem másutt megfelelő 
színvonalú pilótaállományt teremteni. A vezérkar természetesen elvetette ezt 
a javaslatot, legfeljebb arra látott lehetőséget, hogy a kiképzést meggyorsítva 
a 3. évfolyamot 1941 tavaszán, a 2. évfolyamot őszén, míg az 1. évfolyamot 
1942 tavaszán avassák fel. 

Jellemző Kenése altábornagy felfogására, ahogy — ugyancsak a vezérkar 
főnöke számára „A légierő ütőképessége és fejlesztése"11'' tárgyú jelentésében 
(1941. II. 12.) — a rendellenességek okait rangsorolta. Ez ugyanis nála — meg
győződésem szerint — fontossági sorrend volt! Tehát a légierő azért van abban 
a helyzetben, amiben van, mert: fegyelmezetlenek, nem tartják be a szolgálati 
szabályokat, katonátlan magatartásúak, szabálytalan és piszkos öltözetben 
járnak . . . stb. A 9—10. helyen említi a lényeget: a nagy létszám- és anyag
hiányt, s ezt követően a budapesti irodaszolgálatra törekvés, elöljáró-aláren
delt közötti távolság be nem tartása (Németh János szerint már 1925-ben is a 
„drei Schritt vom Leib bleiben", a három lépés távolság betartása jellemezte 
a közvetlen munkatársaival való kapcsolatát is), iszákosság, politizálás után a 
17. okként az örökös átszervezést! 

Hiszen sokkal inkább a korábban jelzett anyagi, beszerzési, gyártási okokkal, 
mint a piszkos öltözettel magyarázható jelentésének további része, melyben 
úgy jellemezte a pillanatnyi helyzetet, hogy a 30 repülőszázadból 12 keret, de 
az anyagot egyenletesen osztották el, így egyetlen kötelék sincs teljesen fel
töltve. A 17 repülőtér közül 10 felel meg, de — anyagiak hiányában — további 
4 leromlásával lehet számolni. 

Ennek ellenére 8 vadász, 4 bombázó, 7 felderítő és 5 szállítószázad felállítá
sát javasolta. A légierő tisztjeinek 1/7-ét kiadó budapesti beosztásúak azonnali 
csapatszolgálatra vezénylésével szándékozott javítani a fennálló 3 ezredesi, 460 
tiszti és 300 altiszti (il) hiányon. Az azonban érdekesnek ítélhető — hiszen már 
1941 február van, életbe lépett a jugoszláv—magyar örök barátsági szerződés 
— hogy a kiépítendő 12 repülőteret az ország keleti, délkeleti és déli körzetei
ben javasolta biztosítani. 
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Egy indítványával viszont feltétlenül egyet kell é r t enünk: egy második szá
zadot csak akkor lehessen feltölteni, ha az első már komplett . Ezt kellett volna 
az első perctől a lkalmazni! 

Azonban ez a józan javaslat sem kerül t meghallgatásra. Az 1941. február 
12-én a „Huba-III ." hadrendfejlesztéssel kapcsolatban tar to t t értekezlet jegy
zőkönyve"' ' arról tudósít, hogy továbbra sem számoltak a realitásokkal. À re
pülőszázadok géplétszámát ugyanis a következő ér tékekben határozták meg: 
F:16, B:18, V:20, „hogy a századokon belül is meglehessen a mélységi tagozó
dás." Ez elvileg helyes elképzelés lenne, de azt is látni kell, hogy ilyen fantasz
tikus erős századokat nem Magyarország, de még a Luftwaffe .sem volt képes 
létrehozni! 

Ugyanekkor a közvetlen jövőre is gondoltak, így az új szervezeti rendre 
történő át térés biztosítása érdekében helyesbítették az érvényben levő 40 000-es 
intézkedést: „A le. pságnak átszervezésével, valamint a légierők önállóságával 
kapcsolatban az 1941. évi február hóban kiadott lOOOO'Eln. o. — 1941. sz. ren
delet határozványai mérvadóak.1" ' 

A légierő parancsnoka 1941. március l-jén jelentette a vezérkar főnökének 
az új rend életbelépését ." ' Egyben kifogásolta, hogy továbbra is sok kiképzett 
repülőtiszt teljesít irodai szolgálatot, pedig a csapatoknál volna rájuk szükség. 
Pl. Pápán az ejtőernyős zászlóaljnál, ahol ellenőrzése során nem volt ügyeletes 
tiszt, csak tisztes, aki „Tábornok úr" -nak szólította (s nem az al tábornagyot 
megillető „nagyméltóságod"-nak). Következtetése: „Nevezettek Pápán úgy 
látszik kedélyes falusi életet élnek." 

Bár Kenése a l tábornagynak igaza volt abban, hogy a kiképzett repülőtisz
tekre a csapatoknál égető szükség volt, még ezekkel sem lett volna képes meg
szüntetni a légierőnél az át térés pi l lanatában (1941. március 1.) mutatkozó 
410 fős tiszti hiányt, nem beszélve a 2166 legénységi ál lományú mínuszról. Ezt 
az illetékesek is csak „békeszervezési vonalon" látták megoldhatónak." 8 Még
sem voltak képesek megfelelően felmérni és megtervezni sem a távolabbi, 
sem a közeli jövőt, lehetőségeket. 

Annak ellenére, hogy ilyen létszámhiánnyal küzdöttek, továbbá a rendszere
sített 96 vadászgépből 8 üzemképtelen volt, a 120 bombázóból 50 hiányzott és 
további 26 volt bevetésre alkalmatlan, a 80 felderítő repülőgépből 2 hiányzott 
és 26 volt üzemképtelen, a 6 szállítóból 1 gép hiányzott, úgy vélték, hogy a 
„H-III." fejlesztés eredményeként 1943 végére képesek lesznek jelentősen előre
lépni. Ezért már 16 V. (20—20 repülőgép), 18 B. (18—18), 19 F. (16—16) és 5 
szállítószázaddal (14—14 repülőgép) számoltak. Ehhez 75 „Héja", 100 „Me-109", 
78 „Ju-87", 250 (!) „Ju-88" és 70 „Ju-52" típusú repülőgépet terveztek besze
rezni ."" Pedig az eddigi próbálkozásaik során is tapasztalhat ták, hogy a néme
tek részben háborús lekötöttségük miatt , részben mert zsarolásra is felhasznál
ták : nem tudják, illetve nem akarják biztosítani a megfelelő gépszükségletet a 
magyar légierő számára. 

De közvetlen lehetőségeiket sem voltak képesek reálisan mérlegelni. Alig 
hangzott el a légierő parancsnoka, valamint az illetékes HM osztály segély-

115 H L H M E i n . 1. a. — 1941/46/M. 
116 U o . 1940/40400. (40900.). 
117 H L Vkf . E i n . 1. — 1941 4487. 
118 H L H M E i n . 1. b . — 1941/10083., i l l e t v e H L V k f . E i n . 1. — 1941/4358. 
119 H L Vkf . H d m . C s f s é g — 1941/384. 
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kérése, illetve jelentése a lényeges létszámhiánnyal kapcsolatban, egy hónap 
után — április 5-én — módosították a legújabb szervezési intézkedést. Ennek 
lényege az volt, hogy a HM V. csoportfőnökség állományát azonnali hatállyal 
felemelték 80-ról 148-ra.120 Tovább nőtt tehát az „irodisták" részaránya. 

A 68. és a 78. oldalak táblázataiból megállapítható, hogy az 1939—40 közötti 
két évben milyen téren és mennyiben fejlődött a magyar kir. légierő. A szembe
tűnő állománynövelés ellenére sem sikerült kiküszöbölni a — különösen 1941 
tavaszára súlyossá vált — létszámhiányokat. A TF. és B. századok száma 
változatlan maradt, míg a vadászoké kettővel, a közfelderítőké pedig három
mal nőtt. Sikerült bizonyos előrelépést eszközölni a századok gépállománya 
terén, így a légierőben rendszeresített repülőgépek száma — ha nagyon szolid 
mértékben is — nőtt. Több szervezési próbálkozásnak lehettünk tanúi a vizs
gált időszakban, de mint látható, különböző okokból kifolyólag képtelenek 
voltak egy megalapozott fejlesztési koncepciót, legalább néhány évre megfelelő 
szervezeti keretet kialakítani. 

Ez a magyarázata annak, hogy az átszervezések sorozata tovább folytatódott. 
Az elfogadott új felépítésnek megfelelően a kormányzó április 8-án, 1941. 
június 1-jei hatállyal jóváhagyta az I. légvédelmi hadtest felállítását.121 Ezzel 
párhuzamosan megszüntették a VI. csoportfőnök „Országos légvédelmi pa
rancsnok" elnevezését, s helyette a „HM VI. (légoltalmi) csoportfőnök" címet 
kapta. 

A „m. kir. I. honvéd légvédelmi hadtestparancsnokság"-ot budapesti szék
hellyel hozták létre a Légierő Parancsnoksághoz beosztott egyik tábornok, mint 
hadtestparancsnok irányítása alatt. A parancsnokság állományát a HM 35. 
(légoltalmi) osztály szakelőadóinak egy része, valamint a beolvadó légvédelmi 
tüzér gyakorló- és kiképzőtábor adta. A hadtestparancsnokokat közvetlenül a 
légierő parancsnokániaik rendelték alá. A légvédelmi hadtestparancsnokságnak 
viszont csak a légvédelmi együttműködés tekintetében rendelték alá az 5. 
vadászrepülő ezredet. A légvédelmi hadtest parancsnokává június l-jével Justy 
Emil tábornokot nevezték ki.122 

* 

Mint látható, a Jugoszlávia elleni hadműveletekben való részvételével a 
második világháború aktív részesévé váló Magyar Királyi Légierő messze volt 
attól a szervezeti állapottól, ami a háborús alkalmazás optimumának volna 
nevezhető. S az igazi megpróbáltatástól, a Szovjetunió elleni hadbalépéstől is 
csak hetek választottak el. Hogy ezeknek a követelményeknek mennyiben tu
dott megfelelni ez a szervezet, s hogyan fejlődött tovább, már egy újabb tanul
mány tárgyát képezi. 

120 HL HM Ein. 1. a. — 1941/10000. (19721.) illetve Vesztényi: i. m. V. fejezet, 17—18. o. 
121 HL HM Ein. 1. a. — 1941/25000. 
122 Vesztényi: i. m. V. fejezet, 49. o. 
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Miklós Szabó 

THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION 
OF THE ROYAL HUNGARIAN AIR FORCE, 1938—1941 

Summary 

This study is the first description of monographic pretensions on the — first sec
ret, later unconcealed — development of the organization of the Royal Hungarian 
Air Force. On the basis of archival sources the author shows how did the competent 
personalities of those years imagine an up-to date air force for the country. The auth
or treats the differences between the ideas of the General Staff, the Command of 
the Air Force and the High Command of the Royal Hungarian Honvéd Army in con
nection with the command of the air force first of all. The study shows how could 
the personal divergences influence the development of the organization. In whole 
this work is a concise treaty on the the development of the organization of the Royal 
Hungarian Air Force between 1938 and 1941. 

Miklós Szabó 

LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE L'ARMÉE 
DE L'AIR HONVED ROYALE HONGROISE, 1938—1941 

Résumé 

C'est le premier essai monographique qui porte sur le développement du système 
de l'Armée de l'Air Honved Royale Hongroise déployant de l'activité d'abord clan
destinement, puis au grand jour. L'auteur présente, fondamentalement à la base de 
sources des archives, comment l'armée de l'air hongroise moderne a été imaginée 
par les compétents à la fin des années 1930. Il apparaît de cette étude quelles étaient 
les différences — surtout à l'égard de la direction supérieure — entre l'Etat-Major 
Honved et le Commandement de l'Armée de l'Air et entre le Haut Commandement 
Honved et le Commandement de l'Armée de l'Air. L'essai s'occupe également de la 
question suivante: comment les contrariétés personnelles ont-elles influencé le dé
veloppement du système de l'armée de l'air à l'époque examinée. Dans l'ensemble, 
ľétude résume le développement et les changements du système de l'Armée de l'Air 
Honved Royale Hongroise entre 1938 et 1941. 
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Miklós Szabó 

DIE ORGANISATORISCHE ENTWICKLUNG DER LUFTWAFFE 
DER UNGARISCHEN KÖNIGLICHEN HONVÉD, 1938—1941 

Resümee 

Es ist die erste monographische Behandlung der organisatorischen Entwicklung 
der zunächst im verborgenen, dann offen wirkenden Luftwaffe der Ungarischen 
Königlichen Honvéd. Der Verfasser beschreibt grundsätzlich aufgrund archivalischer 
Quellen, wie sich die Zuständigen am Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts die 
zeitgemäße ungarische Luftwaffe vorgestellt haben. Aus dem Werk geht es hervor, 
welche Unterschiede es — in erster Linie in bezug auf die oberste Leitung — zwischen 
den Vorstellungen des Generalstabes der Honvéd und denen des Oberkommandos 
der Luftwaffe bzw. des Oberkommandos der Honvéd und des Kommandos der Luft
waffe gab. Es wird auch darin Einsicht gewährt, wie die organisatorische Ent
wicklung der Luftwaffe im behandelten Zeitraum durch die persönlichen Gegen
sätze beeinflußt wurde. Das Werk vermittelt in seiner Gesamtheit ein umfassendes 
Bild von der organisatorischen Entwicklung und den Änderungen der Luftwaffe 
der Ungarischen Königlichen Honvéd zwischen 1938 und 1941. 

Миклош Сабо 
РАЗВИТИЕ ОРГСТРУКТУРЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ с и л 

ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ АРМИИ, 1936—1941 

Резюме 

О развитии организационной структуры действовавших сначала скрытно, а затем 
открыто ВВС Венгерской королевской Армии создана первая монография. В основ
ном, опираясь на архивные источники, автор показывает, как представляли себе ком
петентные лица страны современные венгерские Военно-Воздушные Силы в конце 
1930 годов. На основании работы видно, какие различия — в первую очередь в от
ношении верховного руководства, управления — существовали между Генеральным 
штабом Армии и Командованием ВВС. Мы сможем получить представление и о том, 
какое влияние оказывали личные противоречия на развитие оргструктуры ВВС в 
рассматриваемый период. В целом, прочитав статью, мы поличим всеохватывающую 
картину о развитии оргструктуры ВВС Венгерской королевской Армии и об их из
менениях. 
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KÖZLEMÉNYEK 
BORSÁNYI JULIAN 

AZ 1941. J Ú N I U S 26-AI K A S S A I B O M B A T Á M A D Á S 
„FEHÉR FOLTJAI" 

Visszaemlékezések és s zemé lyes é sz revé te l ek 

Hitler Barbarossa-hadjáratában való részvételünk nemzetünk olyan szeren
csétlensége volt, min t a muhi , vagy a mohácsi csatavesztés. Efelől ma m á r alig 
lehet kétség. Afelől sem, hogy a Kassát 1941. június 26-án ért bombatámadás 
ha nem is oka, de kiindulópontja és egyben ürügye volt azon eseményeknek, 
amelyek e nemzeti szerencsétlenségünkhöz vezettek. Ezzel kapcsolatban ké t 
körülmény feltűnő : 

az első az, hogy a szóban forgó esemény hát terének, kísérő körülményeinek 
alig van tudományos ér tékű irodalma; a másik ennek mintegy magyaráza ta : 

eddig nem akadt olyan hadtörténészünk, aki mindennemű politikai előíté
lettől mentesen az események részleteinek beható vizsgálatára elszánta volna 
magát. Ezekről a vonatkozásokról a 'későbbiekben még lesz szó. 

Tudtommal azok közül a személyek közül, akik 1941 júniusában szolgálati 
beosztásuk révén a katonai vezetés kormányhatósági szintjein közvetlenül fog
lalkoztak a kassai eseményekkel, már csak ket ten vagyunk életben. Az egyik 
a Honvéd Vezérkar főnöke 2. osztályában (2. vkf. osztály) a különleges (klgs.) 
alosztály akkori vezetője, Kollényi György — akkor vezérkari százados —,' a 
másik lennék magam. 

Kollényi szerepéről még részletesen fogok szólni. Én az események idején, 
mint hadiműszaki törzskari százados, a Honvédelmi Minisztérium VI. csoport
főnökségén, más néven az Országos Légoltalmi Parancsnokságon (két hónappal 
előtte még Országos Légvédelmi Parancsnokság volt a neve, rövidítve mind
kettő OLP)- a műszaki és ipari csoportot vezet tem. ' Ez a munkacsoport dol
gozta ki és rendelte el — az érintett társminiszterekkeil egyetértőleg — a lég
oltalom'1 élet- és vagyonvédelmet szolgáló rendszabályait (riasztás, óvóhe
lyek, tűzvédelem stb.), valamint a hatósági légoltalom-' műszaki vonatkozású 
szervezési előírásait. A kassai támadás volt az első alkalom, amikor ellenőrizni 
lehetett, hogy az említett előírások hatásosak-e, vagy módosítást kívánnak. 
Ezért és csak ezért u taz tam már másnap, 1941. június 27-én az OLP kiképzési 

1 Kollényi György (Perjámos, 1905. 09. 13 — ), hivatásos katonatiszt. 1937. 05. 01.: százados, 
1942. 04. 01.: vezérkari őrnagy, 1943. 08. 01.: vezérkari alezredes. 1942. 12. 01. es 1943. 01. 01. között 
a 2. vkf. osztály beosztottja, majd 1943. 03. 15-éig hadibeosztásban szolgált. 1943. 03. 15-étől zág
rábi magyar katonai attasé. A második világháború befejezése után Németországban maradt. 

2 A Honvédelmi Minisztérium 1. a. osztálya által 1941 áprilisában kiadott rendelet az I. lég
védelmi hadtest felállításával alapvetően megváltoztatta az OLP addigi hatás- és munkakörét. 
Éppen azokban a vonatkozásokban, amelyek a kassai támadók kilétének megállapításánál lettek 
volna lényegesek. E rendelet lényegét 1.: Borsanyi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. 
München, 1985. (a továbbiakban: Borsónyi) Függelék, I. 1. 

3 E munkacsoportokból alakult később a HM 36. osztály, illetve az Országos Légoltalmi Inté
zet (OLI), mindkettő vezetésem, illetve parancsnokságom alatt. 

4 A .Jégoltalom" a légitámadások elleni passzív (polgári), a .,légvédelem" az aktív (tehát 
fegyveres, katonai) védekezést jelölte. 

5 A hatósági légoltalom a városok és községek légoltalmi szervezetét takarta. 
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előadójával6 Kassára. Saját elhatározásomból, minden nemű felsőbb utasítás 
nélkül. Kassán meghallgattuk a város légoltalmi előadójának, a tűzoltóparancs
noknak a beszámolóját a hatósági légoltalmi szervezet támadást követő mű
ködéséről, vezetésével bejártuk és megvizsgáltuk a kárhedyéket, amelyekről fel
vételéket készítettem. Utána siettünk vissza, hogy idejében elkészíthessem 
beszámolómat az OLP hivatalos lapja, a minden hónap l-jén és 15-én megje
lenő Légoltalmi Közieményék számára, amelyben az érdékelteket az OLP tájé
koztatta a támadás nyomás nyert tapasztalatokról. (2. sz. melléklet, 90. o.) 

Hangsúlyoznom kell, hogy e tájékoztatáson kívül semmiféle írásos szolgálati 
jelentést, hivatalos beszámolót nem készítettem. Az is lényeges, hogy az emlí
tett tevékenységen kívül Kassán semmiféle más vizsgáüatot nem végeztünk, a 
támadók nemzetiségének kérdésével, a helyi légvédelmi tüzérség működésével 
és hasonlókkal nem foglialikoztunk ; már csak azért sem, mert ezzel túlléptük 
volna a szolgálati hatásikörünket és erre semmiféle utasításom nem volt.7 Azt 
is ki kell emelnem, hogy a kapott hivatalos tájékoztatás alapján, a háború vé
géig nem kételkedtem abban, hogy a szovjet légierő gépei támadták Kassát.8 

Kassáról visszatérve a Légoltalmi Közlemények tájékoztató cikke után lé
nyegében nem foglalkoztam többet a kassai eseményekkel. Erre csak jóval ké
sőbb, itt nyugaton, az 1970-es években került sor, amikor is tudomásul kellett 
vennem azokat a torzításokat, amelyekkel a hazai publicisztika és a rendszer 
„történészei" a közvéleményt indoktrinálni igyekeztek. Ezek késztettek arra, 
hogy két .munkában9 igyekezzem az általam .ismert valóságot publikálni. 

Tulajdonképpen csak e két — dokumentációnak szánt — munka szerkesz
tésekor kezdtem az 1941-ben Kassán történtekkel — részben levelezés, részben 
a német -levéltárakban folytatott kutatás révén —, a támadással kapcsolatos 
kérdések egy részével behatóbban foglalkozni. Egyik esetben sem volt alapvető 
célom a támadók kilétét, illetve szándékukat kideríteni. Két célra törekedtem: 
mellékesen arra, hogy mi az , ami megbízhatóan megállapítható a Kassa te
rületén, elsősorban a légoütalmi szervezetben, a támadás alatt, s után történ
tekből. Elsődleges feladatomnak tekintettem azonban annak kimutatását, 
hogy azok a hazai publikációk, amelyek elhitetni kívántaik, hogy a kassai táma
dás a német és magyar vezérkar közös összeesküvése volt — hogy ezzel a 
magyar államvezetést HitILer oldalán a háborúba kényszerítsék —, nem egye
bek politikai célokat szolgáló valótlanságoknál. Ha — néha kissé bővebben — 
kitértem más részletekre is, az csak az összefüggések könnyebb megértése miatt 

6 Molnár Endre, vitéz (Madocsa, 1891. 12 28 —) 1934. 05. 01.: őrnagy; 1938. 11. 01.: alezredes; 
1942. 10. 01.: ezredes; 1935. 08. 01 — ? HM OLP, ill. 35. osztály beosztottja. 1941. 07. 29-étől szakszol
gálatos tisztek állománycsoportjába áthelyezve. 

7 1989 eleje óta nem kevesebb mint húsz olyan levelet kaptam Magyarországról, amelyben az 
érdeklődő műkedvelő történészek azért fordultak hozzám felvilágosításért, mert — megtévesztő 
hazai sajtóközlemények alapján — úgy vélték, hogy Kassán, szolgálati utasításra, a támadók 
kilétét kellett volna megállapítanom. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy az én kassai 
kiszállásomnak volt még szolgálati folytatása. A bombáknak az épületszerkezetekre gyakorolt 
hatása pontosabb megállapítására kiküldtem a munkacsoportom két beosztottját. Hozzájuk 
csatlakozott még a Haditechnikai Intézet Légoltalmi előadója, Makay-Hollósy Béla hadiműszaki 
törzskari százados. 1979. július 5-én számomra készített beszámolóját 1. : Borsányi: i. m., Füg
gelék VIII. 9. 

8 A katonai igazgatás velem egyszintű szolgálati helyein dolgozó bajtársaim közül nem em
lékszem senkire sem, aki akkor — 1941 júniusa — kételkedett volna abban, hogy a kassai tá
madást a szovjet légierő gépei hajtották végre. Kassán felmerült ugyan az a vélelem is — igaz 
mint kivételes jelenség —, hogy a támadók a szovjet oldalra átállt szlovák repülők lehettek. 

9 Borsányi Julián: Das Rätsel des Bombenangriffs auf Kaschau 26. Juni 1941. München, 1978.; 
Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Az 1941. június 26-i bonbmatámadás doku
mentációja. München, 1985. 
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M Ű S Z A K I ÉS T U D O M Á N Y O S H Í R E I 

I I I . ÉVFOLYAM. 14. SZÁM. 

kerne;) 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VI. CSOPORT-
FŐNÖKSÉG KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT 

1 9 4 1. J U L I U S HÓ 15. 

M E G J E L E N I K H A V O N T A K É T S Z E R ' ELŐFIZETÉSI ÁRA : 
/ .zcKKcszT. I A RIADÓVAL EGYÜTT ÉVI 30 P. EGYES SZÂM 1.50 I 

B O R S Á N Y I J U L I Á N HMTK SZÁZADOS K Ü L Ö N . É V I 26 P. E G Y E S S Z Á M 1.20/1 
" • ' " - ' • - " " " " - " • mds r 

szeméiül és 
». M. VI. csoportfőnökség (O. L. P.) közleménye 

A Légoltalmi Közlemények utolsó — jú
lius 1-i .— számában összefoglaló hírt adtunk 
a kassai szovjet orvtámadás lefolyásáról és ta
nulságairól. Mind szovjetorosz IsajtóközlenuV 
nyék, mind orosz rádióhírek kétségbe vonták 
orosz katonai gépeknek magyar területre való 
berepülését, sőt egyenesen kétségbevonták a 
támadás megtörténtét. 15ár feleslegesnek lát
szik a vörös hírekkel vitát kezdenünk, aláb
biakban adjuk közre azokat a fontos károkat, 
valamint a legjellegzetesebb károkról történt 
felvételeket, amelyeket Kassa város légoltalmi 
előadója, vitéz László sírpúd tiizoltöföparancs-
nők, összeállított és felterjesztett. 

Amint azt már közöltük, a támadást 3 két
motoros 6zovjetorosz bombázógép hajtotta 
yi^re, melyek 2D db., egycukéitt 150 kg-os bom-
bat.dobtak le. Az egyik fel nem robbant bom-
bárcazok orosz eredete pontosan megállapít
ható volt. A bombák átmérője 35 cm,' a bom
batest hossza SO em volt. 

A felrobbant 28 bomba 32 halálos-, GO sú
lyos- -és 220 könnyű sérülteit okozott (múlt 
számainkban közölt, adatok a robbanást követő 
nap megállapításának eredménye volt, mikor, 
is a könnyű sérültek nagyrészót még számba-
venni nem lehetett). A halottak és a sérültek 
feltűnően magas száma mindennél jobban bi
zonyítja, milyen fontossága van az idejében 
történő riasztásnak, valamint annak, hogy a 
riadó jele a lakosságot már az óvóhelyen ta
lálja. Amint arról m á r h í r t adtunk, bebizo
nyosodott, hogy a véres sérülések elenyésző 
kis töredéke következett volna csak be, ha a 
lakosságnak módja lett volna a szükségóvóhe-
lyekct, vagy a házak pincéit felkeresni. 

A csatolt, térkép pontosan feltünteti a be
csapódások ljpjyeit. A térképen feltüntetett ' 
számozásnak megfelelően az egyes bombák az 
alábbi károkijf okozták. 

Az első bombu a Vársáuc-u. 18. sz. lakóépü
letet találta, a ház födéméi és tetőszerkezete 
beomlott. (Képek a legutolsó számunkban.) 

A második bomba a Vársáuc-u. 14—16. 
számú lakóházzal szomszédos telken robbant, s 
egy két szoba-konyhás üresen álló lakóházat 
ért. A 'ház 'helyén csak .egy bombatölesér ma
radt. (A rombolásról a múlt számunkban rész
letesen beszámoltunk.) 

A harmadik bamba a Rákóczá-krt 3G. sz. 
egyemeletes lakóház udvarán, az épület sarká
ban a pinceablakok olőtt robbant. A földszinti 
és emeleti lakások berendezését, ajtóit és.abla
kait tönkretette. A pinceablakok és a pincének 
a keleti fala a bombatölesérrel |határos, ennek 
ellenére sem a mennyezetén sem a falán repe
dés nem található. .(Részletes (beszámolónk a 
múlt számban.) i , 

A negyedik bomba a Rákóczi-krt 32—34- sz. 
házak között az úttesten robbant. Mindkét ház 
homlokzatát megrongálta, áz utcai Oakások be
rendezését tönkretette. 

Az ötödik bomba a Postapalota Rákóezi-
krt-i {oldalún n I I . és I I I . emelet közötti oldal
falat 70 ra1 terjedelemben szétrombolta, a le
zuhanó fal a járdán tartózkodók közül 2 embert 
maga lalá temetett. A bomba a IIT. emelet födé
mét elrombolta. Az első és második helyiségek 
mennyezetét átszakította a lezuhanó vasbeton 
tömeg, sőt a folyosó 'falát és az udvar felőli 
főfalat kb. 10 m' területen, valamint a szobák 
válaszfalait is kidöntötte. •' , 

. A hatodik bomba a Postapalota igazgató
sági főbejárata mellett a fal tövében robbant. 

A hetedik bomba a Postapalota Kassa 1. sz. 
postahivatali épületének udvar felőli részén az 
I. és II . emelet közötti oldalfalát szakította ki 
kb. 12 m ' terjedelemben és az automata, táv
beszélő központot megbénította. 

1. A Légoltalmi Közlemények 1941. július 15-i számának címoldala 
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történt. Ezekkel a mimikákkal a kassai eseményekkel öszefüggő publikációs 
tevékenységemet befejezni véltem. A feljegyzéseimet, az irattáram egészét — 
néhány másodpéldány kivételével — 1987. november 7-én átadtam a Hadtör
téneti Intézet és Múzeumnak,10 ahol azok a Hadtörténelmi Levéltárban nyer
tek elhelyezést és a dr. Liptai Ervin vezérőrnagy, főigazgatóval történt meg
állapodás alapján dr. Szakály Sándor, az intézet tudományos főimunkatársa 
kezelésében állnak. 

A kassai támadás fél évszázados évfordulója alkalmából indokoiltnak lát
szott előbb említett dokumentációimat néhány olyan részlettel, visszaemlékezés
sel kiegészíteni, amelyek talán hasznára lehetnek az e téren felettébb indoikolt 
kutatásnak. 

E beszámolóm korlátozott terjedelme miatt nem ismételtem meg olyan rész
leteket, amelyeket dokumentációim magyar kiadása kimerítően tárgyal. Ezekre 
csak a jegyzetekben utaKtam. Ennek ellenére a most következők maradéktalan 
megértéséhez dokumentációm felhasználása szinte nélkülözhetetlen. 

* 

Alig telt el négy óra a kassai bombák robbanása után, amikor a sebtében 
összehívott minisztertanács megállapította a hadiállapot beálltát a Szovjetunió
val,11 majd a kormányzó elrendelte a megtorló támadást a Szovjetunió egyik 
városa ellen. Június 27-én a kormányfő tájékoztatta a Képviselőházait, amely jó
váhagyta a közölt elhatározást, intézkedéseket. Mindez az alkotmányos rendel
kezéseknek megfelelően történt. Mind a kormányfő, mind az államfő említett 
elhatározásainál a Honvéd Vezérkar főnökének, Werth Henrik gyalogsági tá
bornoknak12 tájékoztatása képezte az alapot a támadóik szovjet voltáról. A ve
zérkar főnökének kíséretében levő honvédelmi miniszter, Bartha Károly szol
gálaton kívüli táborszernagy,13 jelenlétével csak a legfelső katonai vezetés egy
ségét jelképezte. Az ő szerepe, mind a haitáskört, mind a politikai felelősséget 
illetően, a továbbiakban mellőzhető. 

Érdemes megállapítani, hogy a döntéseknél alig került említésre a kassai 
bombázást röviddel megelőző tiszaborkúti alacsonytámadás a budapesti gyors
vonat ellen. 

Honnét és miként kapta ilyen rövid idő alatt a vezérkar főnöke a megbíz
ható értesülést arról, hogy a támadók a szovjet légierő gépei voltak? A szer
vezési adottságok alapján nem nehéz erre válaszolni. 

10 Gyűjteményemnek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum számára történt átadásáról szóló 
írásomat 1.: Katonák hagyatéka. Hadak Utján, 1987. május-június, illetve Bécsi Napló, 1988. 1. 
szám. 

11 Ellentétben a hazai történetírásban és publicisztikában közkeletű megállapítássá} Magyar
ország nem üzen hadat a Szovjetuniónak. A magyar fél nem provokált támadás következtében 
kinyilvánította, hogy a hadiállapotot a két ország között beállottnak tekinti. A körülményekről 
részletesebben: Szakály Sándor: A „Hadüzenet". Eletünk, 1987. 2. szám, uő: „ . . .Magyarország 
és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott" Hadtörténelmi Közlemények, 1991. 2. szám, 
27—44. O. 

12 Werth Henrik (Rezsőháza, 1881. 12. 26 — Szovjetunió, 1952. 05. 28.), hivatásos katonatiszt, 
gyalogsági tábornok, illetve vezérezredes; 1938. szeptember 29-e és 1941. szeptember 4-e között a 
Honvéd Vezérkar főnöke. 

13 Bartha Károly (Bp. 1884. 06. 18 — Linz [Ausztria], 1964. 11. 22.), hivatásos katonatiszt, tá
borszernagy, illetve vezérezredes; 1938. novenber 15-étől 1942. szeptember 24-éig honvédelmi mi
niszter. 
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A Honvéd Vezérkar főnöke, aki 1940 márciusa óta az egykori honvédség fő
parancsnoka hatáskörét is ellátta, a vezénkar főnöke 1. osztályát (1. vkf. osz
tály), még hozzá annak elvi alosztályát (1. a. vikf.) használta fel saját adminiszt
rációjának, iratváltásának lebonyolítására. Így például a kormányfőhöz, vagy 
az államfőhoz intézett feliratai az 1. a. vkf. osztály iktatószámai alatt fuitottak. 
Az 1. vkf. osztály vezetője volt (tehát a vezérkair főnökének közvetlen referen
se, a szó szoros értelmében legközelebbi munkatársa. Werth Henrik adminisz
trációjának összes szálai az 1. vkf. osztálynál futottak össze. A feltett kérdésre 
a választ tehát az 1. vkf. osztály szolgálattá munkakörén belül kell keresni. Az 
események idején az 1. vkf. osztály vezetője Sáska Elemér vezérkari alezredes 
volt.1* ö volt, igazgatási vonalon, az események kulcsszemélye.15 

Sáskát, szolgálata beosztásom révén, személyesen ismertem. A szóbeszéd sze
rint, mint a gyalogságtól származó vezérkari tiszt, Werth kedvencei közé tar
tozott, akinek véleményére sokat adott. Sáska osztályán keresztül bonyoló
dott le Werth szolgálati iiratválrtása Kurt Himer tábornokkal,16 a hitleri főhadi
szállás Budapesten székelő összekötő törzsének vezetőjével. Himer naplójának17 

egyes megjegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy a németek nem sokra 
becsülték Sáska képességeit.18 

1971 folyamán a „casus belM"-ről írásom jelent meg a Münchenben megjele
nő Hadak Ütján-ban.19 Ebben utaltam arra, hogy a vezérkar vezető személyei 
rokonszenveztek a németekkel való szorosabb katonai együttműködéssel. Sáska 
egy, a lap szerkesztőjéhez, Darnóy Pálhoz20 intézett írásában hangsúlyozta, 
hogy a „vezérkar" mindig is ellenezte a hitleri hadműveletekibe való aktív be
avatkozásunkat. Így kerültem Sáskával, aki akkor Stuttgartban élt, levélvál
tásba. Ennek keretében utaltam Werth azon három felterjesztésére, amelyek
ben a kormánynak a németekkel való szorosabb katonai kapcsolatokat aján
lotta.21 Megküldtem neki — a későbbiek során még részletesebben emlíitésre 
kerülő — 50.606/eln. 1. vkf. 1941. számú, az osztálya által szerkesztett ügydarab 
első belső oldalának fényimásolatát és ennek keretében a következő kérdéseket 
tettem fel: kitől, milyen úton és milyen szöveggel értesült a kassai esemé
nyekről és ezek alapján mit jelentett, mit javasolt főnökének, Werth Henrik
nek?22 

Sáska a kérdéseket válasz nélkül hagyta.23 A pongyola, általánosságokat tar
talmazó írásból azonban két körülményt mégis le lehet szűrni. Elsőnek vilá-

14 Sáska Elemér (Kassa, 1898. 11. 20 — Stuttgart [Németország], 1985. 03. 31.), hivatásos katona
tiszt, legmagasabb rendfokozata vezérőrnagy. 1941. február 1-je és 1942. május 1-je között a 
Honvéd Vezérkar főnöke l. osztályának a vezetője vezérkari alezredesi, illetve vezérkari ezredesi 
rendfokozatban. 

15 Mint az 1. vkf. osztály vezetője közvetlen információkkal rendelkezett és lépéseket tehe-

16 Himer, Kurt (Cottbus, 1888. 12. 21 — Keleti Front, 03. 26.) tábornok. 1941. 03. végétől 1941. 
08. 18-ig a budapesti német összekötő törzs parancsnoka. 1939. 10. 01.: vezérőrnagy, 1941. 10. 01.: 
altábornagy, 1941. 09. 17 — 1942. 03. 26. : a 46. gyaloghadosztály parancsnoka. 

17 Himer tábornok naplójának magyar fordítását 1. : Kun József (közli) : A német hadvezetés 
magyarországi politikájához, 1941 március—július. Századok, 1965. 6. szám. 

18 Valószínűleg azt kifogásolhatták a németek, hogy Sáska nem beszélt oly kifogástalanul 
németül mint a magyar királyi honvédség tábornokainak és vezérkari tisztjeinek többsége. 

19 Borsányi Julián: Az 1941-es hadüzenet „casus belli'-je. Hadak Utján, 1971. október — 1972. 
márciusi számok 

20 Darnóy Pál (Székesfehérvár. 1912. 04. 04 — München [Németország] 1987. 06. 13.), hivatásos 
katonatiszt, vezérkari százados. 1962-től haláláig a Hadak Utján c. folyóirat felelős kiadója. 

21 Werth Henrik emlékiratait, illetve átiratait 1.: Diplomáciai iratok Magyarország külpoliti
kájához 1936—1945 V. k. Bp., 1982. 778., 806. és 839. számú irat. 

22 V. ö.: Borsányi: i. m. 339. o. 
23 Sáska válaszát 1.: Borsányi: i. m., Függelék XXIII. 2. 
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gossan kimondja, hogy az eseményeket ő referálta a vezérkar főnökének. Amit 
tehát Werth tudott, azt tőle tudta. Ez teljes mértékben hihető, mert ez felelt 
meg a Werth és Sáska közötti szolgálati viszonynak. Emellett Sáska, közlései 
szerint, óvatos eljárást javasolt főnökének. Óvott attól, hogy a kassai ese
ményekből „casus belli"-! formáljanak. Ehelyett a 2. vkf. osztály által végre
hajtandó kivizsgálást és diplomáciai lépésekét ajánlott. Werth, írja Sáska, ma
radéktalanul egyetértett Sáska ezen helyzetmegítélésével és elfogadta javas
latait. Ez a közlés minden részletében ellentmond az ismert valóságos körül
ményeknek, Werth későbbiekben tanúsított viselkedésének. 

Sáskával való további levélváltásom megszakadt, a tábornok rövidesen el
hunyt.2'1 így sohasem fogjuk megtudni, hogy a vezérkar főnöke milyen tájé
koztatást kapott legközvetlenebb munkatársától a Kassa és a Tisza völgye fe
letti légtér eseményeiről. Azt viszont pontosan tudjuk, hogy az akkor érvé
nyes előírások és lehetőségek alapján milyen úton kellett volna a legfelső kato
nai vezetésnek az eseményekről tudomást szereznie. Erről lesz szó a követke
zőkben. 

Az egykori magyar királyi honvédség Szolgálati Szabályzata, I. részének 42. 
§-a, a 330. pontjában, arra kötelezte a helyőrségek rendészeti ügyeiért felelős 
állomásparancsnokokat, hogy „nagyobb szerencsétlenségekről", illetve „az ál
lam érdekeit érintő minden fontos eseményről" jelentést tegyenek2"' — többek 
között — a honvédelmi miniszternek és a honvédség főparancsnokának, illet
ve az akkori helyzet szerint, utóbbi helyett, a vezérkar főnökének. A kassai 
állomásparancsnok, vitéz Máthé Kálmán tábornok,20 teljes .mértékben megfelelt 
ezeknek a rendelkezéseknek. Más kérdés, hogy miképpen és milyen eredménnyel. 
Hogy az említett jelentésékből a vezérkar főnökség — értelemszerűen az 1. 
vkf. osztály — semmi konkrétumot sem vonhatott le a támadók nemzetiségére 
vonatkozóan, az kitűnik a következőkből is. 

Kassára érkezve a kíséretemben levő Molnár Endre őrnaggyal, az OLP ki
képzési előadójával elsőnek az álloimásparancsnoknál jelentkeztünk. Részt vet
tünk azon az értekezleten, amelyen à város katonai létesítményeinek légoltalmi 
felelősei referáltak az épületeiket ért esetleges károkról és amelyen Máthé 
tábornok segédtisztje27 vázolta azt a keveset, amit a támadás lefolyásáról el
mondhatott. Ez alig volt valamivel több a semminél, mert a városparancsnok
ságnak semmiféle szervezetszerű — szolgálati — összeköttetése nem volt sem 
a városi hatósági légoltalmi szervezettel, sem a helyi vagy országos figyelőrend
szerekkel, sőt még a helyőrség légvédelmét ellátó honi légvédelmi tüzérség ala
kulataival sem. (Utóbbi parancsnoka, Csejtey Béla alezredes,28 nem is volt 
jelen az értekezleten. Amint azt Máthé tábornok segédtisztje nekünk elmon-

24 Sáska Elemér 1985. március 31-én hunyt el Stuttgartban. 
25 Szolgálati Szabályzat a m. kir. honvédség számára. Az I. Rész 42. §-a az Állomásparancsnok -

ságok kérdését taglalta. A 365. pont foglalkozott a „Rendkívüli eseményekről szóló jelentés"-sel. 
A—32, a. Szolgálati Szabályzat a m. kir. honvédség számára Bp., 1931. 

26 Máthé Kálmán (Kassa, 1890. 05 21 — Bp. 1970. 01. 05.), hivatásos katonatiszt, 1942. október 
l-jétől altábornagy. Az adott időben a kassai székhelyű 23. honvéd gyalogdandár parancsnoka 
és egyben Kassa állomásparancsnoka. 

27 Nevére már nem emlékszem. 
28 Csejtey Béla (1896. 03. 05 — San Francisco [U. S. A.]. 1977.), hivatásos katonatiszt, tüzér 

alezredes. A kassai bombatámadás idején a kassai légvédelmi tüzércsoport parancsnoka. 
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dotta, ismereteik zömét az állomásparaincsnokság beosztottjaitól, illetve azok 
hozzátartozóinak közléséből — tehát „magánúton" — szerezték. Ennek meg
felelő volt az állomásparancsnok vonatkozó szolgálati jelentéseinek tartalmi 
értéke is. 

A támadást illetően Máthé tábornok két jelentéséről tudunk. Először 14 
óra 20 perckor jelentette a történteket személyesen távbeszélőn a HM légügyi 
főcsoportfőnökségének. A tényt magát a második jelentésből ismerjük. Maga 
a szöveg nem volt utólag rekonstruálható. Az sem, hogy az állomásparancsnok 
miként tudta Budapestet elérni, hiszen a miskolci kerületi légvédelmi központ 
közlése szerint a támadást követően mindennemű távbeszélő összeköttetés meg
szakadt Kassával. Valószínű azonban, a HM VI. csoportfőnöke e jelentésből tud
ta meg az eseményeket és tájékoztatta a támadás tényéről — és nem többről! — 
az OLP vezető beosztottjait, tehát engem is. A második jelentés már többet 
mondott. Ebben a 21 óra 10 perckor keltezett géptáviratban Máthé tábornok, 
hivatkozva a megelőző távbeszélő jelentésére, igyekezett összefoglalni a nap 
eseményeit:2" A jelentés legtöbb adata téves. Azokból a támadók nemzetisége, 
a géptípusok, vagy hasonlók nem tűnnek ki. A jelentés csak „ellenséges gé
pekről" szól. Nem pontos a ledobott bombák száma, a halottaké, valamint té
vesen közli, hogy az 5'8 M üteg három lövege sérüllt meg, holott az üteg mind 
a négy lövegcsöve leszakadt a bölcsőről. A jelentés megemlíti ugyan, hogy a 
támadók felségjele nem volt „megállapítható", de a legfigyelemreméltóbb köz
lése a gépek színezésére vonatkozott. Amint a jelentés mondja, ,,a gépek a hon
védségnél legubban (sic!) bevezetett színezéssel voltaik ellátva".30 

Honnan ismerték ezek a „szemtanúk" — értsd laikus polgári személyek — 
azt a színezést, amelyet „legújabban" a honvéd légierőnél rendeltek el?:n és 
amelyet — amiint azt megállapítottam — sem maga az állomásparancsnok, 
sem a segédtisztje nem ismert? 

Mivel ezt a jelentést a vezérkar főnöke a sorsdöntő minisztertanács előtt 
még nem ismerhette, abból semmiféle következtetést sem vonhatott le a tá
madók nemzetiségét, még kevésbé a szándékaikat illetően. 

* 

Ha minden úgy pergett volna, ahogyan azt az érvényes rendeletek által élet
rehívott helyzet megkívánta volna, akkor 1941 júniusában két olyan szervezet 
létezett volna, amelynek révén a döntésre hivatott vezetés az ország légteré
ben folyó minden repülőtevékenységről, légitámadásról, illetve annak veszé
lyéről, idejében és megbízhatóan értesülhetett volna. 

Az egyik a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó „honi légvédelmi 
figyelő- és jelzőszolgálait", a másik az ennek a kiegészítésére szánt, a hatósági 
légoltalom részét képező „helyi légoltalmi figyelőszolgálat". 

Az elsőt, mint országos szervezetet, még a HM VI. csoportfőnökség — az 
OLP katonai alosztálya — szervezte és gondoskodott — inkább papíron, mint 
a valóságban — a szükséges anyagiakról. A már emllített 1941. április 10-ei át-

29 L. : Borsányi: i. m.. Függelék I. 4. b. 
30 Uo. 
31 Az un. sárga jelzés felfestését a magyar hadi- és futárrepülőgépekre 1941. június 19-én 

rendelte el a honvéd légierők parancsnoka. A rendelet 56. 097/eln. le. mü. — 1941. VI. 19. számot 
viselte. V. ö.: Borsányi: i. m., Függelék VI. 1. b. 
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szervezési rendelet, az I. légvédelmi hadtest felállításáról intézkedve, a honi 
légvédelmi figyelő- és jelzőszolgálat egészét a légvédelmi hadtest alárendelt
ségébe utalta. Az OLP-nek tehát a támadás napján már semmi szolgálati köze 
sem volt e szervezethez, amelyről röviden a következőket kell tudnunk: 

A szolgálat lényegét az ország területén felállított kb 500 figyelőörs hálózata 
képezte volna. Az általában az idősebb korosztályokihoz tartozó személyek — 
akik a figyelőörsök személyi állományát képezték — a nemzetiségi területe
ken jórészt még a szolgálati nyelvet — magyar — sem uralták, aktiválásuk 
idején — 1941 június elején — még nem valtak kiképezve, jóformán semmi 
felszereléssel nem rendelkeztek és összeköttetésük a nyolc kerületi légvédel
mi központtal csak rögtönzött volt. Mindent egybevetve a kassai támadás nap
ján ez a szervezet, amelynek központja a légvédelmi hadtest közvetlen aláren
delésében a budai Kisgellérthegy alatti „Sziikilalközpontban" helyezkedett el, 
nem volt működőképes. A miskolci kerületi légvédelmi központ például, amely
hez Kassa is tartozott, a támadás napján semmiféle híradóösszeköttetésben nem 
állott — az esti órákig — a várossal. 

A hatósági légoltalom által szervezett „helyi figyelő- és jelzőszolgálat" ál
talaiban — így Kassán is — működőképes volt. Ezen a napon — 1941. június 26-
án — az ország északi részén bekövetkezett riasztások zömét — többségükben 
„vak" riasztásokat — általában a „helyi figyelő- és jelzőszolgálat" váltotta ki. 

A vázolt körülmények ellenére az első, a támadó gépeket közelebbről — ha 
nem is helyesen — meghatározni kívánó közlés az országos szervezettől, az I. 
légvédelmi hadtestparancsnokságtól érte el a vezérkart. (2. számú melléklet, 
95. o.). Igaz, hogy elkésve és igaz, hogy sem Sáska, sem főnöke nem tudtak vol
na azzal mit kezdeni, még akkor sem ha azt idejében kapják. Ez az okmány any-
nyira jellemzi az akkori helyzetet, hogy egyes részeit indokolt itt megismételni."'-

A jelentés tárgykivonata szó szerint „szovjet" gépeket említ, bár ennek a 
szöveg lényegében ellentmond. A jelentés ugyan „egybehangzó" közlésekre hi
vatkozik, de ezek a valójában ellentmondóak és a tényeket sem fedik. Csejtey 
alezredes például hozzám írott levelében"'"'' úgy emlékezett, hogy felismerni vélte 
a szovjet felségjelet a támadó gépéken, Gbirke főhadnagy"''' azonban tagadja, 
hogy bárkinek, bármikor jelentett volna.'55 Krúdy Ádám:!,i pedig minden más 
alkalommal a német Heinkel bombázókhoz „hasonló" típusokról beszélt. A je
lentésben hivatkozott géptípusok egyébként is a tengelyhatalmaik légierőiben 
szerepeltek. 

Zavarosak, az ismert körülményeknek ellentmondóak a jelentés más részei is» 
így például az időjárásra, a gépek „sárga" festésére vonatkozó adatok. Jogos 
az a kérdés is, hogy a légvédelmi. hadtest honnét kapta Kassára vonatkozó 
adatait, amikor a miskolci kerületi légvédelmi központ, a támadást követően, 
még 26-án este sem tudott Kassával .távbeszélő kapcsolatba lépni? Justhy 
Emil37 személyének ismeretében érthető a jelentés nem átgondolt ziláltsága, 

32 V. ö.: Borsúnyi: i. m. 112—114. o., illetve Függelék VII. 2. 
33 Bcrsányi: 1. m., Függelék V. 1. 
34 Chirke Jenő (? 1911. 02. 09 — ), hivatásos katonatiszt. 1941. november l-jétől repülő százados. 

A támadás időpontjában repülő főhadnagy a kassai Horthy Miklós Repülő Akadémián. 
35 Borsúnyi: i. m., Függelék IV. 1. 
36 Krúdy Ádám (1907. 12. 23 — Bp. 1973. 06. ?). hivatásos katonatiszt, repülő százados. A kassai 

Horthy Miklós Repülő Akadémián oktatótiszt. 
37 Jvsthy Emil (Drenkova, 1890. 03. 14 — Ludwigshafen [Németország], 1959. 12. 31.) hivatásos 

katonatiszt. 1944. november l-jétől vezérezredes. 1941. január l-jétől március 1-jéig a Légierők 
parancsnokának 1. helyettese, majd október 1-jéig beosztott tábornoka. Mint ilyen, a felállításra 
került I. légvédelmi hadtest parancsnoki beosztását is ellátta. 1941. október 1-je és 1942. október 
l-je közö1 az I. légvédelmi hadtest parancsnoka. 
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de kevésbé érthető, hogy vezérkari főnöke, a hajszáüiasogaitóan pedáns Amb
rózy Arnold38 miként engedhette útjára ezt a papírt?39 

Nem tudok magyarázatot találni a Jusťhy-aláírlás, illetve az „Elosztó" („Kap
ják: . . . " ) alatti kézírásos betűcsoportra sem. A „K" betű kétségtelenül a „kiad
ható" utasításit jeleníti, de ennek semmi érteilime sincsen, akár Justhy, akár Sáska 
kézjegyének tekintjük a keltezést követő kézjegyet. Jellemző a kassai esemé
nyekkel foglalkozók felületességére, hogy ezek és az ehhez hasonló részletek 
senkit sem érdekeltek. 

A vettemzési bélyegző tanúsága szerint (5617-es ikitatószáim) az említett je
lentés 1941. június 27-én akkor érkezett az 1. vkf. osztályhoz, amikor az, 5606/ 
ein. 1. vkf.-1941. szám alatt, már intézkedett az események „kivizsgálásáról". 
Az előadó tehát helyesen jiárt el, amikor „intézkedésre (már) nincs szükség" 
megjegyzéssel a légvédelmii hadtest jelentését irattárba („itt") helyezte. Fi
gyelmet kíván Árvay40 „pro domo"-jának az a megalapítása is, amelyből ki
tűnik, hogy a vezérkar már tudomással bírt arról, hogy — szervezési megkü
lönböztetés céljából — a szovjet légiierő gépei is alkalmazták a sárga csíkokat, 
összegzésül megismételjük, hogy az I. légvédelmii hadtesttől, mint a honi légvé
delmi figyelő- és jelzőszolgálat központi parancsnokságától érkezett „post 
festam" jelentésből nem lehet a kassai támadók szovjet voltára következtetni. 

Egy héttel a kassai támadást követően egykori osztálytársamhoz, az előb
biekben már említett Ambrózy Arnoldhoz voltam meghívva. Természetesen 
szó került Kassáról is. Akkor még az élőbbekben tárgyalt jelentést nem ismer
tem, tehát nem is említettem. Annál inkább azt a tényt, hogy június 26-án az 
ország északi részén tucatnál több ízben rendeltek el légi riadót, anélkül, hogy 
(Kassa és a Tisza-völgye kivételével) támadásra került volna sor. — A lég
terünkben valóban ilyen sűrűn mozogtak a szovjet légierő gépei? — kérdez
tem. Ambrózy válasza felettébb tanulságos a „marxista történészek" céltuda
tosan dezinformációs publikációinak jellemzésére. 

Az 1941. június 26-̂ ai feltűnően sok „vak" riasztás okának megállapítását — 
közölte Ambrózy — az I. légvédelmi hadtest parancsnoksága még aznap este 
elrendelte. • A kivizsgálásba a német légierő magyarországi képviselőjének, 
Fütterer tábornoknak''1 a törzse is bekapcsolódott/'2 A kivizsgálás hamar meg
állapította, hogy a szokatlanul sűrű légitevékenységet a Kárpátok északi és ke
leti oldalának légteréből hadműveleti feladataikról szabálytalanul, bejelentés 
nélkül, az észak-magyarországii légtéren keresztül visszatérő német kötelékek 

38 Ambrózy Arnold (Karlova, 1904. 06. 25 — Debrecen , 1973.) h iva tásos ka tona t i sz t , vezé rka r i 
ő r n a g y az ado t t i dőpon tban . 1941. 06. 10 — 1942. 03. 15.: az I. l égvéde lmi had t e s t vezé rka r i osz tá ly 
vezetője . 

39 Mind J u s t h y , mind Ambrózy személyes tu la jdonsága i t jól i smer t em. J u s t h y n a k , amíg a 
HM VI. csopor t főnöke volt, n a p o n t a re fe rá l tam, míg A m b r ó z y o s z t á l y t á r s a m vol t a L u d o v i k a 
A k a d é m i á n és azt köve tően is szoros é r in tkezésben m a r a d t u n k . 

40 Arvay László (? 1904. 11. 10 — Bp. 1985. 08. 12.), h iva tásos ka tona t i sz t , vezé rka r i százados . 
L e g m a g a s a b b rendfokoza ta a lezredes (1944. 01. 01). A h á b o r ú végén a vezé rka r i tes tü le t tő l visz-
szakerü l t a r epü lőkhöz . 

41 Fütterer, Cuno-Heribert (?, 1894. 04. 02 — München, 1962.), hivatásos katonatiszt, legmagasabb 
rendfokozata repülő tábornok, az 1930-as évek második felétől német légügyi attasé és a német 
légierő magyarországi képviselője. 

42 F ü t t e r e r vona tkozó fel jegyzése a f re iburgi Mi l i t ä ra rch ivban t a l á lha tó 
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okozták. Fütterer tábornok az illetékes német „Luftflotte IV"-en keresztül 
azonnal intézkedett.43 A bejelentés nélküli, önkényes átrepülések annóil inkább 
megszűntek, mert közben, az arcvonal mozgásával, a német légierő hadműve
leti légtere is keletebbre tolódott. 

A Rákosi-, majd Kádáir-ikonszak „marxista történetírása", amely elhitetni 
kívánta, hogy a kassai támadás a magyar és a német vezérkar közös össze
esküvésének volt a műve, az előbb említett sűrűbb légitevékenységet úgy ma
gyarázta, hogy azt maga a honvéd vezérkar szervezte azért, hogy azzal leplezze 
a „kassai provokációt"44 

Tudjuk, hogy az arra illetékesek sem a kassai bombázógépek felségjeleit, sem 
azok egyéb adatait nem állapították meg. Mégis, az államvezetés, alig öt órán 
belül, szovjet gépeket feltételezve hozta meg a döntést. Volt-e „post festum" 
olyan igyekezet, amely a bizonyossiágoit kívánta megállapítani? — kell kérdez
nünk. A felelet: igen — bár ezt az „igent" fenntartásoklkai kell kezelnünk. A 
vezérkar főnöke ugyanis már a következő nap délelőttjén, az 1. vkf. osztály 
útján és a már említett 5 606/eln. 1. vkf.-1941. számú ügydarabjával4*'' elren
delte egy „vizsgálóbizottság" kiküldését, ám mind a „vizsgálat", mind a „bi
zottság" szavak behatóbb ellenőrzést kívánnak. 

Ezen ügydarab soriáa nem mindennapi, ezért beható taglalást igényel. Sor
sa éppoly kalandos, mint a Justhy-féle jelentésé.46 

A „Magyar királyi honvéd vezérkar főnöke" fejlécű előadóív első-külső ol
dalának „tárgya" szerint „vizsgálóbizottság kiküldéséről Kassára" lenne szó, 
de az első belső oldal „Pro domo"-ja szerint mind a „vizsgálat", mind a „bizott
ság" fogalmak e helyt behatóbb figyelmet kívánnak. A „Pro domo" első be
kezdése ebbe a „hivatalos" bizottságba részben a sajtó, részben a külképvise
letek (sic!) bevonását is kívánja. Nehéz elképzelni, hogy ilyen összetétellel 
szakszerű, beható kivizsgálásról szó lehetne. A második bekezdésből ezután 
megtudjuk, hogy nem a támadók kilétét kell megállapítani, mert az ügydarab 
azt máris mint „szovjetet" féltételezi, hanem „igazolni" kell a tényt, vagyis 
azt, hogy a vezérkar főnöke helyesen tájékoztatta az államvezetést, amikor 
— Kassa esetében — a szovjet légierőt mondotta a támadónak. Ezt a benyo
mást megerősíti a „Pro domo" utolsó mondata, amely hangsúlyozza, hogy a 
bizottság „elnöke" feltétlenül és minden tekintetben megfelelő személy le
gyen. Ez az utalás egyéhként azért is értelmetlenül felesleges, mert a rendel
kező rész — az aldal jobb hasábjában — már maga kijelöli ezt az „elnököt", 
t. i. a 2. vkf. osztály „különleges csoportja" vezetőjét.47 Ennél a résznél külö
nösen szembetűnő az ügydarab egyik — elég súlyos — ügykezelési alaki hibája. 
Ebben a „rövid úton" („r. u.") átadott ügydarabban ugyanis az 1. vkf. osztály 

43 A Luftflotte IV. in tézkedése ugyancsak F r e i b u r g b a n ta lá lha tó . 
44 V. Ö. Dombrády Lóránd: Ada lékok Kassa bombázásához . Hadtörténelmi Közlemények, 1979. 

2. szám, 319—321. o. 
45 L. a 3. és 4. számú mel lék le te t ! 
46 A jelzet t ü g y d a r a b r ó l Szabó László — Pinér István: A hóhérok ny i l a tkoznak c ímű p a m 

fletje révén szerez tem tudomás t . Az i ra t a Be lügymin i sz té r ium I r a t t á r á b a n volt fellelhető (sic!). 
1987 n y a r á n Lipta i Ervin vezé rő rnagy , a Had tö r t éne t i In tézet és Múzeum a k k o r i főigazgatója 
jóvol tából j u t o t t a m egy máso la thoz . 

47 Az i r a ton a k lgs . he lye t t vé lhe tően e l í rás mia t t elg. szerepel . A csopor t vezetője a k k o r 
Kol lényi György vezé rka r i százados volt . 
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vezetőjének, Sáska vezérkari alezredesinek nem volt illetékessége a 2. vfcf. osz
tály egy részével rendelkezni. Csupán felkérhette volna a 2. vkf. osztály ve
zetőjét, Ujszászy István vezérkari ezredest48 az intézkedés megtételére, a ki
vizsgálásra kiszemelt személy, vagy munkacsoport kijelölésére. Persze az a fel
fogás is lehetséges, hogy az utasítást formailag nem Sáska, hanem maga a 
láttamozó, a vezérkar főnöke adta ki.'A legszembetűnőbb hiányosság azonban 
a következő: a rendelkezésemre álló ügydaraibon — fényimásolat — semmi 
nyoma annak, hogy a 2. vkf. osztály ezt az előadóívet megkapta volna, semmi 
nyoma az elintézésnek, a kapott intézkedések végrehajtásának. Miután az ügy
darab többi oldalai üresek, ennek egy ún. „betétíven" kellett volna megtörtén
nie, illetve a lefolytatott vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyv egy 
példányának az ügydarabban kellene lennie. Elhelyezés előtt még a vezérkar 
főnöke szárnysegédéhez kellett volna az ügydaraibnak jutnia, hogy a vezérkar 
főnöke a végrehajtást, illetve annak eredményét tudomásul vehesse. Ennek 
így kellett volna történnie, ám mindennek semmi nyoma. Csak az képzelhető 
el, hogy az ügydarabból az említett betétlapot és a vizsgáilat eredményét tar
talmazó jegyzőkönyvet valaki kiemelte, mielőtt az a Hadtörténelmi Levéltárba 
került volna. Mielőtt ezen a vonalon tovább mennénk, lássuk, hogy az elren
delt vizsgálattal összefüggően mi történt Kassán? 

A következőkről volt — részben hivatalból — tudomásom, illetve utólag a 
következőket tudtam mególllapíitani : 

A sajtó és a „külképviseletek" kassai kiszállása valóban megtörtént, még
hozzá a támadást követő hét keddjén, azaz 1941. július l-jén. Ezt a csoportos 
utat azonban nem a 2. vfcf. osztály, hanem a HM Elnökség attasécsoportja bo
nyolította le, Literáty Ervin alezredes49 irányításával. 

Június 30-án, hétfőn Literáty alezredes felhívott telefonon és a tanácsomat 
kérte, hogy meghívottjainak mit mutasson meg Kassán. Javasoltam, hogy hív
ja fel a város légoltalmi előadóját, László Árpád tűzoltóparancsnokot50 és Kassán 
bízza rá a program lebonyolítását. Literáty alezredes megfogadta a tanácsomat. 

Literáty alezredes csoportjával 1941. július l-jén, kedden reggel autóbusz-
szal utazott Kassára, Partridge őrnagyot, az Amerikai Egyesült Államok követ
ségének katonai attaséját kivéve,51 aki saját gépkocsijával érkezett Kassára 
és idő előtt távozott.5'2 Partridge a megtekintések alatt is távol tartotta ma
gát a csoporttól. Kassán, a tűzoltóparancsnokságon először László Árpád tájé-

48 Ujszászy István (Nagykőrös, 1894. 08. 30 — ?) .hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfo
kozata vezérőrnagy. 1939. május l-jétől 1942. augusztus 1-jéig a 2. vkf. osztály vezetője. 

49 Literáty Ervin (Illava, 1894. 08. 07 — ), hivatásos katonatiszt, alezredes; 1942. 10. 30-ai rang
gal ezredes. Az adott időszakban a HM elnökség B. csoportban teljesített szolgálatot. 1940. 08. 01 
— 1945. 01. 26.: HM Elnökség B. csoport, ill. annak megszűnése után (1941.?) 2. vkf. osztály at
tasécsoport-vezető. 1945. 02. 19 — 1948. 11. 30-ig az új honvédségben szolgált. 1952. 08. 05.: lefokoz
ták és kitelepítették. 

50 László Arpád (?) a kassai polgármester légoltalmi előadója, egyúttal a város légoltalmi pa
rancsnokának, a rendőrkapitányság vezetőjének volt első számú légoltalmi szakközege is. A 
légoltalmi parancsnok által a belügyminiszterhez felterjesztett „kárjelentést" ő állította össze. 
Ezt az országos tűzrendészeti felügyelőnek, vitéz Kiss Lajosnak is megküldte és mellékelte az 
általa vezetett „eseménynaplónak" azon részeit is, amelyek a bombatámadással voltak össze
függésben. Ezt az „eseménynapló-kivonatot" Kiss Lajos a HM VI. csoportfőnökségnek is meg
küldte és annak egyik példánya a HM 36. osztály fontosabb irataival együtt nyugatra került. Az 
eseménynapló említést tesz egy magyar vezérkari tisztről — nevére már nem emlékszem —, aki 
a katonai attasék látogatása után László Árpádtól átvett ciril betűs bombamaradványokat és 
vizsgálatokat végzett Kassán. Ezek az iratok a második világháború után a Karlsruhéban mű
ködő magyar misszió utján — mely a US Restitution Control Branch mellett működött — ha
zakerültek. 

51 Patridge, Richard C. (?) 1941-ben budapesti amerikai katonai attasé, őrnagyi rendfokozat
ban. 

52 Harry Wester százados, Svédország budapesti katonai attaséjának korabeli közlése. 
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koztatta a vendékeiket az eseményről, majjd kívánságra bombamaradványokat 
osztott szét.53 Utáina a város polgármestere látta ebédre vendégül a Budapes-
ről érkezetteket. Ebéd után bejárták a kárhelyeket, felvételeket készítettek. 
Befejezésül a városon kívül, az egyik gépágyús szakasz tüzelőállásának közelé
ben levő vendéglőben, mint a HM Elnökség vendégei, meguzsonnáztak, majd 
visszatértek Budapestre. Valamiféle tüzetesebb kivizsgálásról szó sem volt. 
Inkább egy látványosan kellemes kirándulásról. 

Az említett kivizsgálás és az ügydarab által kivánt demonstratív megálla
pítások tehát a 2. vkf. osztály „különleges csoportjára" vártak volna, ennek 
azonban a birtokomban levő ügydarabmásolaton semmi nyoma. Mivel tudtam, 
hogy az 1941. évi budapesti őszi Nemzetközi Vásáron, a légoltalmi pavilonban, 
olyan bombamaradványakat is bemutattak, amelyek valamely vezérkari osz
tály útján Kassáról származtak volna, igyekeztem kapcsolatba kerülni az ak
kori „különleges csoport" vezetőjével, Kollényi György vezérkari alezredessel, 
az adott időben vezérkari századossal. Ez nem volt túlzottan nehéz. A köteteim 
szerkesztése idején Kollényi Bad Riechenhallban, az osztrák—német határ kö
zelében lakott. Levélben fordultam hozzá, megküldve az ügydarab azon ré
szének másolatát, amelyet a Pintér—Szabó-féle pamflet5'1 közölt. Megkérdez
tem, hogy a „külöleges csoport" mit végzett Kassán és hogy a Nemzetközi .Vá
sáron kiállított, szovjet eredetűnek nyilvánított foombaimaradványok itőle szár
maztak-e? Mindkét kérdésemre meglepő választ kaptam. Kollényi nem emlé
kezett arra, hogy a szóban forgó ügy darabot valaha is látta volna. Olyan uta
sítást ő sohasem kapott, sohasem járt ilyen szolgálati ügyben Kassán, írta. 
Mi több, ő a neki küldött fakszimilét — velem ellentétben — hamisításnak 
tartja.55 A másik kérdésre adott válasza még rejtélyeiseb b. Arra emlékszik 
ugyan, írta, hogy a kassainak mondott bombamaradványok tőle kerültek a 
Nemzetközi Vásárra, de arra már nem, hogy azok miként jutottak hozzá, illetve 
a „különleges csoporthoz". Kollényi ezen állításai mellett mindvégig meg
maradt.56 

Még egy körülmény lényeges. László Árpád eseménynaplója szerint a ve
zérkar főnökség egy vezérkari tisztje az attasék és újságírók látogatását köve
tően járt kivizsgálás céljából Kassáin és tőle — László Árpádtól — kért és ka
pott felvilágosítást, valamint ciril betűcsoportokat viselő bombamaradványo
kat.57 

Kutatómunkám e része nem fejeződött be a Kollényival folytatott levélvál
tással. A nem nagyon szerencsésen fogalmazott ügydarab előadóját (szerkesztő
jét), a Budapesten élő Árvay László egykori vezérkari századost, személyesen 
ismertem.58 Levélben fordultam hozzá, de nem kaptam választ. Megkíséreltem 
Budapesten élő, vagy oda utazó ismerősök útján feltenni a kérdéseimet. Az 
egyik ilyen — sikertelen — próbálkozásom59 után Árvayt egykori ludovikás 

53 László A rpád „ e s e m é n y n a p l ó j á n a k " közlése azér t is f igye lemremél tó , mer t Pa r t r i dge őr -
negy szolgálat i j e l en tésében i sméte l t en a r r a uta l t , hogy Kassán n e m t u d t a k nek i olyan b o m b a 
m a r a d v á n y t mu ta tn i , me ly szovjet e rede t re uta l t vo lna . V. ö. : Borsányi: .m., Függelék VIII. 3. és 
VIII. 4. 

54 Pintér István — Szabó László: A hóhé rok ny i l a tkoznak . Bp. 
55 V. ö. : Borsányi: i. m. 340—341. o. 
56 Kol lényiva l folyta tot t tel jes levelezésem, az á l t a l am összegyűj tö t t teljes anyaggal együt t , 

a Had tö r t éne t i In tézet és M ú z e u m b a kerül t . 
57 V. ö. az 50. számú j egyze t t e l ! 
58'A légierőktől s z á r m a z ó Arvay László volt az 1. vkf. osz tá lyban minden , a kassa i t á m a d á s 

sal kapcso la tos ügy re ferense , az ő a lá í rása , megjegyzése i szerepe lnek a 2. számú mel lék le tkén t 
közölt ü g y d a r a b o n is. 

59 Borsányi: i. m.. Függe lék XVII . !.. 
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osztálytársa, a Floridából hazalátogató Héderváry-Konth János egykori híradó 
százados,00 ia Kassán történitek szorgos kutatóija kereste fel. ö sem járt több 
szerencsével. Árvay hajlandó volt elismerni az ügydarab szerzőségét, nem vi
tatta az aláírás eredetiségét, de a körülményeikre és az eseményekre nem kí
vánt emlékezni, még részleteiben sem.61 

A kassai támadás, pontosabban az államvezetés azon következtetése, amely 
ezt a támadást a szovjet légierő számlájára írta, súlyos nemzeti következmé
nyekkel járt. A vezérkar főnökének a kivizsgálást elrendelő irata — még ha 
az „post festam" jellegű is — mindenképpen beható vizsgálatot igénylő törté
nelmi okmánynak számít. Miután ez az ügydarab a Pintér—Szabó-féle ún. ri
portkönyv révén már 1962-ben — méghozzá több nyelven02 — napvilágot lá
tott, feltételezhető lett volna, hogy a hazai történészek felfigyelnek az ügy
darab sajátosságaira és igyekeznek azoknak utánajárni. Ez nem történt meg; 
ilyesminek eddig nyomát sem találtam. Csupán maga a Pintér—Szabó kettős 
volt az, amely az ügydárabbói következtetéséket vont le, persze olyanokat, 
amelyeknek nemcsak a „sine ira et studio" elvéhez, de még a józan észhez is 
alig van közük. Ennek bizonyítására, akarva nem akarva, az „argumentum ad 
hominem" alkalmazására kényszerülök. 

Bár riportkönyvben közölt fakszimile szövegéből minden kétséget kizáróan 
közvetlenül kitűnik, hogy a vezérkar főnöke, alárendelt osztályai útján, a ki
vizsgálásra a 2. vkf. osztály „különleges csoportját" utasította és bár nem lett 
volna nehéz megállapítani, hogy nekem, mint a HM VI. csoportfőnökség egyik 
beosztottjának e „különleges csoporthoz" semmiféle szolgálati közöm sem le
hetett, a szóban forgó ügydarabiból (!) mégis azt a következtetést vonták le, 
hogy személy szerint én voltam az, akit Kassára kirendeltek, azzal a konkrét 
utasítással, hogy az államvezetésnek az általuk kívánt szellemű bizonyítékot 
szoligáltassam. Ennek bizonyítása céljából az eseményeket több, mint tíz év
vel megelőzően készült (!) minősítésem azon szavaira — „minden tekintetben 
használható . . . " — hivatkoztak, amelyek belemagyarázhatok Árvay László — 
aligha átgondoltan fogalmazott — „pro domo"-jának utolsó bekezdésébe,03 Sza
bó László még messzebre ment. A Népszabadság 1960. február 28-ai számá
ban04 megjelent írásában arra utalt, hogy Bárdossy05 — akinek valójában fo
galma sem lehetett létezésemről — már jóval előbb (!) kiszemelt engem erre 
a feladatra. (Értsd ezalatt: Bárdossy már jóval előbb tudott a „kassai provo
kációról", illetve tervéről.) Ennek megfelelően utasította a vezérkar főnökét, 
aki ezen utasítás alapján rendelt ki személy szerint engem. Az a tény, hogy 
a kormányfő nem adhatott ilyen természetű utasítást a vezérkar főnökének, 
s hogy utóbb nem volt illetékes a HM egyik osztályvezetőjével közvetlenül in
tézkedni, nem zavarta Szabó Lászlót.0*' 

60 Héderváry-Konth János (? 1909. 08. 28 — ), hivatásos katonatiszt, 1941. 05. 01-től százados. 
61 Héderváry-Konth János részletes beszámolója a találkozóról a Hadtörténeti Intézet és Mú

zeumnak átadott irattáramban megtalálható. 
62 Az 54. jegyzetben már jelzett kötet angolul „Criminals at Large", németül „Unbestrafte 

Kriegsverbrecher" címen jelent meg Budapesten 1962-ben. 
63 Az inkriminált mondat. így hangzott „A bizottság elnöke feltétlenül minden tekintetben 

megfelelő legyen". V. ö.: a 2. számú melléklettel! 
64 Szabó László: A kassai bombázás cinkosa. Népszabadság, 1960. február 28., 10. o. 
65 Bárdossy László (Szombathely, 1890. 12. 10 — Bp. 1946. 01. 10.), jogász, diplomata. 1941. áp

rilis 3-a és 1942. március 7-e között miniszterelnök, illetve 1941. február 4-étől 1942. március 7-éig 
külügyminiszter is. 

66 A valótlanságok, sőt lehetetlenségek ilyen halmaza esetében megkíséreltem, a magyaror
szági lehetőségekhez mérten, a szerzők ellen jogi úton eljárni, de nem akadt ügyvédi munka
közösség, amely képviseletemet elvállalta volna! 
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Ha nem lenne olyan álláspont, hogy a letűnt rendszer szolgálatában álló ri
porterek közléseit nem lehet a történésznek kijáró mércével mérni, akkor áll
jon itt két kiragadott példa a történészi állásfoglalásokra. 

1971. március 26-án a budapesti Hadtörténeti Intézet ós Múzeumban meg
rendezett konferencián Tóth Sándor, a Hadtörténelmi Osztály vezetője kije
lentette, hogy a kassai provokáció előkészítésében — minden kétséget kizá
rólag — én is személyesen részt vettem, többek között Fütterer német tábor
nokkal együtt.67 

Ha nem is ilyen agresszívan, de a tények dezinformációs célú kitekerésében, 
nem maradt az előbbiek mögött a kitűnő történész, Bánki György azon köz
lése, pontosabban vélelme sem, miszerint a kassai támadást' — alig huszon
négy órával korábban (!) — délelőtti sörözés 'keretében, Werth Henrikkel az 
élen, határozták el német és magyar tábornokok.08 Az idézett vélelem gyakor
lati értelmetlenségét felesleges taglalni. 

Az eddig előadottak alapján kétségtelen, hogy a kormány kizárólag a vezér
kar főnökének tájékoztatása alapján állapította meg a Szovjetunióval beállott 
hadiállapotot, valamint az is tény, hogy a katonai vezetésnek akkor még sem
miféle olyan bizonyíték nem állott a rendelkezésére, amely ezt a tájékoztatást 
igazolhatta volna. Ha még tekintetbe vesszük Wertih Henrik azon három, egy
mást gyors egymásutánban követő felterjesztését, melyekre már korábban utal
tam, amelyekben javasolttá, sőt szinte követelte a németekkel való szorosabb 
katonai együttműködés szerződéses rendezését, akkor nem lehet kikerülni an
nak a ténynek vizsgálatát, hogy Werth Henriket saját személyében túl nagy 
felelősség terheli hazánk belesodródásáért Hitler ,,Barbarossa"-hadjáratába. 
Persze egyúttal figyelembe kellene venni, hogy mi az, amit a belpolitikai kény
szer alatt álló Bárdossy „Flucht nach Vorne" politikájának számlájára kellene 
írni, de ez már messze túllépné e visszaemlékezés kereteit. 

A hazai hadtörténelmi munkák között nem találtam olyan tanulmányt, amely 
behatóbban taglalta volna Werth Henrik e szerepót, e szerepéből eredő felelős
ségét. A következők felvetik azokat a vezérszavakat — és nem többet —, ame
lyek kiindulásul szolgálhatnának ahhoz, hogy igazságosak legyünk a Honvéd 
Vezérkar egykori főnökével kapcsolatban."" Ezt megelőzően azonban még két 
meggondolásra kell sort keríteni. 

Teljes mértékben elfogadom Gosatonyi Péter Rómában kiadott kitűnő mun
kájának70 tanulságát: Hazánk belesodródása Hitler ikeleti háborújába olyan 
fátum volt, amelyet geopolitikai helyzetünk és a lehetőségeinket messze meg
haladó politikai erők kényszerítették ki. A hitleri haderőt felgöngyölítő Vörös 
Hadsereg akkor sem állt volna meg a Kárpátok keleti oldalán, ha valamilyen 
csoda folytán a kassai bombák robbanása ellenére megőrizhettük volna nem 
hadviselő státusunkat és megelégszünk az Északkeleti Kárpátok megerősíté
sével.71 

67 Tóth Sándor: Horthy — Magyarország felkészülése és bekapcsolódása a Szovjetunió elleni 
háborúba. Hadtudományi Közlöny, 1971/1. sz., 111. o. 

68 Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. 
Bp., 1964. 147—148. O. 

69 A hadiműszaki törzskar főnöke 1943-tól, jórészt a magyar 2. hadsereg sorsának tanulságai 
alapján, a testület számára időszakonként a „sine ira et studio" elv szellemében helyzetelemzo 
megbeszéléseket tartott. A következőkebn vázolt gondolatok nagy része ott került megvitatásra, 
ezek tehát ugyancsak „visszaemlékezéseknek" tekinthetők. 

70 Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Róma, 1986. 
71 Hitler a Barbarossa-hadművelet megindulása idején maga sem kívánt többet a magyar 

kormánytól, mint a Kárpátok megerősítését, védelmi jelleggel. Az OKW vezetése azonban igye
kezett a maga részéről és útján a magyar katonai vezetést „meggyőzni". 
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Egyébként Ribbentrop és Keltei 1942 eleji — ultimativ természetű — buda
pesti tárgyalásai érzékeltethetik, hogy a Wilhelmstrasse, szorongatott hely
zetében, a két bécsi döntés számláját egészen függetlenül nyújtotta be Hitler 
eredeti elgondolásaitól, illetve azoktól a következtetések/tői, .amelyeket Buda
pest a kassai eseményekből levont. 

Az első alapvető kérdés az: nem lépte-e túl a vezérkar főnöke az őt megille
tő hatáskört, nem sértette-e meg a politikai vezetés primátusát, amikor, már 
említett felterjesztéseivel, szinte kényszeríteni kívánta az államvezetést az ő 
— Werth Henrik — helyzetmegítélésének elfogadására? A feleletet az egykori 
miniszterelnök, a bonapartista hajlaimú Gömbös Gyula által kezdeményezett 
1939. évi II. törvénycikkben, az ún. „honvédelmi törvény"-ben kell látnunk. 
E törvény felhatalmazásai mintegy előírtak a vezérkar főnöke számára olyan 
kezdeményezéseket, amelyek egyébként csak a kormányt illették volna. A hon
védelmi törvény betűi és szelleme nélkül teljesen más lett volna Werth Henrik 
viselkedése. Ettől függetlenül Werth számára mindvégig Legfelsőbb Hadura 
— általa vélt — szándéka volt az elsődleges. Ez világosan kitűnik a Himer-féle 
hadinaplóból, amelyben az OKH feje, Haider vezérezredes, Werth hibájul ró
ja vei, hogy „ . . . ist der Grösse der Stunde nicht gewachsen". Werth bebizo
nyította, hogy nem „sváb" származása, sem a német politikával való rokonszen-
vezése, hanem kizárólag az általa vélt magyar nemzeti érdekek vezették. 1940-
ben, a Bukovina kérdésében támadt szovjet—román feszültség idején Moszkva 
katonai együttműködést ajánlott fel Budapestnek. Werth pártolta az elgondo
lást, bár tudta, hogy az sérti Berlin érdekeit.72 Amikor pedig 1941 május—jú
niusi felterjesztéseiben a németekkel való katonai megállapodást sürgette, 
ugyancsak az ország érdekeit vélte szolgálni. 

Ma már bizonyítottan tudjuk, hogy Hitler, háborúja sikeres befejezése ese
tére, mind a szlovákoknak, mind a románoknak a bécsi döntések alapos módosí
tását ígérte. Ezt a helyzetet kívánta Werth megelőzni azzal, hogy a honvédsé
get Németország oldalára állítja. Kérdés, hogy a képzett katona számára — és 
Werth kétségtelenül az volt — elfogadhatóan valószínűsíthető volt-e a keleti 
hadjárat sikeres befejezése? Ez Werth magatartásának, felelőssége mértékének 
perdöntő kérdése, amelynek vizsgálatánál kizárólag csak az 1941. év első felének 
katonapolitikai körülményeit szabad alapul vennünk. 

Mit tudhatott a Honvéd Vezérkar főnöke a Szovjetunió katonai potenciál
járól? 

A hírszerzés-nyilvántartás defenzív és offenzív feladataira illetékes 2. vkf. 
osztály tevékenysége majdnem kizárólag a trianoni utódállamok területére 
szorítkozott. Az így szerzett adatokért cserébe részben az olasz hírszerzéstől, 
de elsősorban a Canaris admirális irányította „Abwehr III" jelzésű csoporttól 
kapta a Szovjetunióra vonatkozó adatokat. A 2. vkf. osztály és az Abwehr III 
között különösen szoros volt az együttműködés. Amit a honvédség vezetése a 
szovjet fegyveres erőkről tudott, azt innen és így tudta, semmi többet.'*5 

Ma már tudjuk, hogy Ganarisôk nyilvántartása — amely egyébként világ
hírű volt — tetemesen alábecsülte Moszkva katonai potenciálját. Túlértékelte 
a sztálini tisztogatások — több ezer tábornok és törzstiszt kivégzése — hatását 
a haderő harcértékére és alábecsülte az Urálon túli hadiipar teljesítőképességét. 

72 Borsónyi: i. m. 331. o. 
73 Uo. 333. O. 
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A német hírszerzés ezen, később alapvetően tévesnek bizonyult felderítése 
— amelyet egyébként nemcsak az olasz, de a kitűnő japán hírszerzés is osz
tott — a magyarázata annak, hogy a „Barbarosísa"-hadművelietek tervezői még 
1941 vége előtt és még az Urálon inneni térségben a szovjet főerők háború
döntő megbénításával számoltak. Ebben a szellemben tájékoztatta az OKH 
feje, Haider vezérezredes Werth Henriket és ez határozta meg Werth ítéletét is. 

A közelmúltban lepergett hiteleri „villámháborúk" megerősítették Werth 
ezen ítéletét. .•* 

A spanyol polgárháborútól (1936—1939) kezdve a magyar katonai vezetés 
mindent elkövetett, hogy közvetlen benyomást szerezzen a Harmadik Birodalom 
katonai teljesítőképességéről, annak határairól. Berlinnel egyetértve megfigyelő 
bizottságokat küldött ki a hadműveleti területekre. Egy ilyen, több hetes tanul
mányútnak, amelynek résztvevői, közvetlenül a franciákkal való fegyverszünet 
megkötése után, a Colmar-i átkelőhelytől Dunkerque-ig végigjárták — az ak
kor még álló — hadtestkörleteket, magam is tagja voltam.7/1 Ezek a bizottságok 
kimerítő jelentéseikben arról tájékoztatták a vezérkar főnökét, hogy a konti
nensen nincsen olyan katonai erő, amely a siker reményével szembeszállhatna 
Hitlerrel. Az 1940. évi amerikai közvéleménykutatás (Gallup, „Files and facts") 
szerint a szakértők többsége még azt vélte, hogy egy német—orosz fegyveres 
viszály esetén Hitler fog felülkerekedni. Liddel Hart, a világhírű hadtörténész
bölcselő, akit Clausewitz szellemi utódjának tekintenek, egy 1954-ben meg
jelent tanulmányában úgy véli, hogy némi balszerencse és Hitler öt alapvető 
hibája volt az oka annak, hogy a szovjet katonák százezreit és a páncélosok 
ezreit megsemmisítő katlancsaták sorozata után még küzdőképes maradt és 
erőhöz tudott jutni a Vörös Hadsereg. Ez a katonapolitikai helyzet hozzájá
rulhat Werth Henrik 1940—1941. évi magatartásának megértéséhez, még ak
kor is, ha az 1942-vel kezdődő évek eseményei ezt a felfogást már nem igazol-j 
ták. Werth maga még 1942 végén is kitartott helyzetmegítélésének helyessége 
mellett. 

Az előbbiekben vázoltaik után elkerülhetetlenül felmerül a kérdés: lelkiis
meretes dolog volt-e a vezérkar főnökétől, alapos kivizsgálás nélkül, a szov
jet légierő számlájára írni a kassai bombatámadást és ilyen értelmű tájékoz
tatásával elindítani a végzetes következményű eseményeket? Igaz, hogy a kas
sai támadás, mint szovjet vállalkozás, Werth Henriknek felettéb kapóra jött 
a katonapolitikai elképzelései realizálásához, de két körülmény alapján meg
győződéssel hihette, hogy szándékos szovjet provokációról van szó. 

A katonai vezetésünk előtt mint kétségtelen tény volt ismert, hogy közvet
lenül a „Barbarossa"-íhadiműveletek megindulása után, de még mielőtt a finn 
és a román kormány ténylegesen és formailag hadviselő fél lett volna, a szov
jet légierő már megtámadott finn és román területen levő célokat. Június 22-e 
és 26-a között az Erdős-Kárpátok légterében felettébb élénk volt a szovjet (fel
derítő) légi tevékenység.75 A szovjet katonai vezetés előtt így kétségtelenül 
ismert kellett, hogy legyen a „Kárpát-csoport" felvonulása, amelyet az — Hit
ler kívánságára — defenzív szándékkal a Felső-Tisza völgyében hajtott végre. 
Az említett finn és román példák nyomán kézenfekvő volt hasonló agresszív 

74 B e n y o m á s a i m rövid összegzése is meg ta l á lha tó idézett m u n k á m b a n a 333—334. o lda lakon. 
75 Borsónyi: i. m., Függelék I. 3. b . , I. 3. c. 
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eljárást feltételezni magyar terület ellen is. Még lényegesebb azonban a kö
vetkező körülmény. 

A Honvéd Vezérkar főnökének szárnysegéde, dr. Rakolezi László vezér
kari alezredes76 magánjellegű közlései révén tudom,77 hogy Werth Henrik köz
vetlenül a Tiszaborkútnál, a Kőrösmező—Budapest között közlekedő gyorsvonat 
ellen végrehajtott alacsonytámadás után, szinte perceken belül, tehát még a 
döntő minisztertanács előirt, részletesen és teljesen megbízhatóan értesült erről 
az eseményről.78 

* 

A letűnt hazai rendszer haditörténelmi irodalmában — ha tudományos érte
lemben ilyen „irodalomról" beszélni lelhet — mint „ceterum censeo" húzódik 
végig annak kiemelése, hogy a szóban forgó esemény — az ún. „kassai provo
káció" — kezdeményező szervezője, „természetesen", a honvéd vezérkarral kéz 
a kézben, a német katonai vezetés, végrehajtója pedig a Luftwaffe volt. Ezen 
visszaemlékezésem alapját képező könyvem kimerítően vázolta azon bizonyíté
kokat, amelyek meggyőzhetnek az ilyen beállítás célzatos valótlanságáról. A 
következőkben csak egy olyan, eddiig nem említett mozaikról lesz szó, amely 
ugyancsak bizonyítja, hogy a német légierőnek, illetve részeinek, semmi köze 
sem volt a fél évszázaddal előtt történtekihez. 

Ha a német légierőnek valamiféle köze lett volna a bombatámadáshoz, ak
kor arról — pontosabban a tervezéséről, a végrehajtás előkészületeiről — a né
met légierő magyarországi vezénylő tábornokának, Fütberernek79 feltétlenül 
tudnia kellett volna. Köztudomású volt, hogy Fütterer agresszív féltékenység
gel ügyelt illetékességének betartására és mindent tudni kívánt, ami a Kárpá
tok légterében történt. Ebben őt közvetlen elöljárója, a Luftflotte 4 parancsno
ka, Dessloch vezérezredes,80 mindig támogatta. Ezért tehát akár az Abwehr III, 
akár bármely más német szervezet, vagy szerv — Hitler háta mögött — Kas
sával valamit tervezett volna, azt nem tehette volna Fütterer, illetve az egész 
légtérért illetékes Dessloch vezérezredes tudta, közreműködése nélkül. 

1941. június 28-án, Kassáról visszatérve, Fütterer a Várban levő szolgálati 
helyére kéretett és kocsit küldött értem. Ehhez megkapta parancsnokom, Kom-
poscht Nándor tábornok81 előzetes engedélyét. 

Az Üri (?) utcában Fütterer csoportjának részlege várt reám, közöttük nem
csak a törzs la vezérkari tisztje, de a Luftflotte 4 Fütterenhez delegált összekö-

76 Rakolezai László, dr. (Jászalsószentgyörgy, 1901. 12. 21 — Buenos Aires [Argentína], 1960. 
04. 18.), hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfokozata vezérkari ezredes. 1941. augusztus 1-je 
és november 1-je között a Honvéd Vezérkar főnökének szárnysegéde. (Korábban is a vezérkar 
főnöke mellett szolgált, így az adott időpontban is.) 

77 Rakolezai Sándor mérnök, mint polgári alkalmazott, munkacsoportomhoz tartozott, ö Ra
kolezai László fivére volt. Az értesülések tőle származtak. 

78 A MAV légoltalmi hírrendszere nem csak szerves része volt a honi légvédelmi figyelő és 
jelentőszolgálatnak, de egyben annak legmegbízhatóbb és leggyorsabb eleme is. Perceken belül 
közvetlenül jelentett a Központi Szállításvezetőségnek, illetve általa a 7/k. vkf. osztálynak, 
amely azonnal továbbadta az információt az 1. vkf. osztálynak és a vezérkar főnöke szárnyse
gédjének. 

79 Kommandierender General der Deutschen Luftwaffe in Ungarn. 
80 Dessloch, Otto (Bramberg, 1889. 06. 11 — München, 1977. 05. 13.), hivatásos katonatiszt, 1944. 

03. 01.: vezérezredes. 1941-ben német Lutfflotte 4. parancsnoka. 
81 Komposcht Nándor (Zágráb, 1889. 07. 10 — Bp. 1972. 03. 06.), hivatásos katonatiszt, legmaga

sabb rendfokozata vezérőrnagy. 1940. december 24-e és 1943. augusztus 1-je között a Honvédelmi 
Minisztérium légvédelmi, illetve 1941. március l-jétől -VI. csoportfőnöke. 
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tője is. Ez utóbbiak nevére már nem emlékszem, de az OLP-ihez intézett Írásbeli 
beszámolómban, amely talán még fellelhető lesz, ezek neve ds szerepel. A szóba 
falára erősített vázlatom Kassa és környéke volt látható, az 5/8 JM. üteg és a 
gépágyúk tüzelőállásai, beleértve a Rozália dombon kijelölt tüzelőállást is, 
amelyet a 40 mm gépágyús szakasz a támadás idején még el sem fqglalt. Fütte-
rerék azt is tudni vélték, hogy a támadó kötelék igen alacsonyan — 800-1000 
méteren — repült.82 

Füttererék azt szerették volna tudni, miként volt lehetséges, hogy az ala
csony repülési magasság, a tűzfegyverek orra előtt elvezető útvonal („sie flogen 
auf dem Präsentierteller" — mondta az la vezérkari tiszt, különös figyelem
mel a Rozália dombon kijelölt tüzelőállásra), valamint a kitűnő látási viszo
nyok ellenére a kassai honi légvédelem mégis teljesen hatástalan maradt. (A fal
ra erősített vázlaton a Kassáról kapott információk alapján a kötelék útvonala 
— majdnem helyesen — pirossal volt bejelölve.) A felségjel hiányát ők is em
lítették, az állítólagos sárga jelzésről nem tudtak, az 5/8 M üteg csőleszakadása 
sem került szóba, illetve a gépágyús szakasz hiánya sem. Ezekről akkor még 
magam sem tudtam. 

Mivel rövid kassai tartózkodásom során nem tudtam a kassai honi légvédelmi 
tüzércsoport parancsnokával — Csejthey Béla alezredessel — érintkezésibe lép
ni, a feltett kérdésekre sem tudtam kielégítő választ adni. Javasoltam, hogy a 
feltett kérdésekkel forduljanak az I. légivédelmi hadtesthez. 

A feltett kérdések, illetve annak alapján, amit a németek a kassai légvédelem 
helyzetéről tudni véltek, teljesen kizárt, hogy a támadó kötelék úgy repült, 
ahogyan repült — ha a bombázókat a németek küldték irányították volna. A 
kockázat ezen mértékét nem lehetett volna vállalni. , 

Magyar nyelven közreadott munkám összeállítása idején, az 1985-öt megelő
ző években magam sem mertem volna a kassai támadás ódiumát teljes határo
zottsággal a szovjet légierő számlájára írni. Ma már merem. 

A németek valamiféle szerpét kizártnak vehetjük. Aligha akad forráskritikai 
érzékkel rendelkező történész, aki ebben kételkedne. Ez lehet a véleményünk 
az ún. „szlovák verzióról" is. 

A Zolcsák István érdekes közlései nyomán felmerült román lehetőség több 
szempontból kézenfekvőnek látszott ugyan, de több körülmény miatt, amelyek 
ismertetése itt túllépné a kereteket, ma már erősen megkérdőjelezné Anto-
nescu8:í ezen vállalkozásának valószínűségét, elsősorban a Kassára dooott bam
bák miatt. Ezek kétségtelenül szovjet eredetűek voltak. Nehéz elképzelni, hogy 
1941. június 26-a előtt miként tudták volna ezeket a románok beszerezni és a 
rendelkezésre álló géptípusaikkal, illetve valamelyik géptípus átalakításával 
a bombákat szállítani, használni. Nem csak a kizárásos módszer tereli a figyel
met a szovjet légierő szarepe felé. 

Elsősorban ez a kérdés merül fel: Miért igyekeztek elkendőzni mind a szov
jet oldalon, mind hazánkban az eseményeket vizsgáló alapos kutatást? Miért 
nem tettek fel Nürnbergben Fütterernek egyetlen Kassára vonatkozó kérdést 

82 Azon nem csodá lkoz tam, hogy egy n é m e t szolgálati he ly tá jékozot t volt honvédségünk bi
za lmas h a d r e n d i (mozgósítási) részleteiről . Ez sa jnos , a két vezetés között i b iza lmas viszony a lap
j án , á l t a l ános volt . F ü t t e r e r I. a. vezé rka r i t isztje azt is közöl te , hogy az e s e m é n y e k helyszíni 
részle te i ről a kassa i konzul i k i r ende l t ségük , amel lyel közvet len (rádió) összeköt te tésben ál lot tak, 
ú t j án k a p t á k a t á jékoz ta tás t . 

83 Antonescu, Ion (Pitesti , 1882. 06. 02 — J i lava , 1946. 06. 01.), h iva tásos ka tonat isz t , pol i t ikus, 
R o m á n i a min i sz te re lnöke és „á l l amveze tő je" (=conduca to ru l s tatului) 1946. 09. 04 — 1944. 08.23. 
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sem? Nem került szóba Kassa Fütterer több hetes budapesti kihaUgaitása alatt 
sem. Csupán valami óbudai zsidó bérlet részleteit kérdezték. A jegyzőkönyvek
nek valahol nyoma kell, hogy legyen. Ha Fütterertől Kassával kapcsolatban 
valamit megtudtak volna, azt mind a sajtó, mind a rendszer történészei nagy
dobra verik. Ennek semmi nyomna. Még jellemzőbb Ujszászy István vezérőr
nagy,84 a 2. vkf. osztály egykori vezetője, majd a Belügyminisztérium Államvé
delmi Központja vezetőjének esete, illetve „manipulálása". A Nürnbergben 
felolvasott ún. Ujszászy-jegyzőkönyvet85 sem az elnöklő amerikai bíró nem tar
totta bizonyítéknak, amint nem vélte annak Ránki György történész, az MTA 
Történettudományi Intézetének későbbi igazgatója sem. 

A szovjet illetékesek általában rövid procedúrát végeztek azokkal a honvéd 
vezérkari tisztékikel, akik akár mint katonai attasék, akár beosztásúik révén 
— pl. seregtesteik Ib. vezérkari tisztjei — hírszerzési feladatokat láttak el bár
milyen szinten is. Többségükéit á szovjet hatóságok kémkedés vádjával bíróság 
elé állították és elítélték, nem egy esetben halálra. 

Ujszászy val kivételt tettek, illetve nem ilyen egyszerűen jártak el esetében. 
Már korán átadták1 a magyar hatóságoknak és Budapestre szállították. Hosszas 
kihallgatásoknak vetették alá, de állítólag viszonylag szabadon mozgott. Mi 
sem lett volna"'természetesebb, mint vele megerősíttetni Nürnbergben felolva
sott állítólagos kijelentéseit és azokat publikálni. Ennek sincs semmi nyoma. 
Ujszászy azután nyomtalanul eltűnt; anélkül, hogy beteg lett volna, elhunyt.86 

Még egy mozaik, amely szerintem figyelmet érdemlő adalék lehet a szovjet 
légierő kassai szerepléséhez. 

Vajda Ferenc Antal, Belgiumban élő kutatótól kaptam a 3. számú mellék
letként (108. o.) közölt rádiójelentés szövegét87 Vajda maga, a kísérőlevele ta
núsága szerint kételkedik ugyan e jelentés hitelességében, én azonban nem.88 

A szóban forgó jelentésből kitűnik, hogy a Luftflotte 4-hez tartozó német 
harci kötelék — az 51. repülőosztály — olyan földrajzi helyen és olyan időpont
ban találkozott egy általuk nem azonosítható, felségjel nélküli hármas repülő
kötelékkel, amely feltételezhetően a Kassát bombázó kötelék lehetett volna. 
Ez természetesen csak spekulatív feltevés, de sokkal reálisabb mint az ún. „bus
ty ahá zi" zagyvaság.89 

* 

Fél század még a nemzetek életében sem rövid idő. Gondoljunk csak arra, 
hogy mi minden történt hazánkban a világosi fegyverletételtől a millenniumig 
terjedő évtizedek alatt. így lesz igazán szembeszökő az a tény, hogy a legutób
bi ötven év alatt egyetlen egy olyan történelmi munka sem jelent meg haaánk-

84 Adata i t 1. a 48. s z á m ú j egyze tben ! 
85 Ujszászy va l lomásá t a szovjet ügyész i n t e rp re t ác ió j ában 1. : Der P rozess gegen die H a u p t 

k r i egsve rb reche r vo r d e m In t e rna t i ona l en Mil i tärgerichtshof, N ü r n b e r g , 14 N o v e m b e r 1945 - - 1. 
Oktober 1946. B a n d VII., 366—375. o. 

86 Gosztonyi P é t e r (Bern) közlése. 
87 Vajda n e m ha t a lmazo t t fel a kü ldö t t d o k u m e n t u m közlésére , de mivel azt s zámos h e l y r e és 

személynek szintén megkü ld t e , úgy vélem, a pub l iká lá s megengedhe tő . 
88 Vajda kísérőlevelé t úgy é r te lmeztem, hogy őt az „ E n t w u r f ' - s z ö v e g ű bé lyegző zava r t a . Ez 

a pecsét a n é m e t szolgálati i r a tokon á l t a lános , anny i t je len t , hogy másol t i ( i ra t tár i ) p é l d á n y r ó l 
van szó. 

89 A r o m á n verzió hívei n y o m á n a bus tyaház i felszálló vadászok t ű z h a r c á r a gondolok . Ezen 
var iác iók ö lved i Ignác kü lönböző í r á sa iban n y o m o n köve the tők . 
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3. A Luftflotte 4-hez tartozó 51. harccsoport Vajda Ferenc Antal által 
közölt jelentése 
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ban, amely kimerítően és egyben „sine ira et studio" foglalkozott volna a kas
sai bombatámadás körülményeivel, annak közvetlen hátterével. E nem min
dennapi tény magyarázata mégis egyszerű. Az 1945 utáni rendszer illetékesei 
mint általánosan kötelező (!) '„dogmát' írták elő annak mindenkori érzékelte
tését, hogy a „kassai provokáció" a német és. a magyar vezérkar összeesküvése 
volt, hogy a tétovázó Bárdossy^kormányt a „Baribarossa'^hadműveletekihez va
ló csatlakozásra kényszerítsék. Így és ezért születtek meg a hazai sajtóban, töb
bek között, az un. „Krudy-legendák" színes képzelőerőről tanúskodó változatai. 

A hivatásos történetírás legjobbjai is igyekeztek az említett dogmához alkal
mazkodni. Ilyen módon a dogmát szolgáló legkülönibözőbb megnyilatkozásokra, 
de mindig „dezinformációkra" került sor. Csak néhány Réldát idézek ennek ér
zékeltetésére. Ránki György, az MTA Történettudományi Intézetének későbbi 
igazgatója, mint már említettem, egy időben azt igyekezett valószínűsíteni, hogy 
a kassai támadást német és magyar tábornokok — közöttük Werth Henrik, a 
Honvéd Vezérkar főnöke —, alig 24 órával a támadás előtt (!), a Gellért szálló 
teraszán, sörözés közben határozták el.90 

Ezen is túltesz a Hadtörténeti Intézet és Múzeum egyik egykori vezetőjének 
kijelentése, melyet egy konferencián fogalmazott meg és írásban is közreadott, 
miszerint a kassai támadást német és magyar vezérkari tiszteik és tábornokok 
szervezték meg, mely csoporthoz Füttereren kívül és is odatartoztam.91 

A vezető hazai történészek félrevezető közlései között azonban kétségtelenül 
az a tanulmány viszi el a pálmát, amely a Honvédelem című folyóirat 1981. 
évi 9. és 10. számában jelent meg „A honvéd vezérkar és a kassai casus belli" 
címmel.92 Ez a havi folyóirat, mint kizárólag a Néphadsereg tábornokai és tiszt
jei számára szolgáló „belső terjesztésű" média, szigorúan bizalmasnak számí
tott. (Ma már kevésbé az!) Az előfizetők a kapott példányokkal elszámolással 
tartoztak. Büntető eljárásra is számíthatott (a lap impresszuma szerint) az, 
akinek hibájából valamely példány „avatatlan" kezekbe jutott. Csupán egyet
len alkalommal tettek kivételt. Az említett, együgyű ferdítésektől hemzsegő 
„tanulmányból" különlenyomat készült és azt fűnek-fának megküldték.93 Az 
egykori hazai rendszer ugyanakkor természetesen arra is gondolt, hogy külföld
ről ne kerülhessen olyan nyomdatermék a hazai olvasók kezeibe, amely ellen
tétes a „kassai provokáció" dogmájával. Ezeket a magyar posta vagy eltüntette, 
vagy részben, az ajánlott küldemények esetében, a Lausanne-i nemzetközi pos
tai egyezményre való hivatkozással, visszairányította a feladónak.94 

* 

Az előzőekben előadottak után elkerülhetetlen két kérdés: Van-e még re
mény fél évszázad irányított ködösítése után megkísérelni választ kapni a kas-

90 V. ö . : 68. s zámú jegyze t te l ! 
91 V. ö.: a 67. számú jegyzettel! 
92 Olvedi Ignác: A Honvéd Vezé rka r és a ka s sa i „casus bel l i" . Honvédelem, 1981. 9. és 10. szám 
93 Én m a g a m Magyarországró l pos ta ú t j án négy p é l d á n y t k a p t a m . Ket tő t pon tos címzéssel , 

i smere t l en feladótól . 
94 E nemzetköz i megá l l apodás szer int az egyes o rszágok pos t a i ha tósága i m e g t a g a d h a t j á k por 

nográf k i adványok , kábí tószer , az á l l a m r e n d fe l forga tására célzó i r a tok és hason ló k ü l d e m é n y e k 
továbbí tásá t . I lyen indok lássa l i r ány í to t t a vissza a M a g y a r P o s t a m a g y a r n y e l v ű m u n k á m azon 
a jánlo t t pé ldánya i t is, ame lyeke t pl . a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n 
tézete k ö n y v t á r á n a k , t ö b b egye temi k ö n y v t á r n a k , i l letve az Országos Széchény i K ö n y v t á r n a k 
küldtem. 
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sai támadás alapvető kérdéseire és legalább résziben eltüntetni a célzatosan 
létesített „fehér foltokat"? Fél évszázad központilag irányított „dezinformáció-
ja" után van-e még remény a köztudatban az igazságot tudatosítani? 

A véleményem határozott IGEN — bizonyos feltételek teljesítése esetén. 
Akármint is lesz, hosszú kutatásra lesz szükség. A feltételek egy ré
sze eleve intézményes természetű. Eredmény csaik akkor várható, ha a kuta
tások ezen szakaszának irányítását az arra hivatott, szervezetében erre képesí
tett szerv, jelesül a Hadtörtténetii Intézet és Múzeum veszd a kezébe és ehhez a 
kormány támogatását, mind anyagi, mind igazgatási, mind törvényhozási te
kintetben, megkapja. Meggyökeresedett régi visszásságok felszámolásáról van 
szó! 

Központi intézkedés szükséges ahhoz is, hogy az egykori magyar királyi hon
védség minden olyan irata, ügydarabja, amely a kassái eseményekkel kapcso
latos és amely — megfoghatatlan okokból — még most is teljesen illetéktelen 
és hozzá nem férhető szervek birtokában van, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
őrizetébe kerüljön. Az előbbiekkel azonosan szükséges, hogy azok a jegyzőköny
vek és feljegyzések, amelyeket az egykori belügyi szervek (pl. ÁVO, ÁVH) 
vettek fel pl. Füttererrel, Krúdy Ádámmal stb., korlátlanul a kutatás rendel
kezésére álljanak. Mi magyarázza azt a visszás helyzetet, hogy ezek egy része 
— ha még nem tüntették el rejtélyes erők — még ma is többnyire a Belügy
minisztérium Irattárában „zárolt anyag"? Kinek, minek az érdeke ez? 

Saját tapasztalatom alapján nincsen kétségem afelől, hogy a freiburgi Ka
tonai Levéltárban még a Luftflotte 4, illetve az egykor Budapesten székelt 
Fütterer-törzs számos olyan irata, jelentése stb. megtalálható, amely haszno
san járulhat hozzá a kassai „fehér foltok" némelyikének felderítéséhez. Kívá
natos lenne egy e tárgyban járatos tönténész néháhy hónapos freiburgi kutatá
sát lehetővé tenni. 

Kézenfekvő gondolat a szovjet légierő esetleges kassai szerepét vizsgáló ku
tatást a moszkvai levéltárakra is kiterjeszteni. Pár évvel ezelőtt ez a gondolat 
irreális volt. Ma már talán nem az. A moszkvai Hadtörténeti Intézet parancs
noka, pimitrij Volkogonov vezérezredes, a jelek szerint, semmiképp sem kí
vánja véka alá rejteni a szovjet kaitonai vezetés azon dolgait, amelyeket pár év 
előtt főbenjáró bűnnek számított egy magyar történész részéről akár csak szó
vá tenni is.!,r' Talán nem lenne meddő dolog, ha a Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum főigazgatója a szovjet vezérezredes támogatását kérné magyar hadtörté
nészek ilyen tárgyú moszkvai kutatásához.90 

Ezzel szemben, még ha lehetne is — amint nem lehet — nem várnék ered
ményt román levéltárakban való kutatástól, román források vizsgálatától. Ami 
eddig a „román verzióval" kapcsolatban hazánkban közlésre került, egyetlen 
betűvel sem több annál, mint amit a Sao Paolóban élő kitűnő hazánkfia, Zol-
csák István nyilatkozott e tárgyiban. 

Természetesen nem minden esetben szükséges túlnyúlnunk a határokon. A 
hazai kutatás a kassai események számos „fehér foltját" eredménnyel eltün
tetheti, ha megkapja ehhez a szükséges nyomatékú hivatalos támogatást. 

95 Itt Volkogonov vezérezredesnek a freiburgi Militärgeschichtliches Forschungsamtban meg
tartott előadására utalnék, melyről a magyar olvasóknak Gosztonyi Péter számolt be az Elet és 
Irodalom 1990. július 20iai számában. 

96 Természetes kérdés, hogy a Szovjetunió lehetőséget kívánna-e adni egyáltalán második 
világháborús témakörben kutató magyar történészek számára. 
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A kutatások számára alig felbecsülhető haszonnal járna, ha előkerülne az 
a jegyzőkönyv, amely a vezérkar főnöke által az 1. vkf. osztály 1941/5606. szá
mú ügy darab j ával elrendelt vizsgálat lefolytatását tartalmazná és amely jegv-
zőkönyv egyik másolata tartozéka kellene, hogy legyen az ügydarab irattári pél
dányának is. (4. sz. melléklet, 112—213. o.). Ez a jegyzőkönyv azonban eltűnt. Az 
is rejtély hogy ez az ügydarab miként került a belügyminisztériumhoz, ahol, 
ügykörszerűen, semmi keresnivalója sem volt. Kétségtelen viszont, hogy — 
még a belügyminisztériumban — az akta a már említett Szabó László és Pin
tér István újságírók kezébe került, hiszen arról fotómásolatot is készítettek. 
Kézenfekvő tehát, hogy ezt a kutatás számára annyira fontos okmányt e két 
riporteren kell keresni. Érthetetlen, hogy ez eddig nem történt meg, pedig arra 
többször is fehívtam a figyelmet. Most tehát, időrendben, ennek a jegyzőkönyv
nek a felkutatása lenne az első feladat az első kassai „fehér folt" felszámolása 
érdekében. Hasonlóan fontos lenne megbízhatóan megállapítani, hogy a 2. vkf. 
osztály — említett 5606. számú ügydarabjával kirendelt közege, a „klg;>. 
csoport" vezetője, járt-e és mit végzett Kassán? Erre vonatkozóan részletes fel
világosítással szolgálhatna a kassai tűzoltóparancsnok eseménynaplójának már 
említett kivonata, amely szintén eltűnt. E naplókijvonat egyik példánya az osz
tályom — HM 36. osztály — néhány fontosabb papírjával együtt a kitelepí
tésnél Bajorországiba került és innét szállították haza. Ez kétségtelen.97 Köny-
nyen lehet, hogy hasonlóan az 5606. számú ügydarabhoz, vagy az I. légvédelmi 
hadtest jelentéséhez, ez is „vakvágányra" futott és, érthetetlen okból, szintén 
valamely pártszerv irattárában kötött ki. Célszerű lenne második lépésként, 
ennek felkutatása is. 

Közléseimet egy javaslattal kívánom lezárni. Valószínűleg országos érdek
lődésre tarthatna számot, ha egy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója 
által összehívott szimpózium nyilvánosan megvitatná azokat a körülménye
ket, amelyekkel a kassai „provokáció" dogmája révén évtizedekig félrevezet
ték a magyarságot. A részvevők listájának összeállítása nem lenne nehéz, bár 
kissé kényes feladat. „Kerékasztal" aligha lehetne ez a rendezvény, hiszen a 
dezinformációban ludasok érvei kerülnének szembe azokéival, akik a kassai 
események „fehér foltjait" harag és részrehajlás nélkül kívánnák felderíteni."8 

97 Adot t ese tben szívesen adok k o n k r é t a b b felvilágosítást ezen anyagok so r sá ró l és a r ró l , 
hogy m i k é n t kezel ték, továbbí to t t a azoka t a ba jor „ L a n d e s a m t für V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g " , 
illetve az „US P r o p e r t y Control B r a n c h " szervei . E részletek itt tú l lépnék e közlésem kere te i t . 

98 Ügy vélem, e ké rdés vizsgálatát az 1991. j ú n i u s 20—21-ére tervezet t konferencia n e m végzi 
el és a n n a k nem is fe ladata . Ehhez egy csak „Kassáva l fogla lkozó" ülésre l enne szükség . 
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J C / * » f 4 f v . — «911. — Alhtnatun. B.irf.n^i 

4/a. A vizsgálatot elrendelő ügydarab külső borítólapja 
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4/b. Az ügydarab első-belső oldala 
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ORMAY JÓZSEF 

A PARTRIDGE-JELENTÉSEK 

1941-ben az Egyesült Államok Budapestre akkredi tá l t katonai attaséja Richard 
C. Par t r idge őrnagy volt. A kassai bombázásról felettes hatóságaihoz intézett 
há rom jelentése nagyon lényeges az akkor i események amer ikai szempontból 
való megítéléséhez. Ezeknek a jelentéseknek, az úgynevezet t Par t r idge- je lenté
seknek az ismertetése és kri t ikája a jelen t anu lmány tárgya. 

Richard C. Par t r idge-ről kevés életrajzi adat áll rendelkezésünkre. Már a 
budapest i szolgálatát megelőző időben kapcsolatba kerül t a magyarokkal . 1939. 
október 3—14. között magyar tiszti küldöt tség utazott a lengyel hadszíntér 
megtekintésére tapasztalatszerzés céljából. Egy hasonló céllal érkezett finn és 
amerikai küldöttség tá rsaságában folyt a tapasztalatszerzés. Az amerikai kül 
döttséget az Egyesült Államok Berl inben akkredi tá l t at taséja, Kramer alezre
des vezette. Neki volt a segédtisztje Richard C. Par t r idge százados, a német 
hadiakadémia hallgatója.1 

Budapesti szolgálati ideje utánról adatok nem állnak rendelkezésre; Richard 
C. Par t r idge nyugalmazot t vezérőrnagy 1976. július 26-án halit meg. 

30 évvel a kassai bombázás u tán a , , t i tkosnak" nyi lvánítot t jelentéseket „dek-
lasszifikálták", azaz levették a t i tkos listáról. Borsányi Ju l ián szolgálaton kívüli 
hadmérnök törzskari alezredes'2 megszerezte a jelentések fénymásolatait. ' ' 
A fénymásolatokról ú jabb fénymásolatokat készített és ezeket elküldte munka 
társa inak. 

1982-ben a Partr idge-jelentésekben említet t , Ullein-Reviczky által küldött 
8 fényképet sikerült megtalálni a „Research Services (Washington)' ' egyik 
„Russia" jelzésű dobozában.'1 Még 1982-ben jelentek meg az első ismertetések 
a fényképekről az emigrációs lapokban."' (L. a belső borítókon és a 115., 119., 
121. oldalakon!) 

Magyarországon először Borús József történész foglalkozott a Par t r idge-
jelentésekkel. A Századok 1987. évi 2—3. számában ismerte t te Borsányi Ju l ián 
könyvét. Az ismertetésinek a fele a Partr idge-jelentésekkel foglalkozik. I t t 
következő szöveghű fordításuk lehetővé teszi az angolul nem tudók számára is, 
hogy e dokumentumoka t tanulmányozhassák. 

Katonai Hírszerző Osztály 
Hadügyminisztérium, Vezérkar 

Katonai Attasé Jelentése . . . Magyarország. 

Tárgy: Kassa bombázása I.G.No. 9930 
Forrás és megbízhatóság mértéke: Ellenőrző út Kassára. 

A jelentés összefoglalása: Junius 26-án orosznak vélt gépek bombázták 
Kassát. (38°55'—48°40') 

1 Bernhardt Atiila: „A lengyel hadszíntér megtekintésére kirendelt katonai bizottság jelen
tése". Hadtörténelmi Közlemények, 1989. 3. szám, 389—427. o. 

2 Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Ungarisches Institute, München, 
1985. Ez a könyv a kassai bombázás legbehatóbb dokumentációja. 

3 Borsányi: i. m. 133. o. 
4 R. G. 319. Project Decimal File, Russia Box 1045, pictures 353. 4 through 358. 8. 
5 Magyar Szárnyak, a volt M. kír. Légierő tagjainak, az emigrációban élő repülők év

könyve (Szerkesztő: Ormay József) XII. évfolyam, 1982.; Kanadai Magyarság Torontóban 
megjelenő hetilap, az emigráció legelterjedtebb magyar újságja. 1982-ben közölte Ormay József 
cikksorozatát a kassai bombázásról: febr. 20, márc. 27, júl. 5, júl. 12, júl. 19. 
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A Kölcsey u. 3. előtti bombatölcsér 
A tűzoltónál egy bomba fejgyújtoja 

Légószolgálatosok felfüggesztő hevedert találnak 



Június 26-án néhány perccel egy óra után három repülőgép, amelyek egy ideig 
a város felett keringtek, 27 bombát dobott Kassára; mind a postahivatal — egy szép 
modern, csehszlovákok által létesített épület — közelébe esett. Húsz ember meghalt 
és azóta még két ember belehalt a sérüléseibe. Kilenc további épületet, főként lakó
házakat, találat ért. A károk zöméről készült fényképek mellékelve vannak, (csak 
az eredeti levéllel). 

Július 1-én a Honvédelmi Miniszter meghívására Kassára utaztam, hogy megtekint
sem ennek a bombázásnak az eredményét. A fényképek világosan mutatják a rombo
lásokat, kivéve a postahivatalt, egy nagy épületet, amelynek különböző részeit öt 
találat érte. Kötelékben repülve három gép dobta az összes bombát. Egy ideig hábo
rítatlanul köröztek a város felett, mivel tévesen magyar gépeknek vélték azokat. 
Kassa a székhelye a magyar alsófokú repülő iskolának6 és repülőtérrel is rendelkezik, 
úgy hogy a repülőgépek jelenléte a város felett normálisnak tekinthető. Jelentették, 
hogy a három gép sárga sávot7 (a semlegesség jelét) viselt a törzsén és megtéveszté
sül magyar felségjelzéssel voltak ellátva. Egyet sem lőttek le a teljes meglepetés 
és a még azóta is kétséges nemzetiség miatt. Kértem, hogy mutassanak repesze
ket, lehetőleg olyanokat amelyeken orosz jelzések vannak, azonban ilyeneket nem 
tudtak felmutatni, amíg ott voltam. 

A magyar kormány kijelentette, hogy ezek a gépek oroszok voltak és alátámasz
totta ezt a nyilatkozatot azzal a beszámolóval, hogy körülbelül ebben az időben orosz 
gépek géppuskáztak egy vonaton Rahó közelében. (41°50'—48°05') Ugyanezen a dél
utánon két további Kassa elleni8 támadást jelentettek; az egyik 9 géppel, a másik 
4 géppel, azonban ezeknél a támadásoknál a gépeket elűzték mielőtt bombákat dob
hattak volna. Oroszország tagadja ezeket a támadásokat. 

Ezek a Kassa és Rahó elleni támadások szolgáltak annak a június 27-i magyar 
nyilatkozatnak az indokaként, amelyik megállapította, hogy Magyarország és Orosz
ország között hadiállapot áll fenn. Azóta háromszor jelentettek orosz gépeket Magyar
ország felett és jelentették, hogy hármat lelőttek Csap (39°50'—43°30') felett június 
29-én. 

Nincs határozott bizonyíték arra, hogy a június 26-i támadást orosz gépek haj
tották volna végre, bár ez lenne a természetes és logikus feltevés. Kifejezést nyert 
az a feltevés, amelyet néhányan hisznek, hogy ezt a támadást mások követték el, 
azért, hogy Magyarországot Oroszország elleni háborúba kényszerítsék. Nem tudok 
ezzel a feltevéssel kapcsolatban egyéni vélemény nyilvánítani, csak azt, hogy lehet
séges, de részemről nem tartom valószínűnek. 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg, katonai attasé 

16 felvétel mellékelve. 
(with ribbon copy)1' (Kézírással:) levél jött 1351 Hungary. Katonai attasétól. Budapest. 
A jelentés száma 1344. Dátum: 1941. július 5. 

G-2 jelentés 
9930. 

Tárgy: Kassa bombázása. 
(Kiegészítő jelentés a 1344. sz. jelentéshez) 

IG 9930 

Az első jelentés óta nem sikerült a kassai támadásra vonatkozólag meggyőző új 
tényeket megállapítani, de mindenki valami gyanúsat sejt („Something fishy") ezzel 
kapcsolatban. A gépek jelzéséről különböző történetek keringenek, néhányan azt 
mondják, hogy magyar jelzéseket viseltek, ismét mások szerint oroszt. 

Az attasécsoport közölte velem, hogy miután elhagytam Kassát, a dögbombának, ame
lyet felrobbantottak, a repeszein orosz felírásokat találtak, de amíg ott voltam, ilyet 

6 Repülő Akadémia. 
7 A tengelyhatalmak és szövetségeseik gépein alkalmazott ismertető színezés. 
8 Saját gépek voltak. 
9 Általában a katonai jelentések másod- és harmadpéldányát carbonpapírral (másoló papír

ral) készítették. Az első eredeti példányt, az írógépszalag (ribbon) által gépelt példányt hív
ták „ribbon copy"-nak. Ma már nem használatos kifejezés. 
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nem mutattak. A Külügyminisztérium egyik tisztviselője mondta nekem, hogy azóta 
(néhány nappal később) egy másik dögbombát találtak és ennek a képeit az újságok 
valóban közölték. Azt mondta, módot talál arra, hogy az orosz felírásokat megmutas
sa, de erre nem került sor. 

Most már nem tartom valószínűtlennek azt, amit tettem, hogy ennek a bombázás
nak a célja az volt, hogy Magyarországot belerántsa a német—orosz háborúba. Semmi 
lehetőségét nem látom annak, hogy most akár az egyik, akár a másik lehetőséget 
bizonyítsam, azonban ahogyan kezelték, nagyon gyanús. 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg 

katonai attasé 
1941. július 19. 

Tárgy: Kassa bombázása. 
(második kiegészítő jelentés az 1344 sz. jelentéshez) 

IG 9930 

Mellékelem, a Külügyminisztérium Sajtóosztályának miniszteri rangban levő fő
nökétől, Ullein-Reviczky úrtól kapott levelet. Képeket küld (csak a ribbon copyval) 
annak a bizonyítására, hogy Kassa bombázásakor a bombák orosz eredetűek voltak. 
Tekintettel arra, hogy ezt a bizonyítékot egy hónappal a bombázás után szolgáltatták, 
az értéke teljesen a magyar kormány becsületességére (good faith) van alapozva.10 

A képek némelyike nyilvánvalóan beállított és valóban, az egyetlen dolog, amit ezek 
bizonyítanak, az, hogy a magyaroknak most már vannak orosz felírású repeszeik. 

Ezzel kapcsolatban a román katonai attasé állítja, hogy a 60 orosz bombából, amelye
ket Bukarestre dobtak, csak kettő robbant. Kassán, ahogyan azt felderítették, a 29 
bombából 27 robbant. Ahogyan én látom, még mindig nyílt kérdés, hogy ki bombázta 
Kassát. 

Az anyagi károkat 3 millió pengőre becsülik (1,2 millió dollár). 

R. C. Partridge őrnagy, 
Szárazföldi Hadsereg 

katonai attasé 

az M/A-tól Budapest, No. 1368 1941. július 31. 
Ullein-Reviczky Antal külügyminiszteri sajtófőnök Partridge őrnagyhoz írott angol 
nyelvű levelének fordítása : 

A Külügyminisztérium körbélyegzője. Budapest, 1941. július 27. 

Kedves Partridge Őrnagy ! 
Mellékelve küldök néhány új fényképet, amelyeket Kassán készítettek a bombázás 

után. Némelyik tisztán mutatja, hogy a városra dobott bombák orosz eredetűek voltak. 
A repeszek némelyikén láthatja az orosz betűket. 

Tisztelettel 
Ullein-Reviczky. 

A ha rmadik és utolsó jelentése végén, 1941. júl ius 31-én írja Pa r t r idge : 
„ahogyan én látom, továbbra is nyílt kérdés, hogy ki bombázta Kassát ." Ha 
azokat az érveket elemezzük, amelyek ezt a kijelentést vo lnának hivatva alá
támasztani , akkor meggyőződhetünk arról, hogy Par t r idge érvelései nem állják 

10 „good faith", jelentése: jóhiszeműség; becsületesség. 
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ki a tárgyilagosság és pártatlanság kívánalmait. Azt a feltételezést sem zárhat
juk ki, hogy Partridge bizonyos előítéletek hatása alatt írta meg a jelentését. 

Partridge érveit az eseményekhez fűzött kommentárokból, észrevételekből 
és kifogásokból ismerhetjük meg. 

Jelentéseiben sok olyan tévedés és elírás van, amelyeket a kassai bombá
zással foglalkozó irodalom már tisztázott. Ebben az írásban ezekről nem lesz szó. 

Partridge őrnagy leglényegesebb kifogása az, hogy a képeket csak 30 nappal 
a bombázás után kapta kézhez. Ebből az következik, hogy már vannak a ma
gyaroknak orosz jelzésű repeszeik, de nem biztos hogy azelőtt is voltak. Ezt 
Partridge nem mondja ki így, de az ügyes szövegezés nyilvánvalóan azt akarja 
érzékeltetni, hogy Ullein-Reviczky levelét és fényképeit fenntartással kell 
fogadni. 

A fényképek némelyikéről feltételezi, hogy azok beállítottak. Ha ez valóban 
így lenne, akkor ebből arra kellene következtetni, hogy a képeket utólag ké
szítették. 

Valószínűleg a fényképész utasította a képeken látható személyeket, hogy 
hogyan forduljanak a lencse felé, ha a kép úgy ..kívánja"; hogyan mutassák be, 
vagy fel a fénykép lényegét képező repeszt, vagy tárgyat. Lehet, hogy a Kölcsey 
utca 3. számű ház előtti csoport előtérben lévő alakjait figyelmeztette, hogy 
kép készül. Ennek a képnek a hátterében egy légószolgálatos és egy tűzoltó 
lapátolnak. Ezek nem pózolnak, hanem dolgoznak. 

Ezeknek a fényképeknek nem a képen látható személyek adják meg a fon
tosságot, hanem a tárgyak: a bomba fejgyújtója, a bomba felfüggesztő abron
csa, a felvétel időpontjának a megállapításához pedig a ház állapota, a rongá
lódás és a bombatölcsér bemutatása. 

A Kölcsey u. 3. sz. házról készült felvétel azt mutatja, hogy a tető javítása 
még nem kezdődött el. A bombatölcsér még nyitott, bár a képen látható légó
szolgálatos és tűzoltó a bombatölcsérben lapátolnak. Lehet, hogy megkezdték 
a romeltakarítást, lehet, hogy bombamaradványok után kutatnak. 

A kép előterében a gerendák nyilvánvalóan a súlyosan megrongálódott tető 
feldúcolására fognak szolgálni. A kép két szélén látható rendőrök a támadást 
követő napokban a vagyonbiztonságra, az ingóságokra vigyáztak. A kép köze
pén újkeletű egyenruhájában vitéz László Árpád, Kassa tűzoltó-főparancsnoka 
látható. Valószínűleg a képen látható tiszteknek mutatja be a károkat. 

A tető hiányossága azt bizonyítja, hogy a helyreállítási munkálatok elején 
készülhetett ez a kép. Elképzelhető-e, hogy napokig, vagy hetekig nem javítják 
meg a tetőt és hogy a padlást c-s a mennyezetet kiteszik a beázás veszélyének'.' 
1941 júniusa nagyon esős volt Kassán. Elképzelhető, hogy a Partridge-nak kül
dött képet „kedvéért" napok, vagy hetek múlva leverik a tetőfedő palát és ki
ássák a már betemetett bombatölcsért? Elképzelhető, hogy mindezt csak azért 
tették volna, hogy a felvételek időpontjának a dátumát „visszafelé" valószí
nűsítsék ?" 

Borsányi Julián említi a könyvében,1- hogy egy műszaki bizottság alig egy 
héttel a támadás után járt Kassán. Feladatuk a lakóházi óvóhelyek alkalmas
ságának ellenőrzése volt. Az óvóhelyek és épületszerkezetek viselkedésének a 

11 1982-ben a nyaralom környékén (Chautauqua, N. Y. állam) tornádó pusztított. A lakosság 
első dolga volt a tetők ideiglenes rendbehozatala. 

12 Borsányi: i. m. 135—30. 
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megállapítása lett volna a céljuk. A bizottság egyik tagja, Makay-Hollósy Béla 
hadmérnök törzskari százados így számol be a munkájukról: „A bizottság július 
4-től (péntektől) július 7-ig (hétfő) tartózkodott Kassán. . . négy nappal az 
attasé csoport látogatása után. A bizottság kiszállása hiábavaló volt, mert a 
bombázás hatásának kitett épületrészek robbanást követő eredeti állapotát 
(részben lebontás, részben ideiglenes megerősítés, részben helyreállítás révén) 
statikai értelemben teljesen megváltoztatták. Másrészt a bombatölcséreket be
temették, sőt a törmelékek zömét is elhordták." 

Ezek szerint a Partridge-jelent'és fényképei nem készülhettek július 4. után. 
A Légoltalmi Közlemények 1941. október 15-i számában vitéz László Árpád 

beszámol egy hozzászólásban a „tennivalókról a légitámadás után." A romel
takarításról írott részben említi, hogy Martoncsik Endre városi mérnök irányí
tása mellett légoltalmi segédszolgálatos ács- és kőművesmesterek és 30 légol
talmi segélyosztagos 21 napon keresztül végezték az eltakarítást.1'' 

Kassai „kapcsolatok" révén sikerült megszerezni a Kölcsey u. 3. sz. ház telek
könyvi kivonatát. A tulajdonosok 1941-ben Eduard Csurilla és Irena Merva 
voltak. A kassai „kapcsolat" közlése alapján a súlyosan megrongálódott házat 
július első hetében kezdték rendbehozni és fél évig tartott „amíg a ház kija
víttatott." 

Partridge egyik kifogása az, hogy kassai látogatása során (július 1.) nem 
tudtak neki orosz jelzésű repeszeket felmutatni, amíg ő ott volt. A kiegészítő 
jelentésében (július 19.) viszont azt írja, az attasécsoportUl mondta neki, hogy 
miután eltávozott Kassáról, orosz jelzésű repeszeket mutattak nekik, de ilyet 
nem „produkáltak" — ismétli Partridge —, „amíg én ott voltam". 

Partridge-nak semmi oka sem lehetett, hogy kételkedjen az attasécsoport 
állításában. Ilyen nyilvánvalóan alaptalan kétkedés láttán felmerül a kérdés, 
hogy érdekében volt-e Partridge-nak, hogy az orosz repeszekről ne vegyen tu
domást. Erre talán a legjobb magyarázatot azok a külpolitikai események ad
ják, amelyek az amerikai közvéleményt ezekben a napokban foglalkoztatták. 

Június 24-én Roosevelt elnök sajtókonferenciáján segítséget ígért a Szov
jetuniónak. Ugyanazon a napon az amerikai kincstár (Treasury) feloldotta a 
zárolt szovjet vagyont.1"' Mindezek két nappal a kassai bombázás előtt történ
tek. Nem kétséges, hogy a budapesti amerikai követség és annak katonai 
attaséja ismerte az elnök álláspontját. Tehát amikor az attasécsoport helyszíni 
szemlét tartott Kassán július 1-én, akkor az amerikai attasé „diplomatikusan" 
viselkedett. Megjelent ugyan, de nem vett részt a tiszteletükre adott díszebéden, 
hanem még ebéd előtt távozott. Ügy látszik, nem akarta, hogy jelenlétét 
félremagyarázzák. Nem tartom valószínűnek, hogy megdicsérték volna Part-
ridge-et, ha az adott körülmények között másként viselkedik, vagy más kon
klúziókat von le július 5-i, 19-i és 31-i jelentéseiben. 

Sem az Egyesült Államok, sem Partridge elfogulatlan semlegességét nem 
lehet elfogadni. 

13 Érdemes volna az eltakarítási munkálatokról a városi mérnöki hivatal feljegyzéseit meg
vizsgálni. 

14 Az 1941-ben Budapesten akkreditált katonai attasék névsora: USA: Richard C. Partridge 
őrnagy: Finnország: Alonso Sundmann alezredes; Japán: Wataro Joshinaku tábornok: Romá
nia: Radu Davidescu ezredes; Svédország: Harry Wester százados; Szlovákia: Etienne Jarech 
ezredes: Törökország: Nureddin Alpkartal százados; Svájc: katonai attasé nem volt, de szerepel 
Xavier de Meyer attasé neve. A névsor Borús József történésztől származik. 

15 Sztálin július 3-i rádióbeszédében nyugtázta és megköszönte az elnök és Amerika ígéretét. 
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Tulajdonképpen az amerikai „semlegesség" 1941. március 11-én szűnt meg, 
amikor az elnök aláírta a „Lemd-Lease" (köksönibérlati) törvényt. Ez a törvény 
felhatalmazta az elnököt, hogy hadfelszerelést átruházzon, elcseréljen, bérbe ad
jon, kölcsön adjon bármely ország kormányának, amelynek védelmét az elnök 
létfontosságúnak tartja az Egyesült Államok szempontjából. így lett az Egye
sült Államokból a „demokrácia arzenálja". 

1941. július 14-én zárolták a tengelyhatalmaknak és azok állampolgárainak a 
vagyonát. Bezárták a német konzulátusokat. 

1941. július 7-én befejeződött Izland megszállása. „Mint legfőbb parancsnok, 
parancsot adtam a haditengerészetnek, hogy minden szükséges lépést tegyenek 
meg hogy a közlekedés biztonságát . . . az Egyesült Államok és minden straté
giai előretolt állomás között biztosítsák" — mondta Roosevelt.16 

Így kezdődött meg július első napjaiban az Egyesült Államok tengerészete 
és a német tengeralattjárók közötti küzdelem, amely nem eredményezett ugyan 
hadüzenetet, de a „Battle for the Atlantic" az Atlanti-óceánért folytatott 
csata) néven szerepel az amerikai történelemben. 

Utólag nehéz megítélni, hogy a külpolitikai események milyen méntékben be
folyásolták Partrídge gondolkozását. Nem kétséges azonban, hogy a budapesti 
követség diplomatái tisztában voltak kormányuk külpolitikai állásfoglalásával 
és ezzel az állásfoglalással egyet kellett érteniük. 

A Partridge jelentéseinek a megírása óta eltelt 50 év alatt elegendő szem
tanúi nyilatkozat és adat látott napvilágot, amelyek a Kassa bombázásából 
származó repeszek szovjet eredetét bizonyítják. Ezen Partridge egykori kifo
gásai nem változtatnak.17 

16 Frederick L. Schuman: „Design for Power". Alfred Knopf Inc., 1942, 282 o. 
17 Az első jelentésben a második oldalon 16 fényképmellékletről történik említés. Minden le

hetőt elkövettem, hogy ezeknek a képeknek a nyomára akadjak. A következő archívumokban, 
könyvtárakban és hivatalokban kerestem, de nem találtam a fényképeket: War Department In
telligence Service, Offices Strategic Services, Defense Audio-Visual Agencies (itt négy különböző 
osztályon folyt a kutatás) Still Picture Branch, Special Archives Division. 

1983-ban megszereztem Major General Richard C. Patridge (retired) özvegyének a címét, 
írtam neki és megkérdeztem, hogy van-e valami emléke (napló, fényképek, stb.) férje magyar
országi szolgálatának idejéből. Szívélyes hangú választ kaptam. Nincsen semmi emlékük. 

E hosszú magyarázatnak az a célja, hogy megkönnyítse az utánam következő kutatók 
munkáját. 

— 122 — 



FABINYI JÓZSEF 

A M. KIR. 13. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY TÖRTÉNETE 
AZ ANYAGI VEZÉRKARI TISZT SZEMSZÖGÉBŐL 

1943—1944 

A 2. magya r hadsereg Don-ment i katasztrófája következtében az egész hon
védség nagy személyi, de főként anyagi veszteséget szenvedett el. Ennek kö
vetkeztében az egész hadrende t az adot t körü lményeknek megfelelően kellett 
átszervezni. Az e r re vonatkozó intézkedéseket és az új hadrende t a HM 43.2000/ 
ein. 1. a-1943. számú rendelete t a r ta lmazta . 

Ez lényegében és elsősorban a seregtesteket ér intet te , mer t az eddigi két 
ezredes könnyű hadosztályról á t té r tek a kevesebb számú de klasszikus, há rom 
ezredes gyaloghadosztály-szervezetre. (A többi a lakula tokkal itt nem foglalko
zunk.) 

Az emlí tet t szervezési rendelet szerint a II—IX. hadtes tnek egy-egy gyalog
hadosztályt (pótalakulatokkal) kellett megszerveznie. így az V., szegedi hadtes t 
kiegészítő te rü le tén a 13. gyaloghadosztály került felállításra. 

Az átszervezés tu la jdonképpen kevés új a lakula t felállításával, inkább az 
alárendeltségi viszonyok megvál toztatásával , felszerelés módosításával , va lamin t 
az anyagi anyaalakula tok részbeni megvál tozta tásával já r t . A 13. gyalogosztály 
hadi hadrendjét az 1. sz. melléklet tar ta lmazza. (124. o.; alakulat és fegyverzeti 
jelzések, térképjelek, rövidítések a 2. sz. mellékletben, 125. o.) Az 1. sz. mellék
lethez a következő kiegészítéseket szükséges csatolni: 

1. A parancsnoki beosztásokban lévők nevét ma m á r lehetetlenség volna 
összeszedni, de a rendelkezésre álló kevés adatból a következő hiányos névsort 
sikerült összeáll í tanom: 
hadosztályparancsnok : 
hadosztály gyalogsági parancsn 
hadosztály tüzérségi parancsnol 
hadosztály vezérkari főnök: 
hadosztály hadműveleti osztály 
vezető (1. a.) : 
hadosztály felderítési osztályveí 
(Lb.) : 
hadosztály anyagi osztályvezető 
(1. c ) : 
hadosztály vezető hadbiztos: 

7. gyalogezred parancsnok: 
7./I. zászlóalj parancsnok: 
7.II. zászlóalj parancsnok: 
7. III. zászlóalj parancsnok: 
9. gyalogezred parancsnok: 
20. gyalogezred parancsnok: 
13. felderítő osztály parancsnok 
13. tüzérosztály parancsnok: 
14. tüzérosztály parancsnok: 
15. tüzérosztály parancsnok: 
75. tüzérosztály parancsnok: 

2. A 9. gyalogezred tulajdonosa a kormányzó volt, ezért ezredéből a mozgó
sítás után a 9 II. zászlóaljat rövidesen felhozták Budapes t re a testőrség és a 

Dr. Hankovszky Gyula vezérőrnagy 
Tömöry Jenő vk. ezredes 
Blassman Mátyás ezredes 
Boróczy Dénes vk. őrnagy 

Nyírő Péter vk. százados 
Móré Andor alezredes 

Fabinyi József vk. százados 

Déry István hadbiztos 
. százados 

Tormássy-Szávits Sándor ezredes 
Király Lajos alezredes 
Micskey János alezredes 
Vass Dezső őrnagy 
Szász Ferenc ezredes 
Lackovics Béla ezredes 
Krisai Károly alezredes 
Ostorharits Horváth Endre százados 
Vén Pál alezredes 
Somoskeőy László alezredes 
Dereánó Jenő őrnagy 
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A mozgósított 13. gyaloghadosztály 
hadrendié. Wtk. 
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tartalék adag 
tüzér 
tábori 
-utász, 
utóvéd, 
üteg 
vezérőrnagy 

zászlóalj 
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vár megerősítésére. Helyette a 9. gyalogezred második zászlóaljaként a 39/11. 
zászlóaljat állították be. A 39. gyalogezred a 9. gyalogezred ikerezrede volt, de 
abból akkor csak ezt a zászlóaljat mozgósították, a többit csak később, a tá
bori póthadosztályhoz. 

Jellemzésül, hogy a kormányzó védelmére felhozott előbb említett „megbíz
ható" zászlóalj, de egyben az egész tisztikar beállítottságát mennyire nem is
merték, megemlítem, hogy ez a zászlóalj volt az, amelyik 1944. október 16-án 
parancsnokának, Mészáros István alezredesnek vezetésével elsőnek kötötte fel 
a nyilas karszalagot. 

3. Az 1942-es könnyű hadosztályoktól több lényeges dologban különbözött: 
A hadosztály tűzereje jelentősen megnőtt, mert már három gyalogezred ke

rült beállításra. A harcos részek több géppisztolyt kaptak, de még mindig 
elmaradtunk a német és különösen a szovjet hadseregtől. Az ezredek árkász-
századai helyett csak szakaszok maradtak, viszont a hadosztály közvetlenül 
rendelkezett egy három százados utászzászlóaljjal. A hatüteges tüzérezred 
helyett négy, háromüteges osztály került beállításra, ezenkívül egy mérőszázad. 
Az eddigi egy lovasszázad helyett egy viszonylag modern felderítő osztályt 
szerveztek. A híradó század helyett egy háromszázados zászlóaljat szerveztek. 
A vonat pedig a következőkkel gyarapodott szükségszerűen: öt kocsioszlop, 
egy vonat műhelyszázad, egy műszaki szeroszlop, egy hadihídoszlop, egy tábori 
kórház és még egy sebesültszállító gépkocsioszlop; a sütőoszlop több kemencét 
kapott, egy lóellátó oszlop, és egy személyirányító állomás. 

A hadosztályparancsnokság is bővült a tüzér- és gyalogsági parancsnokkal, 
az utóbbi főként azért került beállításra, hogy szükség esetén külön, nagyobb 
harccsoportot vezethessen. 

A másik két gyalogezredtől eltérően a 20. gyalogezrednél 7,5 cm-es, gép
kocsizó nehéz páncéltörő ágyús század került ezredközvetlenként beállításra. 

A hadosztály jellemzése 

Mielőtt a hadosztály egészének jellemzésére rátérnék, át kell tekintenünk a 
lehetőség szerint bizonyos részleteket, melyekből a következtetéseket levon
hatjuk és amelyek működését befolyásolták. 

A személyi állomány összetétele és kiképzése 
A hadosztály kiegészítését Pest- Pilis- Solt- Kiskun Megye déli részéről, 

Bács-Bodrog és Csongrád megyékből kapta. Az emberanyag kiváló volt. Álta
lában jó testi felépítésű, jószándékú emberek érkeztek. A hangulat és a fegye
lem a mozgósításkor és néhány hétig még jó volt, a foglalkozás szerinti megosz
lás azonban már kevésbé, mert a kiegészítő terület mezőgazdasági jellegéből 
kifolyólag a legénység túlnyomó többsége földműves volt. A szükséglethez 
képest kevés volt az iparos, mesterember és szakmunkás. Ezért több gép, gép
jármű, kezelőinek hiányos szakképzettsége miatt, hamar használhatatlanná 
vált. Emellett a javítási feladatok ellátása — a szakközegek hiánya, vagy ala
csony képzettsége, illetve a javító alakulatok alacsony kapacitása mellett — 
nehézségekbe ütközött. 
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A hivatásos t iszteknek és t iszthelyet teseknek a tar ta lékosokhoz viszonyított 
a ránya kedvező volt, m e r t a csapatoknál minden alosztályhoz ju to t t legalább 
egy-két hivatásos. A vonata lakula toknál m á r rosszabb volt az a rány. 

A kiképzés ál talános foga jó volt, ami a háborús tapaszta la tok intenzív fel
használásán alapult , bá r ezen a té ren sem használ tak fel minden lehetőséget. 
A hadosztály több alakulata 1938 óta néhányszor volt m á r mozgósítva, így 
az emberek összeszoktak és többször adódot t a lkalom vegyes kötelékben, ha rc 
szerű körü lmények közötti gyakorla tok végrehaj tására . 

Ezt az apánylag jó képet némileg lerontot ta az. hogy a legénység mintegy 
20%-a pót tar ta lékos volt, akik csak rövidí tet t kiképzésben részesültek, továbbá 
az a körülmény, hogy az új (részben zsákmányolt) fegyverek röviddel a moz
gósítás előtt kerül tek kiadásra. Ezek közé tar tozot t a dán eredetű Madsen 
golyószóró és géppuska, a 40 m m (francia) és a 7,5 cm (német) páncéltörő ágyú 
— valamint az augusztus elején rendszeresí te t t kézi raké tave tő . Az átképzéshez 
pedig, főként a tar ta lékosoknál , csak igen rövid idő állt rendelkezésre ; tu l a j 
donképpen a mozgósítás a lat t kezdődött az új fegyverek ismertetésével és 
szoktató lövészettel, továbbá a később megemlí te t t harcgyakor la tokkal a fel
vonulási terüle ten. 

A nehéz fegyverek tűzvezetési módszerei jók vol tak és be is vál tak, a tüzér
ségé pedig vi lágviszonylatban is kiváló volt, mer t a Ternegg-féle lőelemmegha
tározó műszerrel percek alat t lehetet t tüzet áthelyezni és összpontosítani. 

A hadosztály parancsnoka, közvetlen beosztottjai, va lamint az egész tiszti és 
t iszthelyettesi kar képzettsége jó volt. Meg kell emlí tenem azonban, hogy a 7. 
gyalogezred és a 13. tüzérosztály kivételével a többi a lakula toknál kevesen vol
tak, akik saját hadi tapaszta la tokkal rendelkeztek. 

Fegyverzet , lőszer 
A hadosztály feg 

Fegyver 
Pisztoly 9 mm 
Géppisztoly 9 mm 
Puska 7,92 mm 
Golyószóró 7,92 mm 
Géppuska 
(állványos gsz.) 7,92 mm 
Nehézpuska 20 mm 

Páncéltörő ágyú 40 mm 

Páncéltörő ágyú 7,5 cm 
Gránátvető 50 mm 
Aknavető 81 mm 
Könnyű tarack 10 cm 
Könnyű tarack 10,5 cm 
Közepes tarack 15 cm 
Légvédelmi gépágyú 40 mm 
Páncélököl 
Rakétavető 8,8 cm 
Kézigránát 
Kézigránát 

yverzet- és lőszerellátását az a lábbiakban i smer te tem: 
Űrméret Minta 

39 M. 
43 M. 
43 M. 
Madsen 

Madsen 
36 M. 

francia 

41 M. 
39 M. 
36/39 M. 
14/A M. 
37 M. 
14/39 M. 
36 M. 

csapódó 
időzített, 
nyeles 

Korszerűség 
jó 
jó 
jó 
jó 

rep. gr. jó 
pct. gr. hatástalan 
rep. gr. jó 
pct. gr. hatástalan 
igen jó 
jó 
igen jó 
jó 
igen jó 
igen jó 
jó 
igen jó 
igen jó 
igen jó 
igen jó 

Lőszerellátás 
szűkös 
igen szűkös 
? * 
30 

jó 
jó 
jó 
jó 
jó 
jó 
jó 
igen szűkös 
szűkös 
jó 
jó 
jó 
jó 
jó 
igen szűkös 
igen szűkös 

Külön meg kell emlí tenem,hogy a pisztoly-, géppisztoly-, lőszer-, aknagrá 
nát- , és kézigránátel lá tás anny i ra hiányos volt, hogy a hadosztály-lőszertiszt 
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legtöbbször a törzsnél tárolta azt a keveset, ami volt és a kritikus helyzetben 
lévő csapatoknak küldte ki. 

A tüzérségi lőszerre vonatkozólag ugyanígy meg kell említenem, hogy a 
könnyű lövegek részére napi maximumként 25, a közepeseknél 5 lövedék fel
használása volt engedélyezve. Ennél több kilövésére a hadtest tüzérparancsnok 
engedélye volt szükséges. 

Műszaki és híradócsapatok 
A műszaki alakulatok felszerelése nem volt a legkorszerűbb, de így is igen 

sok feladatot oldottak meg kiválóan, harci feladatokkal együtt. Hiányosság
ként meg kell említeni, hogy a gyalog menetelő utászalakulatoktól nem lehetett 
elvárni a nagy testi megerőltetést igénylő munkák gyors elvégzését. Célszerűbb 
lett volna az utászzászlóaljak nagyobb gépesítése, a műszaki oszlop létszámá
nak és gépparkjának rovására is. 

A távbeszélő és híradócsapatok kiképzése és anyaga jó volt. A hadosztály 
hírrendszere az utolsó percekig jól működött. Igen jó lett volna, ha kisebb 
súlyú, modernebb rádióállomásokkal rendelkeztünk volna. 

Élelmezés, ruházat 
Az élelmezéssel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a mozgósítás és a fel

vonulás alatt igen jó volt és később is, néhány zökkenővel, kielégítőnek tűnt. 
A vasúti szállítás megkezdése előtt minden alakulat 8 sz. és 1 T. adagot véte
lezett fel, sok tartósított húsáruval, ami a későbbiekben segített javítani az 
élelmezést. A helyszíni beszerzés, ami gyakorlatilag csak a Kárpátokon belül 
volt lehetséges, az élelmezést változatossá tette. 

A védőállásban a hadosztály német ellátást kapott. Ehhez magyaros pótlékok 
járultak, mint: cigaretta: paprika, ecet, só, szalonna. Baj lényegében, 8—10 
napig, csak a kenyérellátással volt, mert a németek másként őrölt lisztet adtak, 
amiből eleinte csak ragacsos, rossz kenyeret tudott a sütőoszlop előállítani. 
Végül is német pékek mutatták meg, hogy az ő lisztjükből hogyan kell jobb 
minőségű kenyeret sütni, de a magyar minőséget és ízt sohasem lehetett elérni 
még így sem. A vállalkozások résztvevői külön pótlékban részesültek: rum, 
fekete, cigaretta, dupla húsadag. Ami az egész élelmező szolgálat legnagyobb 
bajaként jelentkezett, az a szemestakarmány és a széna utánszállításának 
közel kéthetes kiesése volt, a németek hibájából. Ez alatt az idő alatt a bőséges 
abraktakarmányhoz szokott lóállomány nagy része a használhatatlanságig le
gyengült. 

A ruházat az akkori haditapasztalatoknak megfelelően már nem volt kor
szerű (pl. a hosszú köpeny) és az anyagok minősége is kívánnivalókat hagyott 
maga után. A téli hadviselésre pedig, mint az előző évek eseményei bizonyítot
ták, az a ruházat nem volt alkalmas. 

Egészségügy 
Egészségügyi téren a hadosztály igen jól állt. A jól táplált, egészséges bevo

nuló tartalékosokból az éppen meg nem felelő állapotúakat még a mozgósítás 
alatt sikerült kicserélni. Mindenki részesült védőoltásokban és elemi egészség
ügyi, valamint elemi elsősegély-oktatásban. A csapategészségügyi beosztások
ban lelkiismeretes, jó orvosok és személyzet, az egészségügyi szakalakulatoknál 
pedig kiváló sebészek szolgáltak. (Köztük néhány ismert klinikai szaktekintély 
is.) 
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A mozgósítás kezdetétől mind a csapat, mint az egészségügyi alakulatok 
személyzete nagy súlyt helyezett az általános higiéniára, amely kiterjedt a 
konyhák, élelmezési alakulatok, ellenőrzésén át a személyi tisztálkodásig és a 
latrinákra. A védőállás elfoglalása után rövidesen megkezdődött néhány meleg
vizet szolgáltató fürdő (szauna) építése. 

A hadosztály szállító eszközei 
Amit a hadosztály személyi állományával kapcsolatban említettem, még 

inkább vonatkozott a lóállományra, mely az ország legjobb lótenyésztő körze
teiből (Mezőhegyes, Makó, Hódmezővásárhely és Bács Megye) származott. 

A bevonultatott, illetve felvásárolt lovak szerszámzatával és az országos jár
művekkel kapcsolatos problémák elsősorban Kecskemét környékén adódtak, 
mert mint már említettem, a 7. gyalogezred és a 13. tüzérosztály 1942-ben már 
részt vett a hadműveletekben. 

A nehézségek általában abból adódtak, hogy sokan a legrosszabb lovaikat 
hozták be, rossz szerszámokkal és járművekkel. Ebben persze az is közreját
szott, hogy a háborús hiányok miatt a bőr- és egyéb javítóanyag nehezen volt 
beszerezhető. 

A lóállománynál a nehézségeken könnyen lehetett segíteni, mert a meg nem 
felelőket a jóltáplált Bács megyei lovakra ki lehetett cserélni. A szerszámokat 
és járműveket azonban a csapatoknak saját embereikkel, de mert azok nem 
győzték, polgári szíjgyártó-, kovács- és bognárműhelyek segítségével kellett, 
illetve kellett volna hadihasználható állapotba helyezni. Erre azonban az idő 
kevés volt és egyes alakulatok menetkészültsége még a vasúti berakodáskor 
sem érte el a 100%-ot. 

A gépjárműállomány sem mennyisége, sem minősége tekintetében nem volt 
elegendő egy ilyen nagy kötelék feladatainak megoldásához. Ma már leírni is 
furcsa, hogy a hadosztály az eredetileg tervezett kettő helyett csak egy szállító 
tehergépkocsioszloppal rendelkezett. Ez is vegyes volt, mert 10 db 3 tonnás 
Opel Blitz (benzines) és 10 db 3 tonnás Klöckner (diesel) tehergépkocsiból állt. 

Ebből a kellemetlennek tűnő körülményből azonban, mint később látni fog
juk, nagy előnyünk is származott. 

A tehergépkocsioszlop minden járművét mindvégig sikerült üzemképes álla
potban tartani. Ezt úgy lehetett elérni, hogy már a kirakáskor személysen kö
zöltem minden gépkocsi 2—2 vezetőjével, hogy a járművük állapotáért ők fele
lősek; amennyiben a gépkocsi mulasztás miatt kiesne, vezetőik bíróság elé 
kerülnek, míg akik mennek, minden lehetséges kedvezményt megkapnak (elő
léptetés, külön élelemadag, kisebb szabadság stb.). Bizonyos teljesítmény után 
a gépkocsivezetők automatikusan külön jutalmat kaptak. Mindezek nagyon 
hasznosnak bizonyultak és a gépkocsivezetők megértették, hogy jórészt rajtuk 
múlik bajtársaik ellátásának sorsa. 

A tényleges állományból származó gépjárművek mind állapot, mind célsze
rűség szempontjából jók voltak. Annál kevésbé mondhatjuk el ezt a parancs
noki gépkocsikról, amelyek mind bevonultatott magán-személyautók voltak. 
Ennek hátrányait bővebben nem szükséges felsorolni, elég csupán a sokféle 
típusra, lefutott köpenyekre, a hiányos alkatrész- és szerszámfelszerelésükre 
utalnom. 
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Ebben az elég szomorú képben már az is nagy segítséget jelentett, hogy a 
gyalogezredeknek is volt egy-egy saját, tényleges állományból származó teher
gépkocsijuk, amivel a felvételezéseknél sok nehézséget át lehetett hidalni. 

Külön ki kell térnem az egészségügyi alakulatok gépkocsiállományára. Az 
egészségügyi oszlopnak ugyanis csak az egyik részlege volt gépkocsizó, a másik 
részleg és a tábori kórház nem. Az utóbbi áttelepítése sok nehézséggel is járt, 
amikor már betegei is voltak. 

A két sebesültszállító gépkocsioszlop közül csak egyik állt szabványos jármű
vekből, a másiknak bevonultatott nagyobb típusú személygépkocsijai voltak, 
amelyekben fekvő sebesülteket alig lehetett szállítani. 

Az üzemanyagellátásra vonatkozóan a hiányos, vagy szűkös szó nem elég 
jellemző. Jóformán állandó gépjárműtilalom volt, kivéve az egészségügyi jár
műveket és a legfontosabb szállítási feladatokat. 

Az üzemanyagnélkülözést hosszú időre megoldotta egy bátor és fiatal tiszt 
leleményessége, valamint egy szerencsés cserelehetőség, amiről később lesz szó. 

Áttekintve az eddig felsoroltakat, meg kell állapítanunk, hogy az általunk 
korszerűnek hitt hadosztály a háború ötödik esztendejében, elsősorban felsze
relése miatt, nem felelt meg a követelményeknek. 

Röviden összegezve ugyanis: 
— igen kevés volt a kézi automatafegyver; 
— kevés volt az aknavető; 
— a nehézpuskák és 40 mm-es páncéltörő ágyúk jóformán hatástalanok vol

tak a modern páncélosok ellen; 
— a lőszerellátás, mint már említettük, egyes fajtákban igen szűkös volt; 
—' a tüzérségnél nem volt célszerű a háromfajta lövegnemből álló osztály

szervezés és a kizárólagosan fogatolt vontatás. 
Az utászzászlóaljra vonatkozóan már említettem a gépesítés hiányosságait. 
A hadihídoszlopot célszerűbb lett volna csak magasabb seregtestekhez szer

vezni és esetenként aaszükséges helyre beosztani. Így csak kolonc volt a had
osztály nyakán. 

Végül, de nem utolsósorban, ismételten ki kell térni a gépesítés hiányossá
gaira. Először is mert a fogatolt szállító járművek nagyszámú lovai részére 
hatalmas mennyiségű lótápot kellett előteremteni és utánszállítani, továbbá, 
mert a fogatolt oszlopok igen hosszúak, lassúak, kis teherbírásúak és rendkívül 
érzékenyek voltak. Egy-egy felvételező helynél, mozdonyállásnál, vagy útszű
kületnél a tömörülő járművek között minden légitámadás, de még a tüzérségi za
varó tűz is nagy veszteségeket okozhatott. 

Menet és előnyomulás alatt a felvételező helyek általában csak lépcsőzetesen 
tudják a mozgásban lévő csapatokat követni. Tehát a felvételező csapatjármű
veknek hátra kellett menni és onnan megrakodva utolérni csapataikat. Ez még 
gyalog menetelő alakulatoknál is csak eggyel nagyobb menetsebességű szállító 
Járművekkel volt lehetséges. Márpedig a megterhelt járművek hadműveleti 
területen általában leromlott utakon, terepen, vagy hegyes terepen fokozott 
ütemben nem közlekedhettek. 

Szerencsére a 13. hadosztály csak egy hosszabb menetet hajtott végre, ez 
alatt pedig néhány sikerült szükségmegoldás áthidalta a nehézségeket. 
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Ezzel kapcsolatban kell megemlítenem, hogy 1944 augusztusában, amikor az 
általunk felváltott német hadosztálynál megbeszéltük a részleteket, nagyon 
imponált a hadosztályunk 18 ezer fős létszáma, de a közel hatezres lólétszámot 
sehogysem akarták elhinni. Nem volt nehéz megjósolni, hogy az anyagi ellátás
ban a lőszer mellett a lótáp fogja a legnagyobb nehézségeket okozni. 

Események a mozgósítás előtt 

Az 1943. év második felében a hadosztálynál végrehajtották az átszervezést, 
ami a bizonyos anyagnemekben mutatkozó hiányok miatt elég nehézkesen 
ment. Erre jellemző, hogy 1943 novemberében az anyagi menetkészültségi elbí
rálásnál az alakulatoknak mindössze kb. a 25%-a volt 100%-os, kb. az 50%-a 
75—80%-os, kb. a 25%-a pedig 50—60%-os. 

Ennek felterjesztése alapján a HM fokozatosan, de gyorsabb ütemben utalta 
ki a még hiányzó anyagot. 

Minden alakulatnál folyt a szokásos kiképzés, amelyben már nagyobb súly-
lyal jelentkeztek a haditapasztalatok. Ez elsősorban és főként a vegyes köte
lékek éleslövészetében és a tábori munkák fokozott gyakorlásában állt. 

Az elméleti kiképzés terén nagy jelentőségű és igen hasznos volt 1943 telén 
egy-egy háromnapos harcászati, illetve anyagi alkalmazó megbeszélés (hadi
játék) megtartása. 

Az előbbit a hadosztály vezérkari főnök, Boróczy Dénes vk. őrnagy tartotta, 
az utóbbit Lőte Lajos vk. százados. A csapathadijátékon részt vettek az összes 
törzsek és csapatok mozgósítási beosztás szerinti tényleges és tartalékos tiszt
jei, alosztályparancsnokig bezárólag. 

Az anyagi hadijátékon ugyancsak az összes csapatparancsnokok, segédtisztek, 
anyagi tisztek és a hadosztály vonatainak hadibeosztás szerinti valamennyi 
tisztje, alosztályparancsnokig bezárólag, részt vettek. 

Az év második felétől egészen a hadosztály 1944 nyári elvonulásáig Bács 
Megye fontosabb határ menti helyiségeiben, nagyjából a Duna és Tisza mentén 
egymást váltva a 9. és a 20. gyalogezred, valamint a 14., 15. és 75. tüzérosztá
lyok mozgósított alakulatai átlag 3 hónapra voltak kihelyezve. 

1943—1944 telén folyt a rendszeres kiképzés, majd bekövetkezett az emléke
zetes és szerencsétlen március 19. 

Aznap hajnalban kb. 5 órakor riasztották a HM-ból az V. hadtestparancs
nokságot és a hadtestparancsnok, Platthy Pál altábornagy legszűkebb munka
társaival közölte, hogy a németek megszállják az országot, a csapatokat riadóz-
tatni kell és együtt tartani. 

Ekkor megszakadt Budapesttel az összeköttetés és csak néhány óra múlva 
állt helyre, akkor is csak annyi utasítás jött, hogy a németekkel nem szabad 
harcba keveredni. 

A hírt általános megdöbbenés fogadta. Részemről nemrég kerültem a had
testparancsnoksághoz és elöljáróim, valamint munkatársaim beállítottságát alig 
ismerhettem. A hadtestparancsnokról, aki a körülzárás után a budai ellenállás
ban szerepelt, tudtam, hogy adoptált fia már a jugoszláv oldalon van. De róla is 
csak azt láttam, hogy tanácstalan. 
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Az említett két HM-utasítás után minden alakulat riadókészültségben volt. 
Sokféle kérdés, javaslat érkezett a hadtestparancsnoksághoz. Volt olyan ala
kulat, amelyik elindult, hogy megszállja a Szeged város számára kijelölt állá
sait. Javaslatok" jöttek a fegyverzet és gépjárművek elrejtésére, de sehonnan 
semmi parancs. 

Nem vagyok hivatott a március 19-ével kapcsolatos események kommentá
lására. Arra azonban vállalkoznom kell, hogy az V. hadtest, tehát a 13. had
osztály területén történteket érintsem. 

9 óra tájban a hadtestparancsnok engem küldött ki személygépkocsin, hogy 
a szabadkai és az újvidéki helyzetről tájékozódjam. Szabadkáig — és ott a 
városban is — mindenhol mély csend volt, vasárnap lévén a lakosság is otthon 
tartózkodott. Az első német egységgel, egy könnyű páncélvonattal, az Űjvidék-
Szabadka vasútvonal mentén találkoztam, amint északi irányba haladt. Az 
egyik őrháznál lévő, öreg póttartalékosokból álló őrség parancsnoka jelentette, 
hogy a páncélvonat lassan elhaladt mellettük, hogy ellenőrizze, nincs-e a vasút
vonal elaknásítva. 

A Ferenc-csatorna tájékán találkoztam egy lazán menetelő német gyalogos 
alakulattal. Akkor sem állított meg senki. 

Annál szomorúbb volt a helyzet Üjvidéken, amelyet már előzőleg teletöm
tek volksbundistákkal és ezek közreműködésével gázolták le a hídnál ellenálló 
határvadász őrséget, valamint szállták meg a város fontosabb pontjait. A „ma
gyar" állomásparancsnok főtörzskapitány még azt is eltűrte, hogy irodája előtt 
fegyveres volksbundisták őrködjenek. 

Visszafelé menet déltájban értem utol a szabadkai állomáson a már említett 
páncélvonatot. Ezen tartózkodott a bevonuló német alakulatok parancsnoka. 
Fülkéjébe lépve Vaskorona Rendjéről és más k. u. k. kitüntetéseiről láttam, 
hogy osztrák tiszttel van dolgom. Ö maga tört magyarsággal és németül közölte 
velem, hogy a délről jövő megszálló csapatok parancsnoka. Elmondta, hogy 
alakulatai egy leharcolt, gyenge hadosztály részei, melyet a Szeged—Szabadka 
vonalig terjedő országrész megszállására vezényeltek. 

Amikor segédtisztje kiment, karjait széttárva méltatlankodva közölte: na
gyon sajnálja, hogy mint a Monarchia volt tisztjét, őt küldték ki erre a szé
gyenteljes feladatra és részéről teljes jóindulatáról biztosított. 

Annyit mindenesetre megállapítottam, hogy az V. hadtest (illetve a 13. had
osztály) területére bevonuló német csapatokat — akkor — békeállományú 
helyőrségek is könnyen meg tudták volna állítani. Szervezett ellenállásra 
persze már késő volt gondolni. 

A 13. gyaloghadosztály mozgósítása és kiszállítása 
az 1. hadsereg hadműveleti területére 

1944 tavaszán az 1. magyar hadsereg, mely a Kárpátok előterében harcolt, 
újabb feladatot kapott, ami tulajdonképpen azt célozta, hogy a kettészakított 
Észak- és Dél Ukrajna német hadseregcsoportok között állítsa helyre az össze
köttetést. A hadsereg támadási parancsot kapott Ottynia és Sztanyiszlav irány
nyal, melynek végrehajtása közben július 23—26. között maga is kettészakadt. 
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Ekkor vált szükségessé a 6., 10., és 13. hadosztály mozgósítása és felvonul
tatása az arcvonal mögé, hogy a Kárpátok legfontosabb hágóit biztosítani le
hessen, nehogy meglepetések érjenek, továbbá, hogy a megtépázott seregteste
ket alátámasszuk. 

Ezután, mint ismeretes, meggyorsultak az események. Elkezdődtek az ország 
területe elleni légitámadások, melyekből kettő részben Szegedet is érte. 

Ekkor mozgósították a 13. hadosztályhoz tartozó V. légvédelmi gépágyús 
üteget. 

Ezt követte július elején a hadosztálytörzs, majd 1944. július 18-án a HM 
14.300./Eln.l.b.—1944. sz. rendeletével az egész hadosztály mozgósítása. A 
mozgósítás kezdete július 25-én 0 órára, a menetkészültség elérése július 28-án 
24 órára volt elrendelve. 

A mozgósítási rendeletet elsőként a hadosztályparancsnokság intézkedése 
követte, amely az új fegyverzettel kapcsolatos teendőket tartalmazta. Szinte a 
bevonulással párhuzamosan el kellett kezdeni az anyagismeret és a kezelés 
oktatását és elvégezni a szoktató éleslövészetet. 

Erre a kiképzésre csak nagyon rövid idő jutott, mert július 29-én már meg
jelent a vasúti szállításra vonatkozó intézkedés. E szerint az első berakási nap 
augusztus l-re, az utolsó augusztus 12-re volt kitűzve. 

A fentiekkel kapcsolatban utasítottak minden alakulatot, hogy a menetké
szültséget minden igénybe vehető eszközzel érjék el, a szükséges vételezéseket 
fejezzék be, mert a még hiányzó anyagokat már csak a felvonulási területre 
fogják a felállító alakulatok kiszállítani. 

A vasúti szállítás főútvonala Kiskunfélegyháza, Cegléd, Szolnok, Hatvan, 
Miskolc, Sátoraljaújhely és Csap volt. Csak néhány szerelvényt kellett Nagy
várad—Debrecen felé kitérővel elirányítani. 

A szállítás időtartama átlag 24 óra volt és a vasúti szervek kitűnő munká
jának, valamint a csapatok fegyelmezett, begyakorolt tevékenységének ered
ményeként hibátlanul zajlott le a kirakodással együtt. Szerencsére légitáma
dás az egész idő alatt nem történt. 

A szállítási parancs kiadása után a hadosztály gyalogsági parancsnoka egy 
szállásszabályozó törzzsel gépkocsival előre ment Beregszászra. A hadosztály 
ugyanis augusztus 2-tól az 1. hadsereg kötelékébe, a III. hadtest parancsnok
ságának alárendeltségébe lépett. A III. hadtest parancsnoka Aggteleky Béla 
altábornagy volt, alárendelt hadműveleti egységei: a 6., 10. és 13. hadosztály. 
A hadtestparancsnokság addig tulajdonképpen mint közigazgatási hatóság mű
ködött, akkor mozgósították és kapta meg közvetlenéit is. Ez az alárendeltség 
azonban csak néhány napig tartott, mert a 13. hadosztály augusztus 31-től már 
a XLIX. német hegyi hadtesthez tartozott, melyet az elöljáró német parancs
nokság, az „Armeegruppe Heinrici" már előbb az 1. magyar hadseregparancs
nokságnak rendelt alá. Kötelékébe É-ról D-re, sorrendben a 101. német hegyi, 
a 359. gyalog- és a 100. német hadosztályok tartoztak és a Hunyadi-állásban 
rendezkedtek be védelemre. 

Az 1. hadsereg arcvonalán ekkor aránylag nyugalom volt, befejeződött a 
seregtestek átszervezése és még nem voltak érezhetők a szovjet hadsereg lasi 
és Kisinyov körzetében, hatalmas erőkkel indított támadásai. 

Az első alakulatok augusztus 2-án érkeztek meg a kirakó körzetbe, azaz 
Csap, Bátyú és Beregszász, valamint néhány kisebb, de rámpával rendelkező 
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közbeeső vasútállomás területére. Ezeken már várták őket a szállásszabályozó 
törzs közegei az elhelyezésre vonatkozó intézkedéssel. 

A gépágyús üteg azonnal bekapcsolódott az 1. hadsereg légvédelmi háló
zatába. 

A hadosztály maga a Munkács D., Beregszász É. és Bátyú K. közti három
szögben helyezkedett el, 4 vegyes kötelékből álló szálláscsoportban. A csapatok 
nagyjából a Beregszász—Munkács műút mentén és a közeli községekben he
lyezkedtek el, a vonat ezektől nyugatra. A hadosztályparancsnokság Makkos-
jánosin települt. 

Az elhelyezési viszonyok igen jók és kényelmesek voltak, bőséges helyszíni 
beszerzési lehetőségekkel az egykori Szernye mocsár területén fekvő gazdag 
községekben. 

A szálláskörletekben egyelőre elegendőnek látszott telep- és külső szállás
őrségek felállítása. A legsürgősebb teendő a menetkészültséget még befolyásoló 
hibák kiküszöbölése, az éleslövészet folytatása volt. Még sikerült egy vegyes 
fegyvernembeli éleslövészettel kombinált harcgyakorlatot is lefolytatni. 

Alig rakodott ki augusztus 13-án az utolsó vonatalakulat, már megjelent az 
újabb menetintézkedés, amely szerint a hadosztályt kétnapos menetben Dolha. 
Bilke, Ilosva, Beregújfalu körzetébe, a környező községekbe, illetve erdőkbe 
kellett átcsoportosítani. A hadosztályparancsnokság Iloncára került. 

Ezt a mozgás öt vegyes menet-, illetve szálláscsoportban hajtottuk végre. 
A menet alatt már több nehézség adódott: elsősorban a menetvonalunkat Bereg-
kisú j faludnál keresztezte a Tisza völgyéből ÉK-re, a Ung völgyébe menetelő 
6. gyaloghadosztály. 

A forgalomszabályozást magasabb parancsnokságok irányították, azonban 
vagy az intézkedések nem voltak világosak, vagy a közegek nem álltak a helyzet 
magaslatán, de számos vita és komplikáció" adódott a kereszteződés helyén. 
Ehhez hozzájárult még a menetfegyelmet be nem tartó alakulatok hibájából 
keletkező tömörülés. 

Az átcsoportosítás célja az volt, hogy a hadosztály embereit, akiknek egy 
része hegyeket még nem is látott, legalább gyorsított hegyi kiképzésben lehes
sen részesíteni. 

Ennek első lépcsője a hegyes, erdős terephez való szoktatás volt. Következett 
az éleslövészet a hegyvidék sajátosságának figyelembevételével. A legfonto
sabbak azonban a harccsoportokban végzett gyakorlatok voltak, különös tekin
tettel a védelemre. 

Teljes védőállásokat kellett létesíteni és berendezni harcálláspontok, tám
pontok, fedezékek, lőállások, valamint közlekedő árkok kiépítésével. Gyakorlat 
tárgya volt még a tartalékok elhelyezése és mozgatása, ellentámadás, össze
köttetés, élelmezés harcszerű viszonyok között. Ezt csak úgy lehetett végre
hajtani, hogy az alakulatok legalább egy teljes napot a kiépített védőállásban 
töltöttek el. 

Az idő rövidsége azonban nem sok lehetőséget engedett a hegyi kiképzésre, 
mert augusztus 21-én az egész hadosztály megkezdte felvonulását, éjjeli mene
tekben, a Kárpátok előterébe. 

Menetvonalak : 
a 7. gyalogezred parancsnokának csoportja részére Szolyva, Hársfalva, Ossza-

telep, Volóc, Beszkid hágó, Lavocsnén át Hrebenow területére; 
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a 9. gyalogezred parancsnokának csoportja részére Szolyva, Alsóverecke, Ve-
reckei hágó, Koziowán át Korostow területére. 

a 20. gyalogezred parancsnokának csoportja az előbbi menetvonalon Tucholka 
területére menetelt. 

A hadosztályvonatnak, ugyancsak az előbbi menetvonalon, a Vereckei 
hágó környékét, Verebes, Klimiec és Tucholka területét kellett elérnie. 

A menetcélok elérése az indulási sorrendnek megfelelően augusztus 24-re, 
illetve 25-re volt kitűzve. 

Ennél a menetnél jelentkeztek először nagyobb mértékben az alföldi em
berek és lovak számára az igazi nehézségek a Kárpátok meredek szerpentin
jein. A nehézségeket csak fokozta, hogy a meneteket éjjel kellett végrehajtani, 
sok. túlterhelt járművel. 

Az utász- és árkászalakulatok jól előkészítették javításokkal és jelekkel az 
utakat. Segítséget is nyújtottak a nehezebb terepszakaszokon, ezenkívül min
den jármű mellé 2 segítő honvédet osztottunk be. Ennek ellenére is előfordult, 
hogy több jármű fölborult a meredek utakon. 

A menet nagyobb bajok nélkül ment végbe, a kitűzött célokat mindenhol 
időben elérték. A szovjet légitevékenység ekkor még elég szórványos volt, 
többnyire felderítő repülésekre szorítkozott, kivéve Volóc és Lavocsne terü
letét, melyeket több bomba- és alacsonytámadás ért. 

A hadosztály anyagi szolgálata tulajdonképpen ekkor kezdett működni. Eddig 
ugyanis minden vételezést és betegleadást stb. az 1. hadsereg Beregszász körül 
települt intézeténél lehetett lebonyolítani. 

Elsőnek az élelmező oszlop egyik, gépkocsin előre szállított részlege települt 
Volócon, jóformán hadosztály elővédjét képező felderítőosztály mögött mene
telve. Vele együtt települt a sütőoszlop két kemencerészlege, melyeket, minden 
előírás ellenére, fogatolt vontatás helyett, gépkocsivontatással küldtünk előre 
kipróbálás végett. A kísérlet kellő óvatossággal és előkészítéssel jól sikerült, 
így ezek két nappal előbb megkezdhették működésüket. Mindez a hadosztály
parancsnok tudta nélkül történt. Ez a látszólag lényegtelen epizód azért emlí
tésre méltó, mert egy igen kellemetlen következményekkel járó helyzetből 
mentette ki az anyagi szolgálatot. 

A menet megkezdésekor ugyanis az anyagi osztály egy élelmező típusvonatot 
(több napi Sz adagból és lótápból feltöltött vasúti szerelvény) kért augusztus 
22-re a volóci állomásra, egy teljes Sz és kétnapi kenyéradaggal, hogy a csapa
tok élelmezését kiegészítse. („Sz" = a hadi élelemadag, azaz 7000 g kenyér, 
300 g hús, 54 g kávékonzerv, 200 g főzelék, 20 g só, 1 g paprika, 20 g rántás
liszt, 20 g zsír, 1 g zöldség, 5 g hagyma, 2 cl ecet, 5 g dohány, összesen 1,4 kg.) 

A típusvonat azonban még 22-én délben sem érkezett meg. Érdeklődésünkre 
a vasúti közegek Munkácsig minden állomást visszakérdeztek, de sehol nem 
tudtak róla semmit. Nem is érkezett meg soha, mert mint később kiderült, az 
1. hadsereg hadbiztosságán valakinek az volt a véleménye, hogy a hadosztály 
már úgyis német alárendeltségbe lépett, gondoskodjanak ők rólunk. 

így azonban a már telepített f elvételezőhely ki tudta elégíteni az ott jelent
kező alakulatokat, legfeljebb kenyér helyett kétszersültet tudott kiadni. 
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Védelem a Hunyadi-állásban 

A hadosztály már a menet megkezdésekor német alárendeltségbe lépett, és
pedig a XLIX. német hegyi hadtest kötelékébe. 

A hadosztályparancsnok és szűkebb törzse előre ment Annabergre a német 
hadtestparancsnok, von Le Suire altábornagy harcálláspontjára. Itt kapta meg 
feladatát, amely szerint a 359. német hegyi hadosztályt kellett addigi állásaiban 
felváltania. 

A felváltás részleteinek megbeszélésére az említett német hadosztályparancs
nokság harcálláspontjára mentünk előre. 

A védőállás átvétele és a védelemre való berendezkedés a következők szerint 
történt: (Főellenállási vonal és sávhatárok a (3. sz. mellékletben, 137. o.). 

A hadosztályhoz jobbról a 10., balról a 101. német hegyi hadosztály csatla
kozott. 

A hadosztály két védelmi csoportot alkotott, súllyal a jobbszárnyon. 
Jobbról a 7. gyalogezred parancsnokának csoportja (az egész 7. gyalogezred, 

a 20. nehéz páncéltörőágyús század, a 20. aknavető század, két utászszakasz.) 
Balról a 9. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 2/3 9. gyalogezred és 

egy utászszakasz.) 
Tartalék a 20 III. zászlóalj Swietostaw D. területén, feladata a hadosztálynak 

újonnan alárendelt 26. nehéz páncéltörőágyús századdal együtt az Opor és az 
Orawa folyók találkozásánál a völgyek lezárása. 

A 13. felderítő osztály kerékpáros százada és közvetlenéi reteszállást foglal
tak Korostow DNy-on. 

A 9 III. zászlóaljnak a szomszéd hadosztály sávjában, Bachnowate területére 
kellett menetelnie, annak megerősítésére. 

A 13 2. lovasszázad a hadosztály balszárnyát biztosította a Butywla patak 
völgyében, ahol gyakori járőrtevékenységgel kellett az erdős területet átfé
sülnie. 

A 13. hadosztályparancsnokság szűkebb törzse Korostowska hután települt. 
(Érdekességként megemlítem, hogy az elhelyezésre szolgáló épület egy Ribben-
trop külügyminiszter részére készült kényelmes, emeletes, tökéletesen beren
dezett vadászház volt, melléképületekkel és vízvezetékkel.) A tágabb törzs 
Koziowára került. A 2 3 20. gyalogezred Tucholka területén hadtest tartalék 
volt. 

A felváltáshoz a csapattest-parancsnokokat augusztus 24-re előrerendelték a 
felváltandó német egységekhez. Itt megkapták a szükséges tájékoztatást a védő
állás részleteit illetően, (főellenállási vonal, támaszpontok, harcálláspontok, 
figyelő, közlekedőutak stb.) Átvették a már felderített célok adatait, lőelemeit. 
A hadosztály-tüzérparancsnok ezeknek a kiindulási pontoknak alapján készí
tette el az új tűztervet. 

A 13., 14. és a 75. tüzérosztálynak a 7. gyalogezredet, a 15. tüzérosztálynak a 
9. gyalogezredet kellett támogatnia. 

A védőállás átvétele zavartalanul megtörtént és minden alakulat berendez
kedett az addigi állásokban. A németek nagyon sietve távoztak, mert Sanok 
és Krosno területén igen nehéz harcok folytak és oda dobták át őket. A segít
ségre jellemző, hogy fogatolt járműveiket kivéve mindent gépkocsikkal szál
lítottak el. 
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A Hunyadi-állásnak elnevezett védővonal a Kárpátok külső vonulatát képező 
erdős, sziklás, magas középhegység uralgó pontjain húzódott, a 7. gyalogezred 
balszárnyát kivéve mindenhol átszegdelt, sűrű erdős területen. 

A terep nehezen járható, meredek hegyoldalakkal és igen ritka úthálózattal 
rendelkezett. A hadosztály balszárnyán, a lovasszázad körzetében még ember 
által nem érintett, valódi őserdők voltak, hihetetlenül gazdag vadállománnyal, 
a fácántól a medvéig. A hegyi patakokban pisztrángok tömege úszkált. Ezen 
a területen jóformán csak a patakok mentén levő csapásokon, de sok helyen 
csak a patakok medrében lehetett közlekedni. 

A védőállásrendszert magát is csak gyalog, málhás állatokkal, esetleg tali
gákkal lehetett megközelíteni. Ezért a távozó németektől átvettük málhás 
lovaik nagy részét, magyar vonathámos lovak cseréje ellenében. A hadsereg 
főszállásmestere málhásállat-felszereléseket is kiutalt. A csapatoknál a tüzér
osztályok tisztjeinek vezetésével málhásállat- és taligás oszlopokat szerveztek 
az utánpótlás szállítására. 

A nehéz megközelítés miatt számolni kellett azzal, hogy az anyagi utánpótlás 
az időjárás, vagy más behatás következtében egy-két napra kimarad. Ezért csa
pattestenként az anyagi tisztek és a gh. főnökök közreműködésével anyagi tá
maszpontokat létesítettek, amelyeken legalább 3—5 napi teljes ellátmányt kel
lett tárolni. Ezen kívül gondoskodtak a hátra és előre vezető utak kijelöléséről 
és járhatóvá tételéről. 

A főellenállási vonal mögött még további 2 támaszponthálózat húzódott. Az 
egyiket a tüzérség tüzelő- és mozdonyállásai és a hadosztálytartalék képezték, 
a másikat pedig a vonatkörletben levő alakulatok önvédelemre berendezett 
szükségtámaszpontjai és a hadtest tartalék jelentették. 

A védőállásban különösen nagy súlyt kellett helyezni az összeköttetés állandó 
fenntartására, mert a tartalékok stb. mozgatásához gyors helyzetjelentések és 
intézkedések közvetítése volt szükséges. Ezért a vezetékes rádiós összekötteté
sen kívül még szükségjelek leadására is intézkedés történt (fény és szemafor
jelek). 

A tüzérosztályok utasítást kaptak, hogy mozdonyállásaikat (ahol az ütegek 
hatosfogatai és járművei tartózkodtak) osszák két részre. Elöl csak a tűzlépcső 
hatosfogatai és járművei, valamint a parancsnoki szakasz kevés hátaslova 
maradt. A többi részeket kb. 2—3 km-rel hátrább létesített hátsó mozdony
állásban kellett elhelyezni. Ennek két oka is volt, az egyik az, hogy a légitá
madások és tüzérségi tűz elsősorban a védőállások mögötti részeken okozhatott 
veszteséget,, másrészt pedig az elöl levő területek takarmánygyűjtés szempont
jából már ki voltak élve. 

Az utóbbi ok miatt minden alakulat a közvetlen környékén kívül egy kije
lölt hátsó kaszálóterületet is kapott, melyet a hadosztályparancsnokság szabá
lyozott. 

A hadosztályvonat a Kárpátokon kívül a két fő völgyben települt. 
Az anyagi ellátás szempontjából voltak igen kedvező és részben hátrányos 

adottságok. Ezek egy részét a védőállás jellemzésénél már említettem, és ezek 
főként a csapat anyagi szolgálatot érintették. 

A fő közlekedési vonalak, valamint a terep adottságaiból kifolyólag a várható 
fő támadási irány a skolei völgyben volt. Ezért itt volt a védőállás legjobban 
mélységben tagolva és a páncélelhárítás súlya ide összpontosult. 
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A páncélelhárításhoz jelentős megerősítést adott a németek által visszaha
gyott 4 db 8,8 cm-es légvédelmi ágyú, melyek közvetlen irányzással harckocsi
elhárításra igen jónak bizonyultak. Kezelésükre a tüzérosztályok vezényeltek 
személyzetet. 

A főellenállási vonal maga tulajdonképpen a kúpokon és gerinceken levő 
nagyobb támaszpontok hálózatából állt. Ezek a támaszpontok kb. 100—200 ni
es kiterjedésű állások voltak, legalább megerősített szakasz erővel. Ezt a háló
zatot kötötték össze kisebb, legalább raj erejű támaszpontok. Nagyon fontos 
volt a tűzfegyverek többirányú és egyúttal oldalazó hatásra való beállítása és 
az előterep állandó gondos megfigyelése. Ugyanis a már említett földrajzi vi
szonyok mellett állandóan lehetett meglepő támadásokra és átszivárgásra szá
mítani (különösen éjjel). 

Minden támaszpontnak meg volt a kijelölt parancsnoka, aki alá rendeltettek 
az ott levő összes nehézfegyverek, tüzérfelderítő járőrök stb. 

A támaszpontok (figyelők, tüzelőállások, váltóállások, fedezékek) kiépítését, 
illetve tökéletesítését, valamint az akadályok építését az állások elfoglalása 
után aznnal elkezdték.Ehhez segítséget nyújtottak az ezredek árkászszakaszai 
és a beosztott utászok, akik munkavezetőként szerepeltek. A tűzrendszer ki
alakításánál nagy fontosságot kaptak a különböző zárótűzkörletek, a figyelés 
és az összeköttetés megszervezése. Járőrtevékenység jóformán állandóan folyt, 
rendszertelen időközökben, de különösen éjjel, amikor a járőrök több órás les
helyeken figyeltek. 

Mint említettem, a védőállás sok helyen sűrű erdőkben húzódott, ezért az 
előterepet le kellett tarolni és annak áttekinthetősége miatt magasfigyelőket is 
kellett létesíteni. Több helyen golyószórókat és mesterlövészeket helyeztek el 
magas állásokban. 

Nagyban az anyagi szolgálatot a következők befolyásolták: 
1. Minden anyagot a Kárpátoknak a határt alkotó magas vonulatán kellett 

átszállítani. 
2. A hágóktól az arcvonalhoz vezető, az Opor és Orwa völgyében vezető fő 

közlekedési útvonalakat magas, haránt összekötő utakkal nem rendelkező 
hegyvonulat választotta ketté. 

3. Ennek következtében a hadosztály arcvonalával párhuzamosan csak a 
védőállás mögött, a Korostow—Swietostaw közti völgyben lehetett mozogni, 
amelyet kb. 300 m-es szakaszon a túloldalról be lehetett látni. Ezt a szakaszt 
az utászok ugyan drótokra függesztett gallyakkal leplezték, de bármikor ki volt 
téve tűzcsapásoknak. Ilyenek esetében pedig az Opor völgyébe nem lehetett át
menni. 

Az előbbiek tudatában még a német műszaki csapatok próbáltak egy ha
ránt összekötő utat létesíteni Koziowa és Holowieczko községek között. Ez 
régi favágóút volt, amelyet a kanyarok kiszélesítésével és megerősítésével, va
lamint az úttest elegyengetésével hoztak használható állapotba. Mindezek 
ellenére ezen az úton legföljebb terepjáró gépkocsik, vagy négyesfogatú orszá
gos járművek tudtak volna közlekedni. Mondanom sem kell, mire az út készen 
lett, visszavonultunk onnan. 

4. Az eddig felsorolt nehézségek után meg kell említenem azt az igen kedvező 
körülményt, hogy Volóctól Hrebenowig teljesen ép volt a vasútvonal és jófor-
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mán a csapatvonatok körletéig lehetett egyes vasúti kocsikat előrevontatni. 
Ezenkívül ideális állapotokat teremtett a hadosztály közepének és balszárnyá
nak az ellátásában egy, az arcvonallal majdnem párhuzamosan futú erdei kis
vasút. Ennek zielonei vadászház melletti végállomásánál találtunk egy teljes 
épségben levő fatüzelésű gőzmozdonyt 10—12 használható vasúti kocsival, 
ezek felhasználását külön fogom megemlíteni. 

A hadosztály ellátásához szükséges anyagnak kb. 70%-a érkezett meg vasú
ton a tuchlai vasúti végállomásig, onnan kocsioszlopok szállították további ren
deltetési helyére. Kb. 10%-át kocsioszlopok szállították a vilóci vasútállomás
ról, 20%-át a tehergépkocsioszlop különböző helyekről szállította előre. 

Az ellátási rendszert a németektől vettük át néhány módosítással és a téli 
viszonyokra változtatásokat akartunk végrehajtani. Az említett erdei vasút 
felhasználása a történtek szempontjaiból nem elsőrangú esemény, de hasznos
sága miatt röviden szükségesnek tartom ismertetni. A mozdony első alkalom
mal 8 vasúti kocsival feltolatott a kisvasút felső végállomásáig, ezekből 2—2-t 
lekapcsolt a 15. tüzérosztály, a 39/11., és 9/1. és a 7/II. zászlóaljak csapatvonat 
körletében. 

A 2—2 vasúti kocsiból az egyiket bedeszkázva, fekvőhelyekkel, sebesült
szállításra rendeztük be és a sínekről alkalmas helyen, a zászlóalj segélyhelye
ken kiugrasztva ott maradt egy-egy állandó fékezővel. Ha szállítandó sebesül
tek akadtak, befektették őket a kocsiba, melyet könnyedén rá lehetett emelni 
a pályára és a fékező egy eü. honvéd kíséretében leengedte a kocsit a végig 
lejtős pályán az eü. oszlop elöl települt részlegéhez, ahol igen rövid időn belül 
sebészeti ellátásban részesülhettek. 

A másik vasúti kocsi felvételezésre szolgált. Erre felszálltak edényeikkel a 
felvételező közegek és ugyancsak leereszkedtek korostowi felvételező hely vasúti 
rakodóval ellátott raktárához. Adott időben a mozdony ismét feltolta a már 
megrakott vagonokat a felső állomásig és visszafelé sorban lekapcsolta őket 
az említett alakulatok körzetében. 

A felvételező épületről meg kell említenem, hogy példáját szolgáltatta egy 
ügyes magyar ácsmester, jelen esetben egy utász szakaszvezető önállóságának 
és képességeinek. Elképzelésem szerint olyan épületet kellett készítenie, amely
nek egyik oldalán vezettek a sinek, a másik oldalához a közúti járművek tudtak 
odaállni. Az egész egy nagy tárolótérből állt, széles ajtókkal és rámpákkal, az 
épület végén pedig, az adminisztráció lebonyolítására és a személyzet elhelye
zésére, egy-egy kis helyiség volt. Az említett szakaszvezető utászrajával és 10 
munkaszolgálatos segítségével az egész épületet egy hét alatt építette fel egy 
fűrésztelepről a helyszínre szállított faanyagból, néhány kéziszerszám és egy 
gépi fűrész segítségével. 

Nyugodtan állíthatom, hogy az anyagi szolgálat ebben a helyzetben kisebb 
zökkenőkkel megállta a helyét. Ami nagyobb bajokat okozott, azt rajtuk kívül 
álló körülmények okozták (a már említett kenyérsütési nehézségek és főként 
a szemes lótáp elmaradása.) Az egyes lőszerfajták gyér utánszállítása az első 
hetek harcfeladatainak végrehajtásában még kevésbé, de a visszavonulás alatt 
annál súlyosabban jelentkezett. 
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Az UPA 
(Az Ukrán Népi Felkelő hadsereg) 

Már amikor a szűkebb törzzsel a Hunyadi-állás átvételéhez szükséges tájé
koztatást megkaptuk a német hadtestparancsnoktól, felhívta a figyelmünket 
arra, hogy az arcvonal mögött UPA alakulatok, ukrán szabadcsapatok tar
tózkodnak. Ezeket nem szabad ellenségnek tekinteni. Erejük állítólag Zawadka 
környékén egy törzstiszt parancsnoksága alatt egy ezred. Kalne körzetében 
pedig, egy százados parancsnoksága alatt, kb. egy zászlóalj. Felszerelésük ve
gyes: magyar, német, lengyel, szovjet egyenruhák és fegyverek. Nagy részük 
lovasítva, a többi fogatolt járműveken közeledik. Jól fel vannak fegyverezve, 
sok a géppisztoly. Felhívták a figyelmünket arra, hogy a megjelölt körzetek
ben ne közeledjünk, takarmány-, élelem-, stb. beszerzést ne folytassunk. Ha 
azokon át kell haladnia valamelyik alakulatnak, előre értesítsük őket. 

Feltűnésükkor igazoltatni kell pket, ehhez vezetőik bizonyos számú külön 
igazolványt kaptak és időnként kölcsönösen igazoló jelszavakat adunk ki. Ha a 
védőállásokat szemből közelítenék meg, el kell őket fogni és az I. b. osztályhoz 
kell kísérni. 

Velük való közvetlen egyéni érintkezés tilos volt; mindennemű kapcsolatot 
csak az általuk kijelölt, Orawa községben tartózkodó összekötőtiszt és a had
osztály I. b. osztály útján volt szabad fenntartani. 

Azt a tájékoztatást is kaptuk, hogy majd együttműködnek velünk ezek a 
szabadcsapatok és felderítési eredményeiket közölni fogják. Ilyesmiről azonban 
a többszöri ígéretek ellenére sem hallottam. 

Az állítólagos együttműködésnek egyetlen pozitív eredménye volt. A szep
tember elején fennálló lótáphiány ideje alatt ugyanis sikerült tőlük sóért, 
szalonnáért és Munkácson beszerzett egyszerű ruházati cikkekért cserében 
nagy mennyiségű jó szénát, sőt kukoricát is szerezni. 

Annál nagyobb bajt csináltak az arcvonal visszavétele közben, mert az erdős, 
szűk utakon visszavonuló 39 II. zászlóalj egyes részeit fegyveresen megtámad
ták és néhány könnyelműen, biztosítás nélkül pihenő kisebb egységtől külön
féle felszerelést zsákmányoltak. 

A hadosztállyal szemben álló szovjet csapatok a 4. Ukrán Front hadműveleti 
egységei voltak. A róluk szerzett adatok egy részét még a németek adták át, a 
továbbiakat pedig felsőbb szervektől származó közlések, az állandó figyelés, a 
hadifoglyok kikérdezése és a felderítő járőrök eredményei szolgáltatták. 

Meg kell mondanom, hogy a I. b. osztály által időnként kiadott tájékoztató 
közlemények elég hézagosak voltak és sokszor feltételezéseken alapultak. 

Az biztosan sikerült megállapítani, hogy a hadosztály jobbszárnyával szem
ben a 24. lövészhadosztály állt, ehhez ÉNY-ra a 351. lövészhadosztály és még 
egy magasabb kötelék csatlakozott. A tüzérség ereje kb. 18 7,6 cm-es ágyús és 
3 12,2 cm-es közepes ütegből állt. Az ágyús ütegeknél azonban igen megtévesztő 
volt, hogy több váltóállást használtak és egyes lövegeket szokásuk szerint ván
dorlövegként alkalmaztak. 

A lövészegységek létszáma a folyamatos harcok közt kivívott nagy előnyo
mulás következtében kb. 60—70%-os volt. A hiányzó létszámot előnyomulás 
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közben, a visszafoglalt területekről származó, rövid kiképzésben részesített 
ukrán lakosságból pótolták. 

Fegyverzet terén igen jól álltak, sok automata fegyverük és aknavetőjük volt. 
A lőszerellátás terén pedig korlátozást nem ismertek. 

A csapatok állásaik kiépítésével, kiképzéssel, fakitermeléssel foglalkoztak. 
Gyakran indítottak átszivárgó felderítő járőröket. Aknavetőik rendszertelenül 
lőtték állásainkat. 

A tüzérség ugyancsak rendszertelen időközökben adott le megfigyelés nélküli 
zavaró tűzcsapásokat a közlekedési csomópontok környékére és módszeresen 
lőtte sejtett támaszpontjainkat. Két ízben tüzérfelderítő gép segítségével lőtték 
közepes ütegekkel a swietoszlawi hármas útelágazást és a vasútvonalat. A lő
szert nem sajnálták, mindkét alkalommal kb. 4—500 gránát becsapódását lehe
tett észlelni. 

A szovjet repülők is igen aktívak voltak, minden nap végeztek felderítő re
püléseket és gyakran lőtték fedélzeti fegyvereikkel, valamint bombázták az 
utakat. Éjjeli bombatámadásokat is kaptunk, amikor ejtőernyős világítótestek 
ledobása után támadták az előbb említett célokat. 

Mindezt zavartalanul megtehették, mert saját légi tevékenység jóformán 
nem volt. 2—3 naponként jelent meg egy-egy felderítő gép. A szovjet repülők 
állandó és erős légi tevékenységét nagyon megkönnyítette, hogy az arcvonal, 
mögött, a Stryj folyó közelében repülőteret telepítettek. Jó időben szabad 
szemmel is, de távcsövön tökéletesen meg lehetett figyelni a repülőtér egész 
napi forgalmát — csak éppen egyik ütegünk lőtávolsága sem érte el. 

A repülők több ízben szórtak le röplapokat. Propagandatevékenységet ezen 
kívül az állásokba előrehozott hangszórókkal is kifejtettek, sőt magyar hadi
foglyokat is küldtek át röpiratokkal. 

A polgári lakosság élete a Hunyadi-állás mögötti területen a háború súlyos 
velejárói mellett, nehezen, de tovább folyt. Elvileg a magyar határon belül is 
katonai közigazgatás működött, de a polgári hatóságok közreműködésével. 
A határon kívül, tehát a hadosztály területén már német katonai közigazgatás 
volt, körzetünkben egy „Landwirtschaftsführerrel" (egy-egy német seregtest 
mögöttes területének gazdasági tisztviselője). Ez nevezte ki a községi bírókat, 
azaz sztarosztákat, akik felelősek voltak a lakosság ügyeinek intézéséért. 

Érdekes volt a községek jellege. A vasúttal rendelkező, tágas Opor-völgyben 
látszott, hogy eredetileg jómódú települések voltak. Tuchla és Hrebenow, de 
részben Korostow is üdülőhelynek számított, több jó felépítésű kis szállodával. 
Tüdőbetegek, síelők, de főként vadászok látogatták ezeket a helyeket. 

A szűkebb és csak egy rossz úttal bíró Orawa-völgyben és környékén igen 
szegény hegyi falvak voltak. A lakosság számára megélhetést csak az erdők és 
a hegyi kaszálók nyújtottak. 

A lakosság kis része ukrán, többsége lengyel volt. Az utóbbiak közül többen 
voltak a más területről odamenekültek. 

A férfiak közül többet foglalkoztattunk az utak és hidak karbantartásánál, 
a smorzei fűrésztelepen, valamint a kisvasútnál. Fizetésként pénzt alig akartak 
elfogadni, élelmet kértek, amit rendes mennyiségben, cigarettával együtt meg 
is kaptak. 

A lakossággal való érintkezés elvileg tilos volt, de vígan kereskedtünk: ciga
rettáért, kenyérért remek erdei gyümölcsöket és pisztrángokat kaptunk. 
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A menekülteknek, akik már ötödik éve tengették életüket lengyel, szovjet 
és német fennhatóság alatt, valami bámulatos hatodik érzékük fejlődött ki. 
Mindenről értesültek, de hogyan, az rejtély maradt. Amikor pl. a hadosztály 
visszavonulására még csak néhányan kaptunk előzetes, bizalmas tájékoztatást 
és megkezdtük a használhatatlan, leromlott lovak hátraküldését, második nap 
már a menekültek is megindultak szekereikkel Magyarország felé. Érdekes, 
hogy amíg a faluban tartózkodtak, személyes holmijukon kívül alig volt vala
mijük, most egyszerre előkerültek kis, hegyi lovakkal vontatott járműveik, sőt 
több tehén is, melyeket a falu közelében levő erdőkben rejtettek el. 

Ebben az időszakban a lakossággal kapcsolatban semmiféle zavaró incidens
re nem került sor. Egyszer lőttek rá valahonnan egy felvételező járműre, de a 
tettest nem lehetett megtalálni. 

A hadosztályparancsnokság intézkedett, hogy az arcvonal mögötti községek
ből hátrább telepített lakosság kellőképpen el legyen helyezve. Erre üres házak 
bőven álltak rendelkezésre. Orawa községben külön menekülttábort létesítet
tek, ahol átmenetileg azok kaptak elhelyezést, akik a szomszédos területekről 
érkeztek. 

A hadosztály tábori bíróságának október közepéig nem sok dolga akadt. Egy 
ilyen nagy létszámú egységnél persze bőven voltak függelemsértési ügyek, 
néhány súlyosabb is. Gyávaság miatt egy tisztet lefokoztak, tulajdon ellen 
elkövetett vétségek miatt 4—5 ítéletet hoztak. 

Szökés szeptemberben mindössze 7 volt, amikoris valamelyik tüzérosztály 
hátsó mozdonyállásából szöktek meg ruszin kocsisok, fegyverestül, lovastul. 
Minden valószínűség szerint valamelyik UPA egységhez távoztak. 

A védőállás harci feladataival kapcsolatos berendezkedés mellett megkezdő
dött a téli időszakra való felkészülés. Ez elsősorban a fedezékek, tartózkodóhe
lyek, szállások kényelmessé tételére irányult, fűtőalkalmatosságok beállításával. 
Ehhez deszkát stb. bőven kaptak az smorzei fűrésztelepről és engedélyezve volt 
a régi korostowi fogolytábor lebombázott épületéből a használható anyag 
kitermelése. 

Tábori kályhákat csak nagyon kis számban utaltak ki, ezért a fűtést szükség
berendezésekkel (tégla) kellett megoldani. Fedett színeket kellett biztosítani a 
konyháknak, lőszer- és anyagtároló helyeknek, valamint a gépjárműveknek. 
A hadosztály egyik ütőerét jelentő tehergépkocsioszlop járműveit nemcsak az 
időjárás, hanem a légitámadások ellen is fontos volt megvédeni. Ezért minden 
tehergépkocsi számára, kisebb robbantásokkal és földmunkával, fedett bunke
reket készítettek. Hasonló védett táborhelyeket készítettek a lőszerkezelő oszlop 
egységei is. A felsoroltakat már jóval megelőzte a lovak részére készített fedett 
színek építése, mert takarmányhiány mellett a magas hegyek közötti hideg 
éjszakák, a harmat, a köd és az eső nagyon megviselték őket. 

Minden alakulat nagy mennyiségű tűzifát halmozott fel, ami bőven volt a 
helyszínen. 

A téli eszközök előállításában nagy segítséget nyújtott a vonat-műhelyszázad, 
ahol lemásolták és szériában gyártották a helyi jellegű szánokat, a kocsikerékre 
szerelhető szántalpakat és az emberek részére szolgáló eszkimó hótalpakat. 

A harci cselekményekre visszatérve, mint már említettem, igen fontos volt 
a gyakori járőrtevékenység, mellyel a szovjet csapatok támaszpontjait, tüzelő-
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állásait kellett megállapítani és foglyokat ejteni. E téren nagyobb jelentőségű 
volt a szeptember 7-i nap, amikor a hadosztályparancsnok az egész arcvonalra 
erőteljes nappali felderítést rendelet el kb. 20 járőrrel, különös tekintettel Skole 
területére. 

A járőrök mind erős géppisztolyos rajok voltak, gránátvetőkkel megerősítve, 
a fontosabb feladattal bírókat tüzérfelderítő járőr is kísérte. Támogatásukra 
és biztosításukra külön-külön egyes ütegeket jelöltek ki az összeköttet ós apró
lékos megszervezése mellett. 

Ez a felderítéssorozat csak egyes irányokban hozott megfelelő eredményt, 
mert a védőrendszerbe nem mindenhol tudtak a járőrök behatolni, és a Skolétól 
É-ra levő fontos hidat nem sikerült felrobbantani. 

Annál nagyobb eredménnyel járt, bár ez szorosabb értelemben véve nem 
harci feladat volt, egy parancs nélkül, sőt annak ellenére végrehajtott vállal
kozás, amely a hadosztály dieselolaj-ellátását és így a szállítási lehetőségeket 
hosszú időre megoldotta. 

A tehergépkocsioszlop bátor és leleményes parancsnoka, Eszik Alajos had
nagy, gépkocsivezetőjével az elöl zajló események alatt bejutott a skolei pálya
udvarra, ahol többek közt egy repülők által felgyújtott és ott rekedt német 
üzemanyagvonat is volt. A vonat legnagyobb része teljesen kiégett, találtak 
azonban két tartálykocsit, amelyekben az üzemanyag valamilyen oknál fogva 
nem gyulladt meg. Ezt az eredményt nem jelexitettük senkinek, hanem kivárva 
két borús éjszakát, a felfedező hadnagy önként jelentkező beosztottjaival be
hatolt az állomásra és az összes rendelkezésre álló hordókat és edényeket tele
szívta a tartálykocsiból. Mindezt teljes csendben és titokban sikerült végre
hajtani, csak az illetékes védőkörlet századparancsnokát kértem meg. hogy 
fokozott készenlétben biztosítsa a műveletet. Az elszállítást, ami külön prob
lémát jelentett, önként jelentkező fogatok hajtották végre éjjel, bekötött lábú 
lovakkal és jól megkent kerekű jármüvekkel. 

A résztvevők előléptetésben és más kedvezményekben részesültek. 
Az általános hangulat egyelőre jó volt. A tábori posta működött, a levelek 

jöttek-mentek, csomagok is érkeztek, pénzt is lehetett hazaküldeni. 
Az I. b. (felderítő és kémelhárító) osztály „Kárpáti Híradó" néven még újsá

got is adott ki egy lap terjedelemben. Ez némi tájékoztatást próbált adni a 
harcterek és a világ eseményeiről, közölte a hadosztálynál történt fontosabb 
eseményeket, hazai híreket és sporteseményeket, sőt egy-két viccet is. 

Megjelenésének azonban hamar véget vetettek a bekövetkező események. 
Azt már tudtuk, hogy tőlünk ÉNy-ra súlyos harcok folynak a Duklai-hágónál. 

Ezek hullámai mindinkább D felé terjedtek. Rövidesen ide irányították a bal 
szomszéd német hadosztályt is, helyére a 2. magyar hegyidandár került, ez 
vette át a mi 9 III. zászlóaljunkat is. Megerősítésükre szeptember 17-én a 
hadosztály kötelékébe tartozó 75. tüzérosztályt is oda kellett irányítani, Turka 
alá. Az osztály az Orawa völgyéből letérve igen nehéz terepen, több helyen 
erdei dorongutakon menetelt célja felé, legyengült lovaival. A feladat végre
hajtásának megkönnyítésére és gyorsítására a lőszerkészletüket tehergépkocsi
kon szállítottuk Boryniához, ahol már tüzelőállásba kellett menniük. A hegyi
dandár nehéz harcokban állt, az ütegek bal felől állandóan hallották az erős 
tüzelést és sokszor tisztázatlan viszonyok között mentek lépcsőzetesen tüzelő
állásba. A helyzet annyira változó volt, hogy az osztály néha azt sem tudta, 
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melyik alakulatot támogassa. A tüzelőállások sokszor maguk is a főellenállási 
vonalban találták magukat. 

Ebbe a térségbe kellett irányítani az addigi hadtest tartalékot képező 20. 
gyalogezredet is, hogy alátámassza a hegyidandárt. Az itt levő, előbb említett 
alakulataink nehéz harcok, sőt harckocsitámadás elhárítás közepette már csak 
szeptember 27-én, illetve akörül tértek vissza a hadosztály kötelékébe. 

A hadosztály arcvonala előtt megélénkült a szovjet csapatok tevékenysége. 
Tehergépkocsioszlopok jöttek-mentek. A már említett közeli repülőtéren egy 
légikikötőhöz hasonló, sűrű forgalom volt. A kifutópályán éjjel-nappal szálltak 
le és fel a gépek. A légitevékenység mind a felderítő, mind a harci repülők 
részéről hirtelen megerősödött. 

Ezekből az előjelekből, valamint abból, hogy mi voltunk az 1. hadseregnek 
az arcvonalból kiugró hadosztálya, nem volt nehéz a jövőre következtetni. 

Szeptember 16-án a hadosztályt megszemlélte az 1. hadsereg parancsnoka, 
dalnoki Miklós Béla vezérezredes. Visszatérése előtt a hadosztályparancsno
kot és vezérkari tisztjeit tájékoztatta észrevételeiről és közölte, hogy számol
nunk kell az arcvonal rövidesen bekövetkező visszavételével. Elrendelte, hogy 
ennek megkönnyítése végett, de feltűnés nélkül, a nem okvetlenül szükséges 
alakulatokat és anyagokat csoportosítsuk át az Árpád-állás mögé. 

Az 1. hadsereg visszavonulását és az Árpád-állásban a védelem megszilárdí
tását szükségessé tette a román átállás (augusztus 23-án) és a szovjet csapatok 
erdélyi előrenyomulása. A hadvezetés utasítása az volt, hogy: 
..Az 1. hadsereg azonnali kezdettel vegye vissza arcvonalát a Szent László állás
ba ( = az országhatárra), és ha az műszaki kiépítése és egyéb váratlan okok miatt 
nem volna védhető, a Szent László-állásban csak előretolt csapatokat hagyva, 
zömével az Árpád-állásban rendezkedjék be védelemre." 

Még a visszavonulás előtt néhány fontosabb alárendeltségi és személyi vál
tozás történt. 

A hadosztály gyalogsági parancsnokot, Tömöry Jenő vk. ezredest elhelyezték, 
a hadosztály tüzérségi parancsnokát, Blassmann ezredest Saáry István ezredes 
váltotta fel. A 7. gyalogezred megbetegedett parancsnokát, Esső Miklós ezre
dest váltotta fel. A 13. tüzérosztály új parancsnoka Szaplonczay Zsigmond 
százados lett. 

Miután az összes német alakulatokat északra csoportosították át, a XLIX. 
német hadtesttoarancsnokság is elvonult és szeptember 22-ével a 13. hadosztály 
a ,.Markóczy-c3oport" alárendeltségébe került. Nevét parancsnokáról, Markoczy 
János altábornagyról kapta. Ez a parancsnokság csak egy néhány személyből 
álló törzs volt, közvetlenek nélkül, mindössze két híradószakasszal rendelkezett. 
Egyelőre a német hadtestparancsnokság helyén települt. Hadrendjébe a követ
kezők tartoztak: a 2. hegyidandár (kiegészítve a 13. hadosztály alakulataival) 
és a 13. hadosztály. 

Markoczy altábornagy szeptember 24-én adta ki első intézkedését a vissza
vonulásra. Ez az egész hadsereg arcvonalán megindult és a hadosztálynak, 
szomszédaival összhangban, első ütemben a határon húzódó Szent László-, 
majd a mögötte húzódó Árpád-állásba kellett visszavonulnia. Ez a hadművelet 
a .,Wintersport" fedőnevet viselte. 
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Az említett védőállásokról annyit, hogy a Hunyadi- és a Szent László-állás 
tulajdonképpen egy-egy védelmi vonalat jelentett, ahol előzetes előkészítés, 
vagy berendezés alig volt. 

Az Árpád-állás nagyjában a történelmi határral párhuzamos magaslatok 
vonulatán volt kijelölve. Ez lett volna hivatva a huzamosabb védelem kifejté
sére. 

Kiépítése már jóval előbb megkezdődött. A védőállás gerincét a fontosabb 
közlekedési pontokon kiépített völgyzáró erődök, harckocsiakadályok és árkok, 
továbbá bemért és kiépített figyelők, valamint tüzelőállások képezték — illetve 
kellett kellett volna képezniük, mert az utóbbiakból jóformán semmit sem 
találtunk. 

A hadosztály visszavonulására vonatkozó intézkedés szeptember 24-én került 
kiadásra és lényegében a következőkből állt: 

Sávhatárok, és a főellenállás vonalai: a 3. sz. melléklet szerint (137. o.). 
Részletei: első a dolzki állás; második a határ menti Szent László-állás; har

madik az Árpád-állás. 
Csoportosítás: jobbról a Saáry-csoport (a 20/111. zászlóalj, egy német roham

osztag kb. erős századerővel, a 14. tüzérosztály és egy utászszázad). 
A 7. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 7. gyalogezred, a 13. tüzér

osztály, egy utászszakasz). 
A 9. gyalogezred parancsnokának csoportja (2/3 9. gyalogezred, a 13 II. lovas 

század és a 15. tüzérosztály két ütege). 
Tartalék: a 13. felderítő osztály kerékpáros százada és közvetlenéi. 
A visszavonulás szeptember 25-én éjjel indult meg, először a vonatalakula

tok útbaindításával, majd 26-án éjjel a csapatok kivonásával. Az arcvonalban 
néhány tűzerős fedezőosztag maradt vissza, amelyek csak 27-én, nappal, nyo
másra jöttek hátra. Az utóvédeknek még 26-án kellett a vázlat szerint állásai-, 
kat elfoglalni. 

Az első védőállást szeptember 26-ról 27-re virradó éjjel kellett elfoglalni. 
Ide érkeztek be 28-án az utóvédek. 

A 15. tüzérosztály parancsnoka törzsével és egy ütegével, a hozzá beosztott 
utászszázaddal és munkászászlóaljjal már 27-ére a Vereckei-hágó területére 
kellett, hogy beérkezzen. Itt azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa a hágó terü
letét, építsen ki egy zászlóalj részére támaszpontokat és javíttassa meg a hágóra 
vezető utakat. 

A hadosztályparancsnok és szűkebb törzse 26-ától a Lysá 1022. magassági 
pont területén települt. f 

A visszavonulás második üteme szeptember 28-án éjjel kezdődött és 29-én 
a 13. hadosztály már a Szent László-állásban rendezkedett be védelemre, a 
csoportosítás az előbbi maradt. Módosult azonban azzal, hogy minden gyalog
ezrednek alárendeltségébe kerültek a sávjukba eső határvadász portyázó ala
kulatok és őrseik. 

A hadosztály tüzérparancsnok közvetlen vezetése alá került, mint távol-
harc-csoport, a 103. nehéz tüzérhadosztály. 

A kikülönített alakulatok közül viszontagságos harcok után az Uzsoki-hágón 
keresztül visszaérkezett a 75. tüzérosztály. A 20. gyalogezredről semmi hír nem 
volt. 
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Szeptember 28-tól a hadosztályparancsnokság Alsóvereckén települt és ettől 
a naptól kezdve a Markóczy-csoport megszűnt, helyette a hadosztály az újon
nan megalakult V. hadtestparancsnokság alárendeltségébe került. A hadtestpa
rancsnok Álgya-Pap Zoltán altábornagy volt, harcálláspontja Szolyva. 

Az anyagi szolgálatról a visszavonulás 1.) és 2.) üteme alatt a következőket 
kell megemlítenünk: 

Élelemfelvételezés még a visszavonulás előtt volt 3 nappal a régi felvételező 
helyeken, majd Volóc és Alsóverecke vonalában ideiglenes felvételező helyek
ről. 

Lőszerfelvételezésre a hátramenet alatt az egyik vegyes rakományú kocsi
oszlop volt kijelölve. 

A csapatok szigorú parancsot kaptak, hogy minden nem szállítható lőszert 
és hulladékot még a visszavonulás megkezdése előtt a tuchlai vasútállomáson 
adjanak le. Semmiféle anyagot nem volt szabad hátrahagyni. 

Az egészségügyi szolgálatról annyit, hogy a kórház már előbb Szolyván tele
pült, az egészségügyi oszlop két részlege pedig 27-én Klimiecen, illetve Slavskón, 
28-tól Zúgón és Alsóvereckén működött. A gyalogezredek részére egy-egy 
sebesültszállító gépkocsit osztottunk be. 

Üzemanyagfelvételezés, mint általában, a tehergépkocsioszlopnál és a műhely-
századnál volt. 

Mint már a felvonuláskor, most is üzembe lépett az útisegély-gépkocsi. Ez 
egy megbízható tehergépkocsi volt, négy kitűnő szerelővel, felszerelve a leg
szükségesebb alkatrészekkel, köpenyekkel és üzemanyaggal. Tartózkodási he
lyét egy-egy csomóponton naponta jelöltük meg; feladatai voltak: gyors segély
nyújtás, kisebb javítások, köpeny csere, kisebb mértékű üzemanyagpótlás, eset
leg a mozgásképtelen járművek elvontatása. Elismerés illeti az összes alaku
latokat, mert a vontatóműhely által készített szántalpakon kívül semmilyen 
anyag nem maradt a határon kívül. 

A visszavonulás végrehajtásáról is kell néhány szót szólnunk. A Hunyadi
védőállás elhagyását a visszahagyott fedezőosztagok és egyes lövegek tüzük
kel és tevékenységükkel nagyon jól leplezték. Az elszakadás tökéletesen sike
rült. A menet folyamán újból a járművek okoztak sok nehézséget, mert két 
hágó felázott, meredek útjain kellett átmenni. A legyengült lovak, valamint 
néhány hajtó fegyelmezetlensége miatt torlódások keletkeztek, a járművek el
akadtak és ez a csapatok mozgását is akadályozta. 

A hágók elé az első nehézségek láttán kirendeltük a tehergépkocsioszlop, a 
vontatóműhelyszázad és néhány páncéltörő ágyú vontatóit, amelyek aztán fel
vontatták a lövegeket és járműveket a magaslatokra. 

Harci tevékenység szeptember 29-ig csak egészen szórványosan volt. Akkor 
aztán elkezdődött, még hozzá alaposan. 

Mint már említettem, az UPA osztagai szétugrasztották a 39 II. zászlóalj 
egyes részeit, ami megzavarta a 9. gyalogezred tervszerű visszavételét. De a 
legmeglepőbb és kellemetlenebb az volt, hogy a határ menti védőállás elfogla
lásakor két magaslaton, a Pikujon és a Jaszeniowán már szovjet csapatok vol
tak. Innen messzire be lehetett látni és erős aknavető tűzzel lőtték a 9. gyalog
ezred és a 13. tüzérosztály részeit, ezzel megakadályozták a védőállás elfoglalá
sát. Mindkét magaslatot csak többszöri, ide-oda hullámzó nehéz harc után 
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lehetett birtokba venni. Megjegyzem, hogy az utóbbi említett szovjet harc
csoportok nem a hadosztállyal szemben álló erőkből kerültek ki, hanem vala
honnan északról szivárogtak be. 

Ettől a naptól kezdve a hadosztály igen nagy (majdnem 30 km) kiterjedés
ben nehéz és véres harcokat vívott. A veszteségek magas számának két fő oka 
az volt, hogy egy kedvezőtlen, kopasz hegyeken vonuló, előkészítetlen védő
állást kellett elfoglalni, a másik pedig a szovjet csapatok számszerű és tűzbeli 
fölényéből adódott. 

Ilyen körülmények között szinte állandó válsággócok fejlődtek ki elsősorban 
a balszárnyon. A másik veszélyes betörés a Vereckei-hágó melletti Zupanie 
község felől jött, amelyik, ha még 3 km-t halad, kettévágja az egész hadosz
tályt. 

A harmadik hely, ahol súlyos harcok voltak, mert a szovjet csapatokat már 
harckocsik is támogatták, a Beszkid-hágó környéke volt. 

Az utolsó pillanatban rendelték alá a hadosztálynak a következő alakula
tokat: az ejtőernyős zászlóaljat a hadseregtartalékból, egy csendőrszázadot és 
egy vegyes fegyvernembeli katonákból összeállított vadászszázadot. 

Az ejtőernyős zászlóalj Volócról kiindulva ellentámadásával pár napra meg
könnyítette a vitézül védekező Saáry-csoport helyzetét, melyet a Kárpátok ha
tárvonalának elérésétől a hadosztály kiváló, új gyalogsági parancsnoka, Váji 
Sándor vk. ezredes vezetett. A csendőrszázad pedig, a 9. gyalogezredparancsnok 
alárendeltségében, másodszori bevetésekor visszafoglalta a Jaszeniowa magas
latot. A 9 III. zászlóalj, amelyik éppen a legkritikusabb időben érkezett be a 
bal szomszéd alárendeltségéből, nehéz harcok után elfoglalta a Pikujt. 

A csendőrszázad formájában egy merőben új alakulattal találkoztunk. Ezt 
az alakulatot a felszámolás alatt levő határ menti őrsökből állították hirtelen 
össze. Bár jól kiképzett emberekből állt, harcértéke nem volt túl sok, mert 
nem voltak nehézfegyverei, és semmilyen tábori felszerelése (eü., konyha, 
vonat). Egy szál köpenyben, puskával és csajkával felszerelve, legfeljebb ideig
lenes feladatra volt alkalmazható. 

A felsorolt tehermentesítés, amint előrelátható volt, csak ideiglenes segít
séget jelentett. A szovjet csapatok állandó nyomása, betörési kísérletei, a gya
kori és erős légitámadások, a pokoli aknavetőtűz a csapatok ellenálló képes
ségének rohamos csökkentésével fenyegetett. 

Mindez azért történt, mert a legfelsőbb német vezetés elrendelte, hogy a 
Kárpátokat nemcsak a visszavonulás egy szakaszaként, hanem tovább is vé
deni kell. 

A hadosztály parancsnoka a leírt események hatására a már októben 2-án 
javaslatot tett az Árpád-állásban való azonnali visszavonulásra, de ezt a had
test parancsnoka rögtön visszautasította. 

A fokozatosan romló helyzet és a nagy veszteségek miatt a hadosztálypa
rancsnok hiába ismételte meg javaslatait. Végül is október 6-án délben újból 
személyesen kérte a hadtestparancsnok engedélyét, aki felső parancsra való 
hivatkozással újból elutasította. Ezután, egyenesen az 1. hadsereg hírközpont
ján keresztül, személyesen a hadsereg parancsnokát kérte a telefonhoz. Az 
utóbbi végighallgatta jelentését és ahogy kivehető volt, már hajlott volna a 
parancs kiadására, de a német hadseregcsoport ott levő kiküldött tábornoka 
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közben felhívta a főhadiszállást saját vonalán és kategorikusan kijelentette, 
hogy a vezérkari főhadiszállás minden területfeladást megtiltott. 

Hankovszky vezérőrnagy erre lecsapta a telefonkagylót és saját felelőssé
gére azonnal kiadta az Árpád-állásba való visszavonulásra intézkedéseit. 

Minderre pontosan emlékszem, mert a hadosztály gyalogsági parancsnoká
val, tüzérségi parancsnokával és a vezérkari főnökkel együtt magam is az alsó-
vereckei főszolgabíróságon levő harcálláspontján, az irodában tartózkodtam. 

Ha mindez már előbb megtörténik, a hadosztály nem keveredett volna súlyos 
harcokba és nem kikényszerítve vonul vissza a kedvezőbb adottságokkal ren
delkező Árpád-állásba. 

Védelem az Árpád-állásban 

Az Árpád-állás elérésekor a hadosztály kötelékébe léptek az alábbi alakula
tok: 

— a 20. gyalogezred kikülönített részei; 
— a 25/1. erődszázad, Volócz-D; 
— a 25 2. erődszázad, Felsőgereben; 
— a 25'20. erődszázad, Latorca-völgy; 
— az I. gépvontatású közepes tüzérosztály; 
— a VI. önálló utászzászlóalj, továbbá 
— a ,,Baumann"-csoport, azaz Baumann István vezérőrnagy csoportja, ame

lyik a következőkből állt: 
- a 13. gyalogsági parancsnok eddigi csoportja, 

— a 11/11., a 21 II. hegyi zászlóalj és 
— a 7. lovasszázad. 
Az erődszázadokról melyek most alárendeltségünkbe léptek, szükséges né

hány dolgot megemlíteni. Ezek fontos közlekedési vonalakat és csomópontokat 
voltak hivatva lezárni, illetve biztosítani. Kiterjedésük a terep adottságaitól 
függően száz m- volt. Az erődök maguk körvédőképes beton tüzelőállások, 
figyelők, óvóhelyek voltak, harckocsi- és egyéb akadályokkal, továbbá műszaki 
zárakkal megerősítve. 

A megszálló erőt az említett, önálló alosztály jellegű megerősített századok 
jelentették. Páncéltörő és egyéb nehézfegyverekkel az előrelátható feladatok
nak megfelelően voltak ellátva. 

Ezek után joggal gondolhatjuk, hogy az ilyen tűzerős, jól telepített, völgyzáró 
erődök a legfőbb oszlopai voltak a hadosztály védelmi rendszerének. Ez azonban 
egyáltalán nem így volt. Amíg a főellenállási vonal rajtuk keresztül húzódott, 
mint erős támpontok, valóban megálltak helyüket. Amint azonban csak át
menetileg is áthullámzott rajtuk az arcvonal, hasznavehetetlenekké váltak. 
A szovjet csapatok átszivárgó módszerekkel és betörésekkel mögéjük kerülve 
hatalmas tűzösszpontosításokat zúdítottak rájuk, amelyet nem bírtak elviselni. 

Két erődszázad hamarosan fogságba esett, a harmadik hordozható fegyverei
vel kitört és mint lövészszázad szerepelt tovább. 

A hadosztály védelmi csoportosítása az Árpád-állásban: 
Jobbszárnyon: a Baumann-csoport (hadrendjét 1. előbb).Védi és sávjában 

súllyal lezárja a Vecsa patak völgyét. 
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A 7. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 7. gyalogezred, egy erődszá
zad, a 15. tüzérosztály, egy fél utászszázad). Lezárja és védi súllyal a Latorca 
völgyét. 

A 9. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 9. gyalogezred, egy erődszá
zad, a 13. tüzérosztály, egy utászszázad). Lezárja és védi súllyel a Vezérszállás-
Szolyva utat. 

A 20. gyalogezred parancsnokának csoportja (a 20. gyalogezred, a 75. tüzér
osztály, egy utászszázad). Védi a Mencsul 1104. és a 603. háromszögelési pont 
területét. 

Hadosztálytartalék: egy zászlóalj, a 64. portyázó osztály, a vadászszázad és 
a 13. felderítő osztály, valamint a VI. önálló utászzászlóalj részei, Polena kör
nyékén. 

Tüzérség: az előbb felsorolt tüzérosztályok a sávjukba eső gyalogos harc
csoportokat támogatták. 

A hadosztály-tüzérparancsnok közvetlen rendelkezésére állt a I. gépvonta
tású közepes tüzérosztály és a 103. nehéz tüzérosztály a Pinye patak völgyé
ben, elsősorban távolharc-feladatok megoldására. 

A hadosztályparancsnokság Polenán volt. 
Az Árpád-védőállás, amelyről már röviden említés történt, a Mencsul 1104., 

az 1052., a Kiczerka, és a Buzsora 1007. háromszögelési pontok vonalában hú
zódott. Néhány jellemző tulajdonságát azonban szükséges kiemelni. 

A főellenállási vonal és a mögöttes terep igen átszegdelt és — a völgytalpa
kat kikévé — mindenhol erdős, nehezen belátható terület volt. Három patak 
(folyó) völgye nagyjából négy részre tagolta a köztük húzódó párhuzamos 
gerincvonulatokkal. 

A harántösszeköttetés itt is csak a terepen, vagy igen rossz erdei talajutakon 
volt lehetséges, járművek részére alig. 

Külön gondot jelentett a tartalékok elhelyezése, mert számolni kellett azok
nak többirányú alkalmazásával, ez pedig jóformán csak a gerincvonalak és 
leágazásaik, valamint a völgyek mentén volt lehetséges. 

Megismétlődött a határ menti baj, ugyanis a főellenállási vonalban levő 
Kiczerka háromszögelési pont területén már beszivárgott szovjet csapatok vol
tak és a védőállást csak harc árán lehett elfoglalni. 

A tüzérség a magas hegyek és szűk völgyek miatt feladatait csak kevés fi
gyelőből, nehéz átlövési viszonyok mellett tudta megoldani. 

A terep jellegéből adódó nehézségek természetesen az anyagi szolgálat, il
letve az utánszállítás helyzetét is befolyásolták. Vonatalakulatok a Szolyva— 
Kisanna—Osszatelep háromszögben működtek. 

A felvételező helyekig való szállítás ebben az állásban is igen kedvező volt, 
az utakon kívül egy vasút- és egy kisvasúti vonal állt rendelkezésünkre. Nehéz
séget tulajdonképpen az okozott, hogy a csapattestek (és segélyhelyek) közti 
szállítást ismét túlnyomórészt csak málhásállatokkal és taligákkal lehetett le
bonyolítani. 

A sebesültszállítás fontosságára való tekintettel minden gyalogezredhez se
besültszállító gépkocsik voltak beosztva, melyek a lehetőség szerint közel vára
koztak a csapatok körzetében. Az Árpád-állásban folyó szüntelen harcok köze
pette legfontosabb esemény az október 15-i fegyverszünetet közlő kormányzói 
szózat volt — illetve lehetett volna. A közismert és már alaposan feldolgozott 
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körülmények miatt nem sikerült, de az biztos, hogy a sok nehézség mellett 
egyik fő oka az előkészítés hiánya volt. 

A fontos esemény valóban bekövetkezett volna, de mint említettem, az elő
készítés hiányosságai olyan mérvűek voltak, hogy a fegyverszünet végrehajtá
sának egyik legfontosabb személye, az 1. hadsereg parancsnoka, maga is meg
lepetéssel értesült annak közzétételéről, ugyanis az előzetes megállapodások 
szerint annak október 20-án kellett volna megtörténnie. 

Az esemény tehát elindult, de a folytatása elmaradt. A fegyverszünet híre 
elkésve, váratlanul és tájékozatlanul ért mindenkit. A legtöbb alakulathoz 
a hír már csak a vezérkari főnök nevében leadott módosított változatban, vagy 
azzal együtt ért el. Ugyanis minden csapattestnek csak 1—2 úgynevezett szó
rakoztató rádiója volt, ami talán be sem volt kapcsolva azon a délelőttön. 

A hátrább fekvő alakulatoknál a hír természetesen gyorsan elterjedt. Aznap 
még kijutottam két harcoló alakulathoz is, mindenhol valami megdöbbentő 
csend és a meztelen igazságot az utolsó pillanatban észlelő, kérdő várakozás 
fogadott. 

A rádiószózat elhangzása után pár perccel a hadosztály parancsnokságánál 
levő német összekötő törzs eltűnt és csak a következő napon jött vissza több 
felderítő páncélos és páncélvadász löveg kíséretében. Az utóbbiak néhány na
pig megszállva tartották a körzetünkben levő legfontosabb útcsomópontokat. 

Az események további ismertetése előtt rá kell mutatni arra, hogy október 
15-e után a hadosztály szelleme rohamosan romlani kezdett. 

Ebben közrejátszott nemcsak a meghiúsult fegyverszüneti felhívás, hanem 
lehangoló hatása volt annak is, hogy teljesen elmaradt a tábori postai össze
köttetés a szülőfölddel, a családokkal. Október 15-e körül az Alföld déli része, 
a hadosztály kiegészítő területe ugyanis vagy már nem volt a magyar csapatok 
birtokában, vagy éppen ott folytak a hadmüveletek. 

így az otthoniakkal kapcsolatban érzett teljes bizonytalanság és sorsuk iránti 
aggódás mély nyomokat hagyott az emberekben. 

Ezt még fokozták a veszteséges harcok, a túlzptt követelmények, a pihenés 
hiánya és a lőszerhiány miatt érzett tehetetlenség. 

Október 15-én és 16-án az arcvonalban viszonylagos csend volt, de 18-tól 
kezdve a Hankovszky vezérőrnagyot felváltó új hadosztályparancsnok, Sövény-
házy-Herditzky Jenő altábornagy máris nehéz problémákkal állt szemben. 

Személyi változás még annyi volt, hogy rendszeresítettek egy eddig ismeret
len feladatú „harcfegyelem biztosító" törzstisztet. A 13. hadosztályhoz Muzsay 
Ferenc ezredes került ebbe a beosztásba. 

A fenti időponttal egyidejűleg a V. hadtest parancsnoksága a Baumann-cso-
portot kivette a hadosztály alárendeltségéből és közvetlenéi közé sorolta. A 
gyalogsági parancsnok és a 14. tüzérosztály visszatért a hadosztályhoz. 

Meg kell jegyeznem, hogy a V. hadtestparancsnokság egyre növekvő beavat
kozása hadosztályunk vezetésébe és ellátásába nem sok könnyebbséget okozott, 
inkább súrlódásokat. Egymás után vette közvetlen alárendeltségébe a had
osztály egyes vonatalakulatait, a meglevők feladatait pedig módosította. Utasí
tások és egyéb papírok sokaságát zúdította a hadosztályparancsnokságra, me
lyekre válaszolni is kellett volna. 
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Közben a Latorca völgyében egyre súlyosbodott a helyzet, mert a ;;?ovjet 
csapatok újból elfoglalták a Kiczerka és a Buzsora magaslatokat és ezekről 
megkerülve kiemelték a völgyzáró erődöket. 

A 20. gyalogezrednél is nagy bajok voltak, mert több helyen áttörték az 
amúgy is ritka védővonalakat. A csapatok részben szétszóródtak, az ezred
parancsnok órákra eltűnt. A harc már a 75. tüzérosztály figyelőinek, sőt állá
sainak vonalában folyt. A tüzérosztály kitartása révén és a beérkező 13/2. lo
vasszázad segítségével sikerült a támadást egy hátsó vonalban megállítani. 
Közben azonban az egyik lövésszázad és egyben tüzérfelderítő járőr harcállás
pontját elfoglalták és itt nyilván megtaláltak egy térképet, amelyen a hadosztály 
tüzérségének több adata be volt rajzolva. 

Ennek alapján egymás után jöttek a tűzcsapások a különböző tüzelőállásokra 
és figyelőkre. 

Ekkor zajlott le a következő szép haditett: a 75. tüzérosztály közepes ütegé
nek egyik egysége állásváltoztatás közben árokba fordult. A lovak nem bírták 
kihúzni, ezért lekapcsolták és otthagyták a két arcvonal között. A löveg pa
rancsnoka, egy ruszin származású szakaszvezető azonban az új tüzelőállás 
elfoglalásakor egy erősebb hatosfogattal önként visszament érte és heves akna
tűz és légi támadások közepette kivontatta. 

Október 19-én a Latorca völgyében tovább romlott a helyzet, a 7. gyalog
ezred ott levő részei szétszórva, kisebb csoportokban védekeztek. Ezek meg
erősítésére gépkocsiszállítással két hegyi zászlóaljat küldtek a hadosztályhoz. 
Felvonulásukat azonnal megkezdték — szakadó esőben — a Latorca-völgyet 
két oldalról kísérő gerincvonulatokra. 

Ezek a zászlóaljak 22-én a szomszéd hegyidandár alárendeltségébe léptek és 
feladatuk a 13. hadosztály kivonásának biztosítása volt. 

Az 1. hadsereg helyzete most már kritikussá vált, mert a debreceni csata 
után a szovjet csapatok elérték a Tisza vonalát, észak felől pedig a 4. Ukrán 
Front, egyre szélesedő arcvonalon, nagyobb erőkkel támadott. Az 1. hadsereget 
a bekerítés veszélye fenyegette. A 13. hadosztály külön is veszélyben volt, mert 
a Szolyva felé támadó szovjet csapatokat már nem lehetett megállítani, leg
feljebb lassítani előnyomulásukat. 

A hadosztályparancsnokság ezután jórészt már csak rövid szóbeli intézke
dést adott ki a visszavonulásra. 

A lényeg az volt, hogy a hadsereg arcvonalának kiegyenesítése céljából meg
indított nagy hadműveletből a hadosztályra az alábbi feladatok hárultak: Ha
logató védelem: 

1. Munkács ÉK-en, 
2. A szerednyei állásban, 
3. Védelem a Zempléni hegység keleti oldalán. Az utóbbira azonban csak 

később kaptunk volna parancsot, a kialakult helyzetnek megfelelően. 
A Munkács előtti védőállást már meglehetősen zavaros körülmények közt 

lehetett elfoglalni, közénk szorultak egészen idegen alakulatok, viszont a 20. 
gyalogezred parancsnokának csoportja, amelyiknek a védelem északi szárnyát 
kellett volna képeznie, nem tudott csatlakozni, hanem a Túrja patak és mellék
völgyeibe szorult. 
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A hadosztály kivonása tulajdonképpen 23-án este kezdődött az említett két 
hegyi zászlóalj és a gépvontatású közepes tüzérosztály biztosításával, az egész 
műveletet a már eddig is kiválóan működő Vályi vezérkari ezredes vezette. 

A kivonást fedezte még 2—2° tüzérosztálynak a Latorca völgyéből északra 
és délre lépcsőzetes tüzérállásaikból leadott hatásos tüze. 

A 13. felderítő osztály a szentmiklósi völgyszűkületnél foglalt reteszállást. 
Az október 25-én kapott tájékoztatás szerint a hadosztály előtt már jelentős 

új páncélos egységek tűntek fel, 26-án reggel egy gépkocsizó lövész kötelék 
Munkácsot délről néhány km-re megközelítette. Sürgős volt tehát a szerednyei 
vonalba visszavonulni. Munkács előtt a tüzérség nagy mennyiségű lőszert ka
pott, amit feladatai teljesítése után nem tudott volna elszállítani. Ezért paran
csot kaptak, hogy a már felderített és térkép szerinti célokra a nem mozgat
ható mennyiséget lőjjék ki. 

A hadtestparancsnok, Algya-Pap Zoltán vezérőrnagy a munkácsi hídtól észak-
ca, Oroszvég község területére egy utóvédet rendelt ki Muzsay ezredes pa
rancsnoksága alatt (ereje: egy német vadászzászlóalj, egy erődszázad, a 13. 
tüzérosztály és egy német páncélvadász lövegszakasz volt). 

A csapatok kivonása nem ment egyszerűen, mert Munkács még hajnalban is 
tömve volt vonatrészekkel és az egyetlen hídhoz egy meglehetősen szűk utca 
vezetett, ahol igen nagy volt a torlódás. 

Közben szörnyű jelenetek játszódtak le a városban. Erdélyi menekültek 
próbáltak kocsijaikkal előbbre jutni, a város lakosságának jó része az utcákon 
szaladgált. Egyesek menekültek, a többség azonban feltört és fosztogatott 
minden üres, vagy annak látszó üzletet, házat stb., közben összeverekedtek a 
zsákmányon. 

Végül is a hadosztályparancsnok intézkedésére minden csapatnak előre kel
lett küldenie átvonulása idejére a hídhoz egy forgalomszabályozó részleget. 
Ezek nagy nehezen és erélyesen annyira rendet tudtak teremteni, hogy minden 
alakulat átvonult a hídon. 

Az előbb említett utóvéd azonban csak 9 óra körül kezdte állásait elfoglalni 
a Latorca túlsó oldalán. Több egység figyelője a klastromaljai Szent Bazil 
kolostorban volt. Ezek innen, magam pedig a Beregrákos mögötti magaslatról 
láttuk, mint egy előttünk levő színpadon, amint felrobbantják a hidat, ahová 
egymás után gyorsan érkeztek meg a szovjet harckocsik. Eleinte számoltuk, 
de annyira szaporodtak, hogy már nem is volt érdemes . . . 

Ugyanis egymás után fordultak el a hídtól és gázoltak át a Latorcán, mintha 
semmi sem lenne ott. Nagyobb részük előretört az ungvári műút mentén, 10—15 
harckocsi pedig jobbra fordult és megtámadta a 13. tüzérosztály tüzelőállásait. 
Elsőnek a közepes üteg mozdonyállását, majd a tüzelállást támadták. A harc
kocsikat csak igen kevés gyalogság és polgári fegyveresek követték. A közepes 
üteg meglevő lőszerét közvetlen irányzással kilőtte, utolsó lövéseivel utcát lőtt 
magának, s azon keresztül a megmaradt legénység gyalogharcban kivágta 
magát. 

A másik két üteg ebből a támadásból még ki tudta vonni magát, mert a harc
kocsik a közepes üteggel voltak elfoglalva. 

Az utóvéd parancsnoka 9 órakor megpróbálta egységeit Beregrákos vonalá
ban állásba küldeni. A német zászlóalj rövid ideig védekezett, de az erődszázad
ból már a fele sem volt meg. 
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Ezen a területen próbálta megkeresni és állásba küldeni a 20. gyalogezred 
egyik idevetődött zászlóalját és a 14. tüzérosztályt a hadosztályparancsnok, a 
hadtest-tüzérparancsnok és a vezérkari főnök. Közülük a vezérkari főnököt 
elfogták, az előbbi két magasabb parancsnok rJtedig csak egy napi gyalogmenet 
után került elő, néhány km-rel arrébb. 

A 13. tüzérosztály másik két ütegét is harckocsitámadás érte a műút mentén 
levő községekben, az egyiknek azonban még sikerült Nagyláz községnél tüzelő
állást foglalnia. 

A helyzetet a sötétség beállta mentette meg egyelőre, továbbá egy magyar 
gépágyús szakasz, amelyik Szerednyénél igen közelről kilőtt néhány harcko
csit. 

A hadosztályparancsnokság törzse, amely a tervek szerint Nagylázon tele
pült, teljesen tájékozatlan és tanácstalan volt. Vezetői, mint említettem, eltűn
tek, a hadosztály gyalogsági parancsnoka, aki szintén személyesen próbálta elől 
a csapatokat összeszedni, csak akkor kerül elő. Megérkezése után kb. 20 órakor 
átvette a parancsnokságot és több tiszti járőrt küldött ki a helyzet megállapí
tására. 

Ezek rövidesen visszatértek és jelentéseikből a következő kép alakult ki: 
A 7. gyalogezrednek csak néhány kis részét találták meg, mert a megtépázott 

ezred maradékának jó része is Tamássy-Szávits Sándor ezredessel átállt, illet
ve fogságba került. 

A 9. gyalogezredig már el sem jutottak. A műúton ugyanis már szovjet gépe
sített alakulatok mozogtak. Egyébként a 9. gyalogezred parancsnoka, Szász 
Ferenc ezredes a sötétedés beálltával átállt a szovjet csapatokhoz. Később a 
debreceni kormány megalakulása után, mint vezérőrnagy, ő lett a Jászberény
ben megalakuló új honvédség 1. hadosztályának parancsnoka. 

A német zászlóalj parancsnoka közölte, hogy alakulata kimerült, visszavonul 
Ungvár felé. Egy előkerült határvadász portyázó századparancsnok jelentette, 
hogy nehézfegyverei nincsenek, emberei kimerültek és alkalmatlanok ellen
állásra. 

Tehát a hadosztályparancsnokság előtt jóformában semmi sem volt, sőt az 
egyik járőr azt jelentette, hogy a Nagylázra vezető bekötőútnál már szovjet 
harckocsik vannak. Ezek, úgy látszik, észrevették a járőrt, mert tüzeltek rá, 
rövidesen pedig a szinte nappali fényt árasztó holdvilágnál elkezdték lőni a 
falut. A hadosztályparancsnokság kénytelen volt, Cigányos felé kerülve, vissza
menni Ungvárra. 

Ide 22 óra körül érkeztünk be, ahol a kormányzósági palotánál a 6. hadosztály 
parancsnoka (Karátsony László vezérőrnagy), aki törzsével már indulóban volt, 
azt a parancsot közvetítette számunkra, hogy a 13. hadosztály feladata Ungvár 
déli védelme. 

Vályi vezérkari ezredessel megpróbáltuk számba venni az illuzórikus véde
lemre felhasználható alakulatokat. 

Ezek elvileg a következők lettek volna: egy portyázó század, egy csendőr
század, az említett 20. gyalogezredbeli zászlóalj és a 14. tüzérosztály — melyek 
hajnalig nem kerültek elő —, továbbá a 13. tüzérosztály egy ütege, a 75. tüzér
osztály két ütege, néhány szétszóródott híradó-, utász- és vonatkatonából össze
állított hevenyészett alakulat. 
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Már hajnalodott, mire ezeket a gyér adatokat sikerült megszereznünk és ki 
lehetett adni a perecsenyi műúttól a Nagykaposig vezető útig félkörben levő 
védelemre az intézkedést. A parancsok azonban az alakulatok feléhez sem ju
tottak el és hajnalban már megkezdődött a szovjet harckocsik és gépesített 
alakulatok támadása. Mindenhonnan vad tüzelés hallatszott, Radvánc területén 
és a műút mentén tüzelőállásból-tüzelőállásba visszavonuló még meglevő üte
geinket is, egy kivételével, szétszórták a szovjet harckocsik. 

A már előbb említett gépágyús szakasz és a páncéltörőkkel felszerelt egyes 
harcosok nem jelentettek komoly akadályt. A város nyugati részéről kivezető 
utakat rövidesen elérte egy harckocsialakulat, ott megállva minden mozgást 
megakadályozott és a vele jövő lövészek az arra kerülő magyar csapatrészeket 
elfogták. 

A hadosztályparancsnokság szintén csak két részletben jutott ki Ungvárról. 
Az Árpád-állásból való visszavonulás alatti anyagi szolgálatra is kell néhány 

szót fordítanunk. Kivonásukkor a csapatok háromnapi élelmet vételeztek, 
lőszer kivételesen bőven volt, mert a hadsereg ellátó oszlopa 25-éig még mű
ködött Munkácson. 

A hadosztály vonata 26-ára általában Nagykapos környékére és attól nyu
gatra volt irányítva. Mozgó felvételező helyként gépkocsin szállítottunk anya
got egészen a harckocsitámadás megkezdéséig Beregrákos községbe. Ugyanitt 
sebesültszállító gépkocsik is tartózkodtak. Minden gépjárművünk korlátozás 
nélkül közlekedhetett, mert még tartott a skoléi üzemanyagból, sőt a szolyvai 
falepárló üzemmel kötött csereüzletből nagymennyiségű metilalkoholhoz ju
tottunk, aminek hozzáadásával jelentősen sikerült üzemanyagkészletünket 
gyarapítani. 

A hadosztályparancsnokság Céke községben gyülekett össze (Sátoraljaújhely
től északra). Ide érkezett meg több km-es gyaloglás után az elveszettnek hitt 
hadosztályparancsnok is. Ezután kezdődött meg a veszteséglisták összeállítása. 

A hadsereg arcvonala átmenetileg megszilárdult, aminek egy részét, az északi 
szárnyon, a Vályi vezérkari ezredes által összegyűjtött vegyes csapatrészek 
alkották a Feketevíz (Cerna Voda) mentén. 

A lassan beérkező és összeszedelőzködő alakulatok harcérték jelentéseit össze
sítve november 3-án jelentkeztünk az 1. hadseregparancsnokságon, ahol egy 
ezzel megbízott törzs megkezdte a hadsereg átszervezését. A hadosztály gyüle
kező alakulatairól az alábbi kép alakult ki : 

Becsült veszteség 

Alakulat Létszámban Felszerelésben 
ho. pság. 10% 30% 
7, gy- e. 50% 5 % 
9. gy. e. 7 5 % 100% 
13. féld. oszt. 30% 25%, 
20. gy. e. 50% 7 5 % 
13. tü. oszt. 7 5 % 7 5 % 
14. tü. oszt. 10% — 
15. tü. oszt. 10% — 
75. tü . oszt. 50% 100% 
13. gá. ü. 10% — 
u. zlj . 50% 50% 
hír . zlj . 10% 30% 
vona t 10% 10% 
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Amint a leírottakból láthatjuk, ez a jobb sorsra érdemes 13. honvéd gyalog
hadosztály jóformán alkalmazásának első napjaitól kezdve egyre nagyobb ki
terjedésében, mindig nehezebb, lehetőségeit messze meghaladó feladatok ter
heit viselte, végül is elvérzett. 

A nehéz harcok után megmaradt részeinek sorsát órák alatt elintézte az 1. 
hadseregparancsnokság. 

A felsorolt alakulatokat részben egységenként, részben személyi és anyagi 
kiegészítésként, szétosztotta az 1. és 2. hegyidandár és a 24. hadosztály között. 

Vonatalakulatainak javát nagyrészt a V. hadtestparancsnokság kapta, néhá
nyat az említett seregtestek között osztottak szét. 

Ezzel a 13. honvéd gyaloghadosztály rövid és keserves története lényegében 
befejeződött. 

Magát a hadosztályparancsnokságot a Dunántúlra irányították majdani fel
töltés végett. Parancsnoksága alatt nem maradt más, mint a 13. tüzérosztály
parancsnoksággal együtt egy tüzérosztag néhány lóval és járművel, a hadosz
tály-vonatparancsnokság, 7 kocsioszlop, a lóellátó oszlop és a személy irányító 
állomás. 

Ezek november 10-e után a Hernád és a Sajó völgyén, Balassagyarmaton és 
Esztergomon át meneteltek tovább Pápa környékére. 

Ott a személyi állomány nagy részét a vonatalakulatok többszöri átfésülése 
után a győri kiképző és felszerelési központ kapta, ahol megpróbáltak kiképző 
csapattesteket formálni belőlük, a dunántúli bevonulókkal kiegészítve. 

A hadosztályparancsnokság adminisztrált és kiképzési tervezeteket gyártott 
jövendő alakulatai számára. Majd a nagy tavaszi offenzíva nyomására, egyre 
fogyatkozó állományával, Ausztriába települt át. 

Ezt a visszaemlékezés^ mint a 13. gyaloghadosztályt felállító V. hadtestpa
rancsnokság anyagi alosztályának, majd a mozgósítástól kezdve a hadosztály
parancsnokság anyagi osztályának vezetője állítottam össze. 

Mint tudjuk, az 1944. évben működő katonai alakulatok irományai jóformán 
mind elkallódtak, megsemmisültek, levéltári anyag alig van. 

Így csak néhány, véletlenül megmaradt eredeti okmányra, két naplóra és 
saját emlékezetemre támaszkodhattam. Ezért, 36 év távlatából, teljességre nem 
is törekedtem. így ebben az összeállításban az események menetével kapcso
latos, továbbá időbeli és földrajzi tévedések esetleg előfordulhatnak. 
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KARSAI LÁSZLÓ 

CIGÁNY KATONAI MUNKASZÁZADOK MAGYARORSZÁGON 
1944—1945-ben 

A helyi hatóságok 1944 ta viaszán még ímmel-ámmal ugyan, de végrehajtot
ták az ország nagy részén a cigányrazziát. Július elejéig azután minden ener
giájukat a vidéki zsidóság deportálásának zökkenőmentes lebonyolítása fog
lalta le. A Belügyminisztériumban és a Honvédelmi Minisztériumban sem ér
tek rá a cigányakkal foglalkozni. Csak a zsidódeporttálások után kezdték el a 
BM és a HM illetékesei azt fontolgatni, hogy a zsidó katonai munkaszázadok 
mintájára külön katonai cigány munkaszázadakat állítanak föl. 

1944 szeptemberéig a cigányokat, legalábbis azokat, akiknek állandó bejelen
tett lakásuk, otthonuk vo,l|t, dolgoztak, a magyar hadseregbe minden megkü
lönböztetés nélkül besorozták. A cigányakat a Honvédelmi Minisztérium nem 
tekintette külön nemzetiségnek. Amikor 1944. augusztus 4-én a Honvédelmi 
Minisztérium a 18—42 éves férfiak nemzetiségét vizsgálta, kivételt téve az ál
lományban levő munkaszolgálatra utaílt nemzetiségekkel és zsidókkal, akikre 
vonatkozóan már részletes adatok is rendelkezésre állottak, a felsorolásban a 
magyarokat, ruszinokat, románokat, szerbeket vették figyelembe, a cigányo
kat külön nem tüntették föl.l 

Maguk a cigányak is önérzetesen hivatkoztak arra, hogy a magyarokkal 
együtt harcoltak már az I. világháborúban és nincs ez másként 1939 után sem.-

Az a tény, hogy a hadseregbe besorozott cigányok családtagjainak éppúgy járt 
a hadisegély, mint a magyar honvédek hozzátartozóinak, a szélsőjobboldali Ma
gyar Dolgozók Országos Hivatásszervezetét is fölháborította, de hiába pro
testáltak, a cigányok tovább harcoltak együtt a magyarokkal.3 

Ráczpali Lajos szolnoki cigánybíró nyugodt öntudattal írhatta kérvényében 
1944. szeptember 12-én: „Jelenleg 4 fiam teljesít katonai szolgálatot, akik kö
zül egyet a vett értesülés szerint hősi halottként elvesztettem.'"1 

Mindenfajta központi intézkedés, rendelet és utasítás nélkül 1944 nyarán 
Magyarországon több megyében is igénybe vették, honvédelmi munkajeggyel, 
mezőgazdasági munkára azokat a cigányakat, akik önként nem szegődtek el 
dolgozni. így járt el saját hatáskörében a körmendi járás főszolgabírája is, 
aki 1944. augusztus 24-én jelentette alispánjának, hogy körzetében az összes 

1 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), HM elnöki i. 908. Bbk. 1. ny./1944. A nyilas 
HM ezzel szemben még végóráiban is számon tartotta a cigányokat. Erről tanúskodik a 46. 200/1/a 
— 1945. HMH rendelet, amely a Hungarista Hadsereg felállításáról intézkedett. (Gyepüszállás II., 
Beregfy saját kezű aláírásával jelent meg.) A rendeletben szó szerint a következő olvasható: 
„Nemzetiségi legénység esetén jelentendő, hogy a meglévő létszám hogyan oszlik meg százalé
kosan nemzetiség szerint (pl. 90°/o cigány)." HL, 6833/1945. március 8. 

2 Komárom Megyei Levéltár (a továbbiakban: KML), esztergomi polgármester i., 9135/1944. sz. 
alatt található az Igazságügyminisztériumhoz 1939-ben (dátum nélkül) csatolt hatósági szegény
ségi bizonyítványok alapján írógéppel írott kérvény, aláírói Sárközi Györgyné és Horváth Dá-
nielné. Mint a kérvényből kiderült házunkban 15 éve laknak és bár „saját költségünkre építtet
tünk lakást", most ki akarják őket lakoltatni. 

„Sem nem loptunk és katonákat adtunk '14-ben a háborúba és most is ott vannak a ka
tonáink Léván besorozva. Budapesten megtűrik a cigányokat, nem zaklatják őket, mint minket 
folytonosan." 

3 Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete Ipari és Kereskedelmi Főtitkárságának 1943. 
április 14-én kelt beadványa Szentendre polgármesteréhez. Pest Megyei Levéltár/Vác, szentendrei 
polgármesteri i„ 2223/1944. 

4 Szolnok Megyei Levéltár, szolnoki polgármesteri i„ 21. 286/1944. 
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cigányok nyilvántartásba vannak véve, a cigányok többsége pedig saját lét
fenntartásáról „mezőgazdasági munkáknál napszámkeresetből" gondoskodik. 
„Az önként munkát nem vállaló cigányokat mezőgazdasági munkára igénybe 
vettem."5 

Ahogy a háború egyre inkább közeledett a Kárpátokhoz, úgy vált egyre sür
getőbb feladattá minden magyarországi állampolgár bevonása a haditermelés
be és a hátországi munkálatok elvégzésébe. Már 1943 folyamán felállítottak -a 
HM utasítására, elsősorban a bányászok megsegítésére, nemzetiségi (szerb, ro
mán, ruszin) munkaszázadoikat.11 

1944. május 8-án azután a belügyminisziter rendeletet adott ki (természete
sen a mindig és mindenre alkalmazható 1939 II. tc-re hivatkozva) az egyetemi 
és főiskolai hallgatók, valamint a 17. életévüket betöltött középiskolások hon-
védelmi munkába állításáról.7 A rendelet hozzávetőlegesen 30 000-re becsülte 
a 17 éven felüli, de egyetemen vagy főiskolán végbizonyítványt még nem nyert 
ifjak számát, akiket a „Diákok Honvédelmi Munkaszervezete" elnevezés alatt 
felállított szervezettől lehetett igényelni. A rendeletet a HM munkaügyi főcso
portfőnöke, vitéz Hennyey altábornagy az 1944. március 30-án a HM-ben meg
tartott tárcaközi értekezleten terjesztette elő; a rendelethez mellékelt feljegy
zés dátuma 1944. április 17. 

Két nappal később a Minisztertanács előtt Hennyey altábornagy a munka
erőgazdálkodásról szóló előterjesztésében többek között javasolta „munkake
rülőknek munkaszázadokba való beszervezését". Előterjesztését a miniszterta
nács elfogadta azzal, hogy ebben a tárgykörben az igazságügyminiszter a HM 
XII. osztályának csoportfőnök ével közvetlenül tárgyalja meg a szükséges intéz
kedéseket/ 

Két hónappal később az Országos Munkaerőgazdálkodási Bizottság feladatait 
vitatta meg a magyar kormány. Az OMB feladatainak 6 c pontját is elfogadta 
a Sztójay-kabinet, amely így hangzott: „A munkakerülők, lézengők, valamint 
az évnek csak bizonyos szakában foglalkoztatott személyek munkaképességük 
határáig termelő munkára szoríttassanak."" 

Ennek alapján jelent meg az 1850 1944. sz. ME rendelet,10 amelynek alapján a 
BM a HM-mel közösen fölléphetett a munkakerülőknek és lézengőknek „mun
kára kényszerítése érdekében. Ennek a rendeletnek az alapján a HM Szentki
rályszabadján honvéd építő munkatábort állított föl. Mint azt a minisztertaná
cson dr. Fábián Lajos vezérkari ezredes, a HM munkaügyi főcsoportfőnök he
lyettese 1944. szeptember 7-én elmondta, a tábor befogadó képessége 2000 fő, 
„azonban 5000 főig fejleszthető".11 

5 A körmendi főszolgabíró 47/1944. sz., augusztus 24-i jelentése az alispánnak. Vas Megyei Le
véltár, alispáni i., 3604/1946. 

6 Erről tanúskodik Nikolits Mihály főispánnak, Baranya váVmegye és Pécs szabad királyi 
város OM kormánybiztosának 361/OM 1944. június 2-i utasítása, amely katonai munkásszázad 
részére férőhely biztosítását írta elő. Az iratból kiderül, hogy bányamunkás utánpótlás céljá
ból a széntermelés fokozására a honvédelmi miniszter úrtól már az elmúlt év tavaszán és 
őszén katonai munkásszázadokat igényeltek és kaptak. Annak idején — jegyzi meg az irat — 
5006-os sorszám alatt 1/2 nemzetiségi (szerb) katonai munkásszázad (100 dolgozó fő) és 9044-es 
sorszám alatt [egy] nemzetiségi [katonai munkásszázad] (román) 200 dolgozó fővel érkezett a 
körzetbe és, mint a rendelet megjegyzi, azok „működnek is zavartalanul". „Értesíttettünk: 8103 
nemzetiségű (ruszin) munkásszázad a közeli napokban érkezik és ezek részére kérnek férő
helyet." Baranya Megyei Levéltár, a pécsi járás főszolgabíróságának i., 4081/1944. 

7 Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), 363. 245/1944. XVIII. OM rendelet 
8 Országos Levéltár (a továbbiakban: OL), Min. tan. jkv. 1944. április 19. 
9 OL Min. tan. jkv. 1944. június 10. 
10 Budapesti Közlöny, 1944. 115. sz. 
11 OL Min. tan. jkv. 1944. szeptember 7. 
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Dr. Fábián Lajos ezredes kitért arra is, hogy a HM a toloncházakban össze
gyűjtött őrizetesek átadását is kérte a BM-jtől, hozzáfűzvén: „A munkatáborba 
utaltak repülőtér építési munkát fognak végezni."12 

Ezek után a HM munkaügyi főesoportfönökének helyettese tájékoztatta a 
kormányt arról, hogy .,A cigány munkaszázadok felállítását a HM augusztus 
23-án elrendelte. Az összegyűjtésüket szeptember 20-ra kell befejezni. Kb. 
50—60 munkásszázadra (10—12 000 fő) lehet számítani. A repülőtér építésénél 
alkalmazott diákszázadok felváltására lesznek elsősorban alkalmazva. A gaz
dasági tárcák e századokból nem igényeltek. Esetleg lehetséges lesz felváltás 
mellett nemzetiségi (román, szerb) munkásszázadokat szabaddá tenni más 
munkafeladatra."I:! 

A tájékoztatóból nem derül ki vi/lágosan, hogy kiket, milyen cigányokat is 
akart a HM ezekbe a munkásszázadokba bevonultatni. Az eredeti „szigorúan 
bizalmas!" HM rendelet viszont világosan fogalmazott: A Belügyminisztérium
mal „karöltve'1 az ország egész területén a kóbor cigányak és a letelepedett, 
foglalkozás nélküli cigányok közül a 18—52 éves, tehát az 1892-től 1926-ig 
született „összes munkabíró cigány férfiaka|t" kívánták összegyűjteni. Ezek 
összegyűjtését a rendőri és csendőri szervekre bízták, szükség esetén ezek 
igénybe vehették a körzetükben található katonai alakulatokat is. Első ütem
ben a kóbor cigányokat, második ütemben a „foglalkozás nélküli letelepedet
teket" parancsolta meg a HM előállítani. A cigány munkásszázadokat 213 főre 
tervezték, de mint azt a HM rendelet is világosan leszögezte: Tekintettel arra 
a körülményre, hogy nincsenek hozzávetőleges adatok sem az egyes ha dit est-
parancsnokságok területén felállítható cigány katonai munkásszázadok szá
mára, sem pedig, hogy melyik bevonulási központnál hány század lesz fölállít
ható, e századok hadrendi számozására akkénjt intézkedem, hogy a felállító 
bevonulási központ száma számlálóban, az ott fölállított cigányszázad sorszá
ma pedig a nevezőben szerepeljen . . . pl. az 1/2 cigány katonai munkásszázad 
a nagykátai bevonulási központnál felállított második század lesz." 

A HM rendelet a továbbiakban megádlapíitottia : „Országosan többre, mint 
56—60 századra számítani nem lehet. Lesznek tehát oly bevonulási központok 
is, melynek területén aligha lesz cigányszázad megalakítható." A cigány 
századok keretében minden egészségügyi tiszthelyettesi helyre egy zsidó or
vost, valamint minden századihoz egy zsidó mérnököt is beosztottak. 

A vitéz Hennyey altábornagy aláírásával megjelent rendelet részletesen sza
bályozta a századok felszerelését is, a cigány munkaszolgálatosoknak saját pol
gári ruhájukban és a rendeletben rendszeresített megkülönböztető jelvény el
készültéig nemzeti színű karszalaggal a karjukon kellett dolgozniuk. A gon
dos rendeletalkotó az előírásoknak megfelelően megálllapította, hogy a cigá
nyok is jogosultak a ruhákoptatási díjazásra. 

„A oigányok összegyűjtéséit folyó évi szeptember 20-iig be kell fejezni" — 
szögelte le befejezésül Hennyey altábornagy.K 

A Belügyminisztérium VII. (közbiztonsági) osztályiának alosztályvezetőjévé 
1944. május 9-én Jaroiss Andor nevezte ki dr. Perlalky Gyulát, miniszteri osztály
tanácsosi rangban. Perlaky Gyula aláírása szerepel azon az 1944. szeptember 

12 Uo. 
13 Uo. 
14 HL HM ein. 6797/1944. 1699. sz. 1944. aug. 25. Mbk. 
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2-án kiadott „Sürgős!" és „Szigorúan bizalmas!" jelzéssel ellátott rendeleten, 
amely a HM rendeletnek megfelelően, annak legfontosabb részeit szó szerint 
megismételve, előírta a rendőri és csendőri szerveknek a kóbor és letelepedett, 
foglalkozás nélküli cigány férfiek összeszedését és átadásukat az illetékes hon-
védparancsnokságöknak.ir' 

Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy ez a HM—BM közös rendelet az 
első olyan rendelet, amely 1944-ben a magyarországi cigány lakosság egy ré
szét érinthette. A rendeletben nyomát sem találjuk annak, hogy megalkotói akár 
csak bármilyen óvatos formában is, de megpróbálták volna meghatározni, hogy 
ki tekinthető cigánynak. Az alsó fokú és a cigányok összegyűjtését ténylegesen 
végző rendőri és csendőri erőkre bízták annak eldöntését, hogy kit minősítenek 
letelepedett, de állandó foglalkozással nem rendelkező cigánynak, és kit kóbor 
cigánynak, ami az érintettek szempontjából egyáltalán nem volt mindegy, mert 
először a kóbor cigányokat próbálták meg (már ahol egyáltalán megpróbálták) 
összegyűjteni. A HM, mint láttuk, 10—12 000 fő begyűjtését remélte, ám ez 
a várakozása minden bizonnyal illúziónak bizonyult. Hajdú-Bihar és Szolnok 
vármegyébe a 15.740/1944. sz. BM rendelet 1944 szeptemberében már el sem 
jutott, annál közelebb ért viszont a front."' Szegeden a polgármester ugyan 
megkapta a rendeletet, de csak annyi ideje volt, hogy utasítsa a városi bel
területi első fokú közigazgatási hatóság vezetőjét, hogy „szükség esetén álljon 
a m. kir. rendőrkapitányság rendelkezésére".17 

Hennyey altábornagy szemszögéből megítélve siralmas eredményt— ponto
sabban fogalmazva: eredménytelenséget — hozqtt a Pest megyei cigány munka
század-akció is. Szentendréről szeptember 28-án azt jelentette a polgármester, 
hogy városában „összegyűjthető" cigány nincs.10 

A kalocsai főszolgabíró járásából egyetlen cigányt sem adtak át a HM-nek. 
A sükösdi főjegyző meg is indokolta, hogy miért: „Jegyzőségem területén a 
rendeletben felsorolt cigányok nincsenek. Akik vannak, azok mind napszámos, 
sommás és aratási munkákat végeznek."19 

A nagyváradi alispán ugyan megkapta a rendeletet, de csak annyi ideje volt, 
hogy az irat hátoldalára az alábbiakat írja fel — minden bizonnyal a helyi 
csendorparancsnokságnak szándékozott átírni —: „Felkérem szíveskedjék kö
zölni a cigányok összegyűjtése iránt történt-e valami intézkedés, és a csend
őrség egyéb irányú elfoglaltsága miatt van-e kilátás arra, hogy a rendelet ér
telmében a szükséges intézkedések szeptember hó 20-ára foganatosíthatók 
lesznek-e?"20 

15 BM 15. 740/1944. VII. res. — Pest Megyei Levéltár, alispáni i., 52.298/1944. 
16 A főispáni, alispáni, valamint a polgármesteri iktatók és mutatók alapján az derül ki, 

hogy a cigány katonai munkásszázadok felállításáról szóló BM—HM rendeletet nem kapták meg 
Debrecenben. Hajdú—Bihar Megyei Levéltár. A szolnoki polgármesteri és községi iratok (a vár
megyei iratok a II. világháború idején megsemmisültek), miközben bőven tudósítanak a zsi
dókkal kapcsolatos intézkedésekről, nem tudósítanak a cigány katonai munkásszázadok fel
állításáról, az alispán valószínűleg nem kapta meg a 15.740. BM—HM rendeletet, vagy pedig ha 
megkapta, nem küldte szét az alárendeltjeinek. Szolnok Megyei Levéltár/1944. 

17 A szegedi polgármester 91/1944. sz., biz., szeptember ll-én kelt utasítása, Csongrád Megyei 
Levéltár, Szeged város polgármesterének i„ elnöki bizalmas. 

18 A szentendrei polgármester 5754/1944. sz., szeptember 28-án kelt jelentése az alispánnak. 
Pest Megyei Levéltár/Vác, szentendrei polgármesteri i. 

19 Bács-Kiskun Megyi Levéltár, kalocsai főszolgabíróság i., 4959/1954. A sükösdi főjegyző 2996/ 
1944. sz., szeptember 19-én kelt jelentését 1. a fenti szám alatt. 

20 Nagyváradi alispán 442/1944. ein. OL, BM, Réservait i., K. 149. 278 cs./1944. 17. tétel 
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Azt biztosan lehet studni, hogy Ceglédről 8 cigányt a megadott határidőig 
összegyűjtötték és átadtak a helyi honvéd állomásparancsnokságnak. A pre
cíz polgármester pontos névsort is készített és azt mellékelte jelentéséhez.21 

A kassai rendőrkapitány 1944. szeptember 304 jelentésében beszámolt a szlo
vákiai felkelésről is, megemlítive: „Tény azonban, hogy a partizánok mellé 
állott szlovák katonaság nagyrésze odahagyta azokat, úgy, hogy a keleti ré
szen tevékenykedő partizáncsoportok legnagyobbrészt csupán közép- és nyu
gat-szlovák polgári egyénékből, cigányokból (az én kiemelésem — K. L.), va
lamint csekély számban ejtőernyővel telepített orosz agitátorokból és katonai 
vezetőkből állnak. . . . A m . kir. BM úr 17540//1944/VIII. res szám alatt cigány 
katonai munkásszázadok felállítása tárgyában kiadott rendeletének végrehaj
tása során fo. é. szeptember 15-én megtartott razzia alkalmával 73 cigányszár
mazású egyént vettem őrizetbe és adtam át a m. kir. 8. honv. kerületi parancs
nokságnak Kassán, munkásszázaidba való besorolás céljából."22 

Gyöngyös körzetéből 1944 őszén „à razziák során 40 fő cigány lett a honvéd
ség kötelékébe átadva" — jelentette a gyöngyösi kapitányság detektívcso-
portja 1944. szeptember ll-én.2:í 

Bár az alaprendeletben erről nem volt szó, több helyen a börtönökből és in
ternáló /táborokból is átadták a cigányokat a honvédségnek.24 Erre a gyakorlatra 
utal az a bizalmas BM rendelet is, amely 1944. szeptember 20-án előírta, hogy 
a hátország munkateljesítményének fokozására sűrű razziákat kell tartani, a 
munkakerülőket, alkalmi munkásokat, állandó bejelentett lakással nem rendel
kezőket pedig internálni kell — katonai munkatáborba.25 

Bizonyos, hogy Somogy és Baranya vármegyében 1944 őszén összeszedték 
azokat a cigányokat, akiket a rendelet szerint be kellett gyűjteni. Kaposvár
ról jelentette a rendőrkapitány, hogy az évi rendes II. cigány razziát október 4-én 
6 órától 10 óráig tartotta meg Kaposvár város területén, de: „a razzia ered
ményre nem vezetett, mert pár héttel előbb tartotta meg hatóságom a m. kir. 
belügyminiszter úr rendeletére azt a cigányrazziát, amelynek célja a kóbor- és 
munkakerülő cigány férfiak katonai munkatáborba való (sic!) szállítása volt."26 

A tabi járási főszolgabírót valószínűleg fölbosszanthatta a cigányrazziák ered
ményéről ismételten jelentést kérő főnöke, mert október 4-én, meglehetősen 
udvariatlanul, a következőket írta : „ . . . legutóbbi kormányintézkedések sze-

21 A ceglédi po lgá rmes t e r 1944. s zep tember 20-i je lentése , Pes t Megyei Levé l tá r a l i spáni i., 52. 
298/1944. 

22 A kassa i r e n d ő r k a p i t á n y 8/23—1944. biz. sz., s zep tember 30-i je len tése OL—K149 B m res . 
PIA 651/2/1944—4—1006—VII. 

23 A gyöngyös i k a p i t á n y s á g de tek t ívcsopor t j ának 228/2—1944. sz., n o v e m b e r l l - é n kel t j e len
tése . Heves Megyei Levél tár , gyöngyös i á l l amrendőrség i i. A j e l en tésben m é g az is szerepel , 
h o g y : „32 fő k o m m u n i s t a g y a n ú s , és a m a i t á r s a d a l m i r e n d r e aggá lyos egyén let t a k i s t a rcsa i in
t e rná ló t áborba szál l í tva" . 

24 A Déli H a d m ű v e l e t i Te rü le t k o r m á n y b i z t o s á n a k 147/1944. sz., ok tóbe r 16-i r ende l e t ében szó 
szer in t a köve tkezőke t í r ja a M. k i r . pécsi IV. c sendőrke rü l e t i p a r a n c s n o k s á g á t i r a t á r a h iva t 
k o z v a : „ . . . a munkaszo lgá l a t r a behívot t , v a l amin t egyes k i r . ügyészségek á l ta l m u n k á r a k i 
ado t t c igányok közül t ö b b e n megszök tek . . . " . 

25 BM 16.205/1944. VII. r es . s zep t ember 20-án kel t r ende le t e vitéz Ki rá ly Gyu la ezredes a lá 
í rásáva l . Heves Megyei Levé l tá r gyöngyös i á l l amrendőr ség i i., 228/2—1944. biz. 

Ki rá ly ezredes a 15.999/1944. VII. r e s . BM rende le t r e h iva tkozva kü ld i k a t o n a i m u n k a t á 
bo rba a m u n k a k e r ü l ő k e t , s tb . Az eredet i r ende le te t az eddig r e n d e l k e z é s e m r e bocsá to t t BM i r a 
tok közöt t n e m ta l á l t am meg . T a r t a l m á r a u ta l a kőszegi főszolgabíró 1944. s z e p t e m b e r 20-i j e l en 
tése, ame ly szer in t a f en tebb megjelöl t r ende le t a l ap j án k i ado t t HM 170.570/1944. ein. 45. sz. 
r ende le t é r t e lmében „A rendőrha tóság i őr izet a lá he lyeze t t 18-60 éves m u n k a k é p e s fér f iakat 
hadköte leze t t ség i a l apon honvéde lmi m u n k á r a " i génybe kel l venn i . Vas Megyei Levél tár , kőszegi 
főszolgabiróság i., 124/1944. 

26 A kaposvá r i r e n d ő r k a p i t á n y 231/3—1944. sz., ok tóbe r 12-én ke l t j e len tése . Somogy Megyei 
Levél tár , a l ispáni í., 9—405/18. 045/1947. 
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rint a kóbor cigányok munkatáborba való elszállítása megtörtént, éppen ezért 
arra kérem Alispán urat, hogy a további jelentések bakívánását szíveskedjék 
megszüntetni."27 

Bükkösd községből is (Baranya vim.) elvitték a kóbor cigánynak minősíitet-
teket28 és hogy milyen alapon válogattak a csendőrök, legalábbis például a sik
lósi járásban (Baranya vim.), arra érdekes adalékkal szolgált a siklósi főszolga
bíró október 4-i jelentése, amelynek legfontosabb része így hangzik: „Tisztelet
tel jelentem, hogy a cigányokat 276/eln. 1944. alispáni rendelettel közölt BM r. 
alapján vitték el katonai munkásszázadokba. A rendelet b) pontja szerint a 
letelepedett, foglalkozás nélküli cigányokat is össze kellett szedni. A végre
hajtó csendőrök foglalkozás nélkülinek minősítették azokat, akiknek szerző
désük nem volt. Az elvitt cigányak egy része mezőgazdasági napszámos, így 
szerződése nincs. Azonban nap nap után járnaik napszámba. Elvitelük az őszi 
munkálatokat késlelteti. Miután nevezetteket erődítési munkálatokra veszik 
igénybe, a honvédelmi célra tekintettel interveniálni nem óhajtok. Kérem azon
ban méltóságod közbenjárását, hogy őket itt a járásban a Dráva parti erődí
téseknél alkalmazzák, hogy ezzel a járás lakosságának nagymérvű (860 fő) 
igénybevételét csökkenteni lehessen. Ily módon felszabadultak fognak a mező
gazdasági munkákra rendelkezésre állni."29 

A jelentésből világosan kiderül, hogy a főszolgabíró a rendelettel össze nem 
egyeztethetőnek tartja a csendőrök eljárását, valljuk meg, teljesen jogosan. 
Mivel a „rajmagyarok" is munkaszolgálatot teljesítettek, a főszolgabíró — mi
közben följelenti a csendőröket — legalább azt próbálja elérni, hogy ne a min
den bizonnyal nem túl távoli erődítési munkálat oknál dolgoztassák az ő cigá
nyait, hanem váltsák föl körzetének lakosságát. Az alispán helyett dr. Barri 
István, a vármegye II. főjegyzője válaszolt 1944. október 27-én: „Jelentésé
ben foglaltakat tudomásul vettem, amelynek utolsó bekezdésében foglalta
kat illetően Faludi ezredesnél közbenjártam és a kérés teljesítésére ígéretet 
nyertem. "30 

Valószínűnek tűnik, hogy a hatóságok másutt sem nézték tétlenül hasznos, 
dolgos cigányaik elvitelét. Erre utalhat a mohácsi polgármester eljárása is, 
aki a „cigány munkásszázadba beosztottak származásának igazolása" ügyében 
intézkedett. Hogy pontosan mit, az sajnos nem kideríthető, mivel az eredeti 
irat nincs meg." 

A cigányok maguk is tiltakoztak jogtalan elvitelük ellen. Bogdán József (Ber-
zence, tüskevári járás — Zala vm.) 1944. szeptember 30-án bement a csurgói 
főszolgabírói hivatalba, ahol jegyzőkönyvet vették föl panaszáról. Előadta, 
hogy Nyerges Pál, Nyerges Péter, Bogdán Péter, valamint Ignácz György a 
szentai községi bíró írásban bemutatott bélyegmentes igazolása szerint 1944. 

27 A tabi j á r á s főszolgabírójának 4764,1944. sz., ok tóber 4-én kelt j e len tése az a l i spánnak . 
Somogy Megyi Levél tár , a l ispáni i., 9—405,—18.045/1947. 

28 A bükkösd i k ö r o r v o s 4,944. sz. k. o. 1944. ok tóber 31-i je len tése a szent lőr inci főszolgabírónak. 
A kö ro rvos j e len tésében szó szerint a köve tkezőke t í r t a : „ Je l en tem, hogy az e lmúl t hó fo lyamán 
a c igány te lepeke t több ízben megnézve , azokat tű rhe tő r endben ta lá l tam. A cigányok közül 
többen munkaszo lgá l a ton v a n n a k , az i t thon lévők közt te tveset nem ta lá l t am. A rendet lenségek 
mia t t a helyszínen i n t ézked t em. " 

29 A siklósi főszolgabíró 8058/1944. sz., ok tóber 4-i j e len tése az a l i spánnak . B a r a n y a Megyei 
Levél tá r , s iklós főszolgabíróság i., 9154/1944. 

30 A pécsi a l i spán, 16.360,1944. sz., ok tóber 27-én kelt válasza a siklósi főszolgabírónak, Ba
r a n y a Megyei Levél tár , s iklósi főszolgabíróság i., 9154/1944. 

31 N y o m á r a a B a r a n y a Megyei Levé l tá rban , a mohács i po lgá rmes te r i r a t a inak 1944-es mu ta 
t ó k ö n y v é b e n b u k k a n t a m (2971/1944. sz. a l a t t ) . 
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év folyamán Szentán nyári mezőgazdasági munkálatokat végeztek, arattak, 
csépeltek. 1944. szeptember hó 23-án fent nevezetteket karhatalmikig össze
szedték honvédelmi munkára és a berzencei iközségii bíró nem hajlandó kiad
ni olyan községi bizonyítványt, hogy nevezettek nyáron rendes részesmunká-
val foglalkoztak volna és hogy állandó lakóhellyel bíró, letelepedett egyének. 
Bogdán József (valószínűleg Bogdán Péternek az apja) kérte a hatóságot, a 
berzencei bíró utasíttassék a fenti bizonyítvány kiadására, mely szerint a fel
sorolt berzencei cigányok nem kóbor egyének, állandó lakóhellyel és mun
kával bírnak. 1944. október 10-én a berzencei bíró a kért bizonyítványt kiadta.32 

1944 október elején Zalasárszeg község határában egy lopási ügyben 4 ci
gányt elfogtak: Bogdán Ferenc (Iharosfoerény, 1866), Orsós István (Nemesvid, 
1929), Orsós József (Bázakerettye, 1929), valamint Bogdán József (Baktüttös, 
1907) teknővájó, vagyontalan, írná^olvasni nem tudó cigányokat. Bár magukat 
igazolni kellőképpen nem tudták, a lopás idejére alibit igazoltak. Ám, minit azt a 
csurgói főszolgabíró 1944. október 6-án kelt jelentése leszögezi: „ . . . m e r t lét
fenntartásukat (kellően igazolni nem tudták), valamint mert rendes lakóhely-
lyel nem rendelkeznek és mert a közbiztonságra veszélyesek" a csurgói főszol
gabíró 1944. október 8-án utasította az iharosberényi csendőrparancsnokságot, 
hogy Bogdán Ferencet és Bogdán Józsefet (tehát a két idősebbet — K. L.) a 
marcali X. honvédkiegészítő parancsnoksághoz szállítsa él és adja át."33 

1944 szeptemberében a napilapok is beszámoltak a kóbor és munkanélküli ci
gányok összeszedéséről. így a Zalai Közlöny szeptember 25-én tudósított a nagy
kanizsai járásiban végrehajtott razziáról, amelynek során a beszámoló szerint: ,,A 
nagykanizsai járás községeiben csendőreink végigfésülték a cigánytelepeiket.. . 
a gazdasági életre káros és a közbiztonságra veszélyes elemeket elfogták, bekí
sérték őket Nagykanizsára, majd elszállították őket egy munkatáborba. A já
rás községeinek lakossága nagy megnyugvással vette a hatóságok intézkedé
sét."3 ' 

Három nappal később a Somogyi Üjság adta hírül, hogy: „Csendőreink vé
gigfésülték a cigánytelepeket, és ahol munkátlan, csavargó cigányokat találtak, 
ezeket összeszedték és munkatáborba szállították . . . Hasonló intézkedéseket 
tettek a vármegye többi járásában is, a közönság nagy megnyugvással vette a 
hatóságok intézkedését."3"' 

A szélsőjobboldali olvasók körében nagy tekintélyű Összetartás ugyanezen 
a napon apró hírei között arról számolt be, hogy: „Hódmezővásárhelyen, mint 
országszerte, razziákat tartott a rendőrség a munkakerülő cigányok számba
vételére, összesen 100 munkaképes cigányt vettek jegyzékbe és átadták őket 
munkaszolgálatra."30 

Másnapi számában már hosszabb tudósítást közölt a lap arról, hogy a cell
dömölki járás összes munkaképes cigányát, szám szerint 78-at, összeszedték 
a csendőrök. A lap — lehetséges, hogy csak kitalált — történetet is közölt az 
egyik cigány kálváriájáról, aki megtudva, hogy mi készül, szökni próbált. „Ko
lompár Dalfi" Ajkáig futott, de ott elfogták: „ . . . vá l t i g hangoztatta, hogy 
egyáltalán nem zsidó, származására nézve tiszta árja, magyar állampolgár, fog-

32 Somogy Megyei Levél tár , i 'ószolgabíróság i., 5924/1944. s zep t ember 30. 
33 Uo. 6032/1944. ok tóbe r 6—8. 
34 Zalai Közlöny, 1944. szep tember 25. 
35 Somogyi Üjság. 1944. szep tember 28. 
36 összetartás, 1944. szepe tember 28. 
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lalkozása pedig drótos iparos. »Dalfi« siralmai természetesen nem lágyították 
meg a hatóságok szívét, de az alsósági népzenészeké sem, akik valami 20-an, 
prímásostól, bőgőstől együtt a sárvári munkatáborlba kerültek, pedig sírva bi
zonygatták, hogy ők milyen hasznos polgárai a magyar hazának."37 

A Fej érmegyei Napló október elején arról számolt be, hogy Zemplén vár
megyében minden munkaképes cigány férfit, még a cigányzenészeket is, ösz-
szegyűjtötték, Somogy vármegyében viszont a munkanélküli, csavargó cigá
nyokat vitték csak munkaitáborba.38 

A ténylegesen felállított cigány katonád munkásszázadok számának meg
állapítását az igen hiányos 1944-es iratanyag nem teszi lehetővé. Egészen bi
zonyosan csak azt lehet tudni, hogy fölállították a 32/1—II. (Véménd), valamint 
a 36/1. számú (Szekszárd) cigány katonai munikásszázadot. Az ide bevonultatott 
cigányok hátramaradt hozzátartozóinak a 6800/1942. ME rendelet alapján sza
bályosan fizették a hadisegélyit. A kiállított névjegyzékek alapján megállapít
ható, hogy a munkásszázadokhoz általában szeptember utolsó hetében vonultat
ták be a cigányókat.39 

Szekszárdon, miután a munkásszázad parancsnoka a névjegyzéket nemcsak 
aláírta, hanem hivatalos körpeoséttel is ellátta (a f élirait: M. kir. 36/1. cigány 
katonai munkásszázad), gyorsan jóváhagyták a hadisegélyeket. így pl. T. F. 
élettársa és házasságon kívül született 8 gyermeke havi 330 pengoť'0, K. J. fe
lesége és 6 gyermeke 276 pengőt kapott/'1 

Szekszárdról a városi polgármesteri hivaltal nyilvántartása szerint összesen 
9 cigány férfit vonultattak be 1944 szeptemberében munkaszolgálatra/'2 

Szekszárdnak volt pénze és viszonylag nagyvonalúan adott hadisegélyt a 
rászoruló cigányoknak. Hangony községből (Borsod vm.) 1944 szeptemberében 
10 o'lyan cigány férfit vittek el, akiknek — ahogy a közjegyző megfogalmazta — 
„állandó foglalkozásuk nem volt"; feleségük, édesanyjuk hadisegélyt nem ka
pott. A cigányasszonyok, nem kis bátorságról és állampolgári öntudatról téve 
tanúbizonyságot, október 23-án, szám szerint 10-en, megjelentek a körjegyzői 
hivatalban és előadták panaszukat. Mint a fölvett jegyzőkönyvből kiderül, fér
fi hozzátartozóikat 1944 szeptember havában „elvitték honvédelmi munkára 
Sajószentpéter községibe és azóta is honvédelmi munkát teljesítenek . . . Tiszte
lettel kérjük családunk részére a hadisegély megállapítását és sürgős kifizetését, 

37 összetartás, 1944. szeptember 29. 
38 Fejérmegyei Napló, 1944. október 2. és október 6. 
39 A 32,1.—II. sz. cigány katonai munkásszázad 1—1 db. névjegyzéke megtalálható: Baranya 

Megyei Levéltár, szentdienesi körjegyzőség i„ 3617/1944. és a Baranya Megyei Levéltár, nagy-
bicsérdi közjegyzőség i., 5301/1944. A 36/1. sz. cigány katonai munkásszázad 6 db. névjegyzéke 
megtalálható a Tolna Megyei Levéltár Szekszárd város polgármesterének i., 23.460; 23.466; 23. 
468; 23.469; 23.470 23.471/1944. sz. alatt. A névjegyzékek 1944. október 30-án érkeztek a polgármes
teri hivatalba. 

1945. március 12-én Missuray-Krug Lajos, az Országos Munkaerőgazdálkodási Központ 
egyik vezetője, egy értekezleten közölte, hogy „30 katonai munkásszázad vár bevetésre a jelen
legi országhatárokon belül". Eddig semmiféle adatot sem sikerült találnom, amelyből kiderülne, 
hogy ebből hány volt cigány katonai munkásszázad. OL K 707. Nyilas Küm. 2. sz. cs. 

40 Tolna Megyei Levéltár, Szekszárd város polgármesterének i., 23.471/1944. A városi főjegyző 
október 31-én írta alá a határozatot. 

41 Uo. 23.470/1944. A városi főjegyző november 2-án írta alá a határozatot. 
42 Szekszárdi polgármester 777/1944. sz. szeptember 28-án kelt értesítése a városi Közélelme

zési Hivatalnak, amelyben arról tájékoztatták, hogy a mellékelt, 9 nevet tartalmazó jegyzéken 
szereplő férfiak a „honvédség élelmezésébe léptek" és ezért élelmezési jegyeiket tartsák visz-
sza. Tolna Megyei Levéltár. Szekszárd város polgármesterének i., 21.707/1944. 
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mert már olyan nyomorban élünk, hogy családunk részére a hatósági lisztet 
sem tudjuk a kereskedésből megvásárolni."43 

A körjegyző a cigányasszonyok panaszáról fölvett jegyzőkönyvet rövid je
lentés kíséretében fölküldte az alispánnak. Ennek szövege szó szerint a kö
vetkező : 

„Alispán Ürnak, Miskolc. 
Azokat a cigány férfiakat, akiknek állandó foglalkozásuk nem volt, 1944. 

szeptember havában a csendőrség összegyűjtötte és elszállította honvédelmi 
munkára. Ezeknek a családjáról eddig gondoskodás még nem történt. A hoz
zátartozók panaszáról készített jegyzőkönyvet beterjesztem, és felvilágosítást 
kérek arra nézve, hogy családjuk részére jár a hadisegély vagy nem? Ezek a 
cigányok nem katonai behívó j eggyel, sem pedig honvédelmi mnka j eggyel hí
vattak be, hanem egyszerűen összegyűjtötték őket és elszállították munkára. 
Ezekre vonatkozólag pedig a hadisegélyrendelet a segély folyósítása tekinte
tében intézkedést nem tartalmaz. Hangony, 1944. oiktóber hó 23. Aláírás: kör
jegyző."44 

Mint látható, a hangonyi körjegyző jóindulata csak odáig terjedt, hogy a 
10 cigányasszony panaszát alispánjának továbbította, de egyben ötletet is 
adott, hogy ha feljebbvalója jónak látja, mire hivatkozva utasíthassa vissza 
a hadisegély folyósítását. 

A miskolci nyilas alispán csak 1945. január 9-én válaszolt a hangonyi körjegy
zőnek. Válaszában meglepő őszinteséggel leszögezte, hogy vármegyéjében .,. . . 
ily célra (ti. a hadimunkára elszállított cigányok segélyezésére — K. L.) sem
milyen összegű pénz nem áll rendelkezésre." Majd így folytatta': „Miután pedig 
a községi elöljáróság sem rendelkezhetik ügysegélyzési alappal és miután a cigá
nyok nem katonai behívójeggyel, sem honvédelmi munkajeggyel hívattak be, 
a mai fennálló rendelkezések értelmében hadisególyben nem részesíthetők hoz
zátartozóik. A kérdés egyedül úgy lenne megoldható, hogy tényleg fennforgó 
szükség esetén közadakozásból lennének a hozzátartozók valamelyest megse
gíthetők. Miskolc, 1945. január 9." t t 

A válaszból egy valami bizonyosan kiderül: 1945. január 9-ig Borsod vár
megyéből csak katonai munkaszolgálatra vitték el a cigány férfiak egy részét. 
Rokonaiknak, családtagjaiknak deportálástól nem kellett tartani. 

De a családi segély megadása nem tartotta vissza a cigányokat a szökéstől. 
1944. november 14-én Magyar Ferenc főhadnagy, a 36/1. sz. cigány munkás
század parancsnoka jelentésében már 4 cigány (3 szekszárdi és 1 gyulai) szö
késéről ad hírt azzal, hogy: „Minthogy nevezettek megszöktek a századtól, min
den munka alól kivonják magukat, a családi segélyre teljesen méltatlanok, így 
kérem azt tőlük megvonni."/,ü 

43 A hangonyi körjegyzőségen 1944. október 23-án, 2196/1944. sz. alatt fölvett jkv. Az iraton 
B. E-né sajátkezű aláírása szerepel, a többi cigányasszony nevét maga a jegyző írta le kézírás
sal, mellettük apró X-jelek láthatók aláírás gyanánt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 
miskolci alispáni i., 20.952 1944. 

44 Uo. 
45 Borsod vm. alispánjának 20.952/1944. sz. 1945. január 9-én kelt válasza Hangony község 

elöljáróságának, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, miskolci alispán i., 20.952/1944. 
46 A 36,1. sz. cigány katonai munkásszázad parancsnokának 71/1944. sz. jelentése Gyulaj község 

elöljáróságának K. J. cigány szökéséről, Tolna Megyei Levéltár, Gyulaj nagyközség i., 2910/1944. 
és 76 1944. sz. jelentése ugyanaznap Szekszárd község elöljáróságának: Tolna Megyei Levéltár, 
Szekszárd város polgármesterének i., 24.565 1944. 
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Szórványos adatok állnak rendelkezésünkre arról, hogy mi történt azokkal 
a cigányokkal, akik megszöktek a munkaszolgálatból és elfogták őket. Bünte
tésük az esetek többségéiben a halál volt. Szökésért honvédeket és munkaszol
gálatosokat végeztéik ki a 13. gyalogos törzispótszázad parancsnokságának uta
sítására 1944 végén, 1945 elején. A szökésért kivégzett munkaszolgálatosok kö
zött egy Kolompár és 8 Lakatos nevű, valószínűleg cigány férfi volt/'7 

Egy 1948-ban az államügyészségen fölvett tanúvallomás szerint: „Nevezett 
Sz. L. tanút 1944. december elején, miután megszökött elfogták Piliscsaba kör
nyékén. A hadbíróság ítélete 1944. december 18-án vagy 19-én született meg, 
eszerint 17 embert 25-től 35-ig terjedő gumikorbács büntetésre ítéltek, vala
mint 2 román származású katonát és 8 munkaszolgálatos cigányt halálra ítéltek, 
az ítéletet végrehajtották. Sz. L. elmondta, hogy a kivégzés előtt, amikor még a 
fogdában voltak, több ízben beszélgetett a cigányokkal, akik elmondták, hogy 
valahol Esztergom környékén egy téglagyárban teljesítettek munkaszolgálatot, 
ahol légitámadást kaptak: Mint mondták, a légitámadás következtében az ott 
levő katonaság példájára ők is szanaszét futottak, majd néhány nap múlva az 
országúton csendőrök fogták el őket, és így kerültek a piliscsabai északi ta
ta orba. ",|S 

47 Morva, 1970. 309—311. 
48 Bp. FL/Aü. 83.292/1948. 
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MŰHELY 
PAPP JÁNOS 

A FŐVÁROS ELLEN INTÉZETT HADÁSZATI 
LÉGITÁMADÁSOK POLGÁRI VESZTESÉG AD AT AIRÓL 

1944 április—november 

Magyarország második világháború alatti történelmének eseményei, adatai — a 
nag3r számban közreadott könyvek, tanulmányok, visszaemlékezések révén — egyre 
teljesebbé válnak. 

A mindmáig fennálló, sok bizonytalanságot tartalmazó „fehér foltok" egyikét a ka
tonai és polgári emberveszteség nagyságának számszerű megítélése képezi. 

A hivatalos jelentések, listák, statisztikai kimutatások megannyi adata csak részét, 
részletét képezi a tényleges veszteségnek, hiszen a rendkívüli körülmények (harcok, 
visszavonulás, légitámadások stb.) miatt sokan nem szerepelnek ezekben az összeál
lításokban. 

Természetes tehát, hogy közel fél évszázaddal a háború után is eltérő (becslésen 
alapuló) számadatok kerülnek publikálásra.1 Dolgozatunkban — a fővárosi halotti 
anyakönyvek alapján — kísérletet teszünk a nagybudapesti polgári veszteségada
tok egyfajta összesítésére, az eddig publikált számokkal történő összevetésére.'-

* 
Kiindulási alapként annak az összesítésnek a számadatát tekintettük, amelyet — 

nem sokkal a második világháborút követően — Snyder Árpád tett közzé.1 E szerint: 
Bombázások nyomán meghaltak Budapesten 6500-an. Mivel újabb adatközlés a ké
sőbbiekben sem jelent meg, így — egészen az utóbbi évekig — ez a halálozási szám 
szerepelt a különböző publikációkban. Az újabb kutatások nyomán egyre több az 
arra utaló momentum, hogy ez a számadat aligha fogadható el. Már Für Lajos is 
céloz erre: ezek a számok meglehetősen hiányos adatokon, becsléseken nyugszanak/1 

Stark Tamás ennél tovább megy, amikor kijelenti : A bombázások következtében 
meghalt budapestiek pontos száma ismeretlen. Egyedül Snyder Árpád kísérli meg a 
veszteségek számbavételét. Ö, mint említettük, Budapest 1943. és 1944. évi halálozási 
adatainak összehanolításából 6500 halálos áldozatra következtetett. Snyder azonban 
nem vette figyelembe, hogy 1944-ben nemcsak a légitámadások, hanem a budapesti 
illetőségű katonák halála, valamint a nyilasok széleskörű embervadászatai folytán 
is nőtt a halandóság.5 

Mivel magunk is úgy véltük, hogy Snyder Árpád becslésen alapuló számadata fe
lülvizsgálatra szorul, a halotti anyakönyvek adatainak összesítésével próbálkoztunk. 
(Kétségtelen, hogy a háborús körülmények miatt ezekben sem szerepel minden ál
dozat adata, mégis, úgy gondoltuk, a leginkább megbízható számokkal, a valóságos 
emberveszteséget legjobban megközelítő adatokkal ezek az okmányok szolgálnak.) 
összesítő táblázatunkban (168—169. o.) az 1944-es közigazgatási beosztás szerinti fővá
rosi kerületek, a Nagy-Budapesthez tartozó peremvárosok, illetőleg -községek, vala
mint néhány, a veszteség szempontjából ide sorolható főváros környéki, Pest megyei 
helység halálozási számai szerepelnek. Az adatokat az 1944 április—október közötti 
időszak 21 hadászati támadási időpontja, valamint a május, augusztus és november 
havi összesítés köré rendeztük. 

1 Für Lajos: Mennyi a sok sírkereszt? (Adatok a magyar apokalipszishez). Alföld, 1984/9. 
33—52. o. — Könyv alakban is: Püski—Corvin, New York, 1987.; Stark Tamás: Meghalt, eltűnt, 
fogságba esett (Magyarország második világháborús katonai és polgári embervesztesége). Tör
ténelmi Szemle, 1985/1. 80—95. o. — önálló kiadványként is: Társadalom- és Művelődéstörténeti 
tanulmányok. 3. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1989. 

2 Vizsgálatunkat Budapest 14 kerületének, a peremvárosoknak valamint a közigazgatásilag 
ugyan nem a fővároshoz tartozó, azonban a háborús körülmények miatt mégis ide sorolható né
hány környező község halotti anyakönyveire terjesztettük ki. (A Budapest Főváros Levéltárában, 
illetőleg a Pest Megyei Levéltár váci osztályán elhelyezett anyakönyvi másodpéldányokat hasz
náltunk.) 

3 Magyar Statisztikai Szemle, 1946/1—6. sz. 
4 Für L^jos: i. m. 35. o. 
5 Stark Tamás: i.m. 93. o. • 
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KIMUTATÁS AZ ÖSSZESÍTETT ADATOKRÓL 

IV. 3. 4 456 - 5 

IV. 3/4. 6 7 1 - - - 1 - - - - -

IV. 12/13. 1 22 

IV. 13. 4 2 2 

IV. 16. 5 10 

V. hó 1 3 - - 1 - 2 - - - - -

V l / l 4 . 4 83 - 1 2 1 3 - - 8 - -

VI. 26. 14 - 24 1 - 1 5 16 12 

VI. 27. 2 1 40 3 33 - - 27 61 - 3 - - -

VI. 30. 3 1 - - 2 - - - - - 12 -

VII. 2. 9 - 2 - 19 - - 5 15 2 - 3 68 218 - 7 - 11 -

VU. 14. 14 - 1 51 - - 1 - 2 - - - - -

VII. 27. 2 - - - - - - - 15 - - - - 1 - - 1 - -

VIII. 30. 3 1 1 

VIII. hó 1 8 - - - - 3 - - - - -

LX. 5. 1 - 21 - - - - - 15 - 11 - 2 1 1 1 - - -

LX. 12. - 1 - - - - 2 1 6 4 -

IX. 14. 1 - 8 1 1 1 2 2 15 - - - - 1 - 16 - 7 -

LX. 17. 1 34 3 16 31 - - 24 4 - 2 - 2 -

LX. 18. - - - - - - - - 12 - - - - 4 - 12 - 1 -

IX. 19. 5 - 2 - - 1 - 2 9 - - - 1 - - 7 - 2 37 

X. 26. 2 3 - - - 25 3 2 2 3 - - 1 5 - - - 2 -

X. 29. 1 18 2 

XI. hó 11 - 1 - 1 2 2 11 16 15 5 - - 3 - 17 - - -

összesen 38 4 34 1 21 57 44 138 771 87 23 14 140 322 1 65 9 41 37 
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A táblázat adatai alapján következtethetünk az egyes hadászati támadások cél
irányosságára, intenzitására és területhatárára. Kirajzolódik előttünk, hogy a fővá
ros elleni nagykötelékes támadások célpontjául az első időben főként a hadiipari 
üzemek és az olajfinomítók szolgáltak, míg a későbbiekben "ezek a területek a vasúti 
csomópontokkal és a pályaudvarokkal bővültek. \ 

Az intenzitás terén — legalábbis a polgári okosság esetében kimutatható ember
veszteség nagysága alapján — az április 3-i valamint a július 2-i volt a legsúlyosabb, 
ezeket pedig a június 27-i és 14-i követte. 

A területi elosztást vizsgálva láthatjuk, hogy az áldozatok száma Pestszenterzsé
beten, Csepelen, valamint a IX. és a XIV. kerületben volt a legmagasabb. 

Az összesített számadatokból megállapítható, hogy jogos az eddig megjelent — bár 
csak becslésen alapuló — hat és félezres emberveszteséggel kapcsolatos kételkedés. 
Figyelembe véve a hiteles anyakönyvi bejegyzések számát, hozzászámítva az 1944 
decemberi és az 1945 januári harcászati jellegű támadások során életüket vesztet
teket, illetőleg a háborús körülmények, valamint eltűnés miatt bejelentésre nem ke
rültek legfeljebb 1—2%-os többletét a polgári áldozatok száma a jelzett veszteség
adatnak csupán mintegy fele, hozzávetőleg 3000 fő lehetett. 
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TOMBOR TIBOR 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LÉGOLTALMI 
CSOPORTFŐNÖKSÉGÉNEK <HM VI. CSOPORT) KITELEPÍTÉSE 

A „GYEPÜRE" 1944 NOVEMBERÉBEN 

1943 során a Pesti Hírlap című napilapban, melynek külpolitikai és katonai rovat
vezetője voltam, terjedelmes cikksorozatom jelent meg a polgári légoltalom kérdé
seiről. Ennek nyomán dr. Teasdale Ottó, Budapest tűzoltóparancsnoka, a Légoltal
mi Liga országos főtitkára felkért a polgári légoltalom folyóiratának, a Riadó-nak 
szerkesztésére a harctéri szolgálatra önként jelentkezett Dr. Nagyrévy György szer
kesztő helyettesítésére. A feladatot vállaltam. 

Tartalékos főhadnagyként a Vezérkarfőnökség 6. osztályán teljesítettem szolgá
latot, amikor 1944 nyarán megkezdődtek a Magyarország elleni angolszász stratégiai 
légitámadások. A rendkívül súlyossá vált helyzetben a honvédelmi miniszter a ve
zérkar főnökétől sajtóelőadónak átkért a HM VI. (Légoltalmi) Csoportfőnökséghez, 
mely a Koronaőrség I. Váralja u. 14. sz. laktanyájának felső szintjén működött egyik 
osztályával, a HM 35-tel, melynek parancsnoka v. Selmessy Attila vezérkari ezre
des volt. A Csoport másik osztályát (HM 36.) Borsányi Julián hadmérnök törzskari 
alezredes vezette és a XI. Karolina út 19—23. alatti épületekben működött. Mindkét 
osztály parancsnoka vitéz Szurmay Lajos vezérőrnagy volt. A rendkívül súlyos, sőt 
egyre súlyosabbá váló helyzetben érte a Csoportfőnökséget 1944. október 15-e. 

A nyilas uralom Honvédelmi Minisztériuma gyors átszervező tevékenysége során 
megszűntette a HM 35. osztályt s a HM 36. osztály kebelében a Karolina úton foly
tatta további tevékenységét, Borsányi alezredes parancsnoksága alatt. A HM-ben az 
átszervezést Justy Emil altábornagy végezte. Megszűnt az Országos Légvédelmi Pa
rancsnokság, Szurmay vezérőrnagyot áthelyezték a Légoltalmi Csoportfőnökséghez. 

Még javában folyt az átszervezés végrehajtása, amikor a HM a szovjet csapatok 
gyors előretörése következtében elrendelte az osztállyá alakított Légoltalmi Csoport
főnökség kitelepítését az ország nyugati részébe, a „gyepübe", ahogyan akkor ne
vezték, éspedig a Szombathelytől délkeletre lévő Szentkirály községbe. 

A kitelepítéssel kapcsolatos tiszti értekezletre 1944. november 6-án került sor Bor
sányi Julián elnökletével. Az értekezletről annak idején részletes jegyzeteket vezet
tem, melyeknek kéziratát irataim rendezése során megtaláltam. Ennek nyomán szá
molok be az akkor történtekről. 

A kitelepítési értekezlet lefolyása 
Borsányi alezredes bevezetőjében hangsúlyozta, hogy közléseit két csoportra bont

va ismerteti, külön szól az átszervezésről és a kitelepítésről. 
„Borsányi: A HM racionalizálása folytán a Minisztérium területén jelentős lét

számcsökkentés következik be, mely a Légoltalmi Csoportfőnökséget is érinti, s mely
nek létszáma Justy Emil altábornagy közlése szerint mindenképpen a felére, de ha 
lehet, a harmadára fog csökkenni. A feladatok alapos elemzése szabja meg a lét
számcsökkentés mértékét. A HM 35. és 36. osztály egybevonása után három alosz
tály marad meg: egy elvi, egy műszaki és egy katonai, mely (utóbbi) a légvédelmi 
tüzérség elvi kérdéseivel is foglalkozni fog, továbbá az összes légvédelmi és légol
talmi figyelőszolgálatokkal s a kapcsolatos híradási kérdésekkel. Az egyes alosztá
lyok vezetőinek kinevezése nehéz feladat, ezek vezérkari tiszti állások lennének, de 
ilyen végzettségű, képesítésű tisztek nem állnak rendelkezésre. Megszűnik az Or
szágos Légvédelmi Parancsnokság, feladatát a Légvédelmi Erők Parancsnoksága ve
szi át. Az egész átszervezés német mintára történik." 

Munkaprogramot dolgozott ki — folytatta Borsányi —, mely három feladatkört 
ölel fel: • 

„1. a lehetőségekhez képest folytatni kell az eddigi kormányhatósági vonalat mind 
az elvi, mind a gyakorlati ügyekben; 

2. a hadműveleti helyzet gyors változása következtében beszűkült a légtér, ezért 
fontos feladat a gyors intézkedések megszervezése, de fontos feladatként jelentkezik 
(még) az egyes városok kiürítése légoltalmi szempontból; ez a fellépő rendetlensé
gek miatt nehéz feladatnak ígérkezik; 
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3. a legsúlyosabb probléma a Honvédelmi Minisztérium áttelepítésével függ össze, 
a mostaninál sokkal nehezebb lesz a felső vezetésben a kapcsolat fenntartása, szá
molni kell azzal is, hogy ez esetenként megszakad. Előre kell azonban készülni azok
ra a feladatokra is, amely az osztállyá zsugorodott csoportfőnökségre várnak, ha meg
fordul a hadihelyzet és az ország felszabadul. Ez a legfontosabb feladat. Minden elő
ítélettől meg kell most szabadulnunk, mert jól kell tudnunk érvényesíteni a légolta
lom elvi érdekeit, beleértve az élet- és a vagyonvédelem szempontjait is. Fejleszte
ni kell a hatósági légoltalmat. Mint parancsnokinak azért nehéz a helyzete, mert a 
kiadott intézkedések sok ellentmondást tartalmaznak, fel kell tehát készülni az öt
letszerűen jelentkező feladatok gyors végrehajtására. Sajnos, a HM legfőbb vezető
sége a légoltalmat bizonyos előítélettel kezeli, ezért érdekünk, hogy az új vezetés bi
zalmát megnyerjük, éppen ezért minden látszatmunkát kerülni kell." 

A kitelepítés gyakorlati kérdései 
Borsányi alezredes a tulajdonképpeni második kérdéscsoportra áttérve a követke

zőket mondotta: 
„— Az elhelyezési kormánybiztos és a HM vezetése arra törekedett, hogy össz

hangba hozza a polgári és a katonai kitelepítés igényeit. A HM a maga egészében 
kitelepül, összes osztályaival, beosztottjaival és a családtagokkal. A mi esetünkben 
mintegy 200 főről van szó. 

— Kitelepítésre kötelezettek a honvédség tiszti és legénységi állományú egyénei, a 
HM polgári tisztviselői, az altiszteket kivéve; az egyéb polgári alkalmazottak közül 
mindazok, akikre a vezetés megítélése szerint szükség van. Egyéb vonatkozásban az 
önkéntes jelentkezés figyelembe vehető. Tudomásul kell venni, hogy a kitelepítettek-
nek minden igényről (fürdő, WC stb.) eleve le kell mondaniok. 

— Arra törekszem — folytatta Borsányi —, hogy a HM-egységek között utolsó
nak hagyjuk el Budapestet. Csak egy kis törzs marad hátra, mely a végsőkig Buda
pesten marad. Megvan a katonai és a fizikai lehetőség az ittmaradásukra. Ez a kis 
törzs készíti elő a visszatelepülést, illetve a visszaszivárgást. Ha" Budapest nem kerül 
az ellenség kezére, sor kerül a visszaszivárgásra. 

— Ami a családtagokat illeti, kitelepítésük csak önkéntes lehet. Szóba jöhetnek a 
felmenők, lemenők, oldalágiak, ha egy háztartásban élnek, továbbá egy cseléd, ha a 
kitelepülő családban egy 14 éven aluli gyermek van. 

— A HM szervezeti egységei a fővezérséggel együtt, azzal párhuzamosan települ
nek ki. Minden egyes osztály teljes hivatalos anyagával, beosztottak és családtagok 
egyszerre települnek ki 100 tengelyes típusszerelvényekkel. A MÁV igyekszik II. osz
tályú vasúti kocsiikat bocsátani a HM egységek rendelkezésére, sajnos, ma, novem
ber 6-án az elindult szerelvények csak manhakocsiikból álltak . . . 

— Ami a berakodást illeti: a családfő 150 kg-os csomagot vihet magával, a család
tagok azonban csak 50 kg-osat. A kitelepítésre kijelölt község a Vas megyei Szent
király kisközség, de a már ott lévő német parancsnokságok ottmaradnak. Szóba jö
het Vép község is, vagy annak vidéke, de tudomásul kell vennünk, hogy minden köz
ség tele van németekkel, akiknek eszük ágában sincs nekünk átadni a kúriákat, vagy 
kastélyokat. Fütterer tábornokot megkértem, telepítse ki a német alakulatokat, de 
nem sok ígéretet kaptam tőle. 

— Kérdés, mit vigyen magával a kitelepülő? Sorrend: ruházat, fekvőhely, élelem, 
a legszükségesebb főzőedények. A kitelepítés időpontja talán november 9-e lesz. Tisz
tázatlan, milyen lesz az ellátásunk. Tűzifát kényszervágásból lehet biztosítani." 

Milyen hivatalos anyagot kell kivinni? 
„— Magunkkal visszük — folytatta Borsányi alezredes — a folyamatban lévő, le 

nem zárt ügyek iratait, az intézkedések zavartalan megtétele ésdekében. Az 1943 
előtti iratokat ki kell selejtezni. Minél kevesebb «Iratanyaggal induljunk el. Amit 
nem viszünk magunkkal, vagy meg kell semmisíteni, vagy el kell rejteni. Főleg an
nak az anyagnak a megsemmisítése fontos, ami számunkra hátrányt jelent, ha az 
ellenség kezére kerül. El kell rejteni, ami nem ilyen természetű, de később szüksé
günk lehet rá további munkánkhoz. Az itt maradó anyagot megfelelő helyiségbe be 
kell falazni. 
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— Vannak irataink, amiket el lehet égetni, ilyenek az óvóhelyfellebbezések iratai, 
kb. 15 000 eset. A magunkkal viendő iratokat a HM 35. osztályának Vulkanfiber kof-
feraiba kell csomagolni. 

— Az iratokon kívül magunkkal kell vinni az írógépeket, számológépeket, fény
másolókat, fotóberendezéseket aN helyi asztalosmühelyben készítendő ládákban, va
lamint a távbeszélőkészülékek és a rádióvevők egy részét is; az ittmaradottakat el 
kell rejteni. 

— Kitelepítési helyükön hírközpontot kell kialakítanunk, a komáromi pályaudva
ron 3 vagon kábel van, légitámadásból maradt vissza, onnan szerezhetünk kábelt. 
A könyvtár itt marad, a térképeket magunkkal visszük. 

— Néhány gyakorlati kérdés: mindenki hozzon magával spirituszt, petróleumot, 
olajat, zseblámpaelemeket, petróleum-, vagy olajlámpát, villanykörtét foglalattal, 
gyertyákat, író- és rajzfelszerelést, néhány szerszámot, elsötétítő papírt, rajzszeget. 
Egy páncélszekrényt magunkkal viszünk, a többit nyitva itt hagyjuk, csak a kulcsokat 
vigyük el. A légó mintatermek Budapesten maradnak, de 35 ágyat a vasúti kocsik
ba berakatunk. Még arra akarok utalni, hogy ha Buda elesik s az oroszok előretör
nek, kedvező, hogy az osztrák határ közelében leszünk, de arra nem számíthatunk, 
hogy Ausztria területére mind átmehetünk, oda csak a törzset fogadják be, a csalá
dokat nem. Ezt a németek világosan megmondták, a legmerevebben ellenzik a ma
gyar lakosság beeresztését. Vita folyik még arról is, hogy a hazai németajkú lakos
ságot beengedjék-e? 

— A szállítási eszközöket illetően a HM a törzs számára elvileg két tehergépko
csit ígért az iratanyag szállítására, egyébként csak a vonat a biztos." 

Borsányi tájékoztatója után a jelenlevők kérdéseket tettek fel, elhangzott olyan is, 
mi lesz a családdal, ha Budapesten marad, hogyan lehet a gyepüből a felvett illet
ményt a családhoz eljuttatni. Minden válasz bizonytalan volt. A tisztikarban élő szo
rongás szinte érezhető volt. 

November 6-i kelettel sokszorosított „Utasítás"-t kapott mindenki, amelyben Bor
sányi az értekezleten elmondottak lényegét foglalta össze. November 9-én újabb ér
tekezletre gyűltünk össze. Borsányi jelezte, az elutazás bármely pillanatban bekövet-
kezhetik. A beígért két tehergépkocsin kívül a HM még három személygépkocsit is 
rendelkezésünkre bocsátott, s egy tűzoltó kocsit. 

A harmadik személygépkocsiban volt kijelölve a hely számomra. 

Az én helyem üresen maradt, az ostromot Budán vészeltem át. 
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FORRASKÖZLEMENYEK 
B O N H A R D T ATTILA 

MAJOR JENŐ VEZÉRŐRNAGY JELENTÉSE 
A M. KIR. I. GYORSHADTEST 1941. ÉVI OROSZORSZÁGI 

HADJÁRATÁNAK TAPASZTALATAIRÓL 

1991. június 27-én volt ötven éve annak, hogy Bárdossy László magyar mi
niszterelnök a Képviselőházban bejelentette: „A magyar királyi kormány meg
állapítja, hogy a támadások következtében Magyarország és a Szovjet-Unió 
közt a hadiállapot belállott."1 Ezzel a lépéssel Magyarország véglegesen elkö
telezte magát a második világháborút kirobbantó tengelyhatalmak mellett, 
s így négy év múlva osztoznia kellett velük a háborúért való felelősségben is. 

A háború 1941 decemberéig tartó első szakaszában Magyarország részvételét 
a mintegy 24 000 fős I. gyorshadtest szereplése jelentette. Ezt a magyar viszony
latban modernnek, jól felszereltnek számító seregtestet a német-lengyel háború 
tapasztalatai alapján 1940-ben állították fel.2 A honvédség vezetői ugyanis úgy 
értékelték, hogy a lengyelországi hadjáratban a német gyors seregtestek sok 
tekintetben felülmúlták azokat a várakozásokat, amelyeket harcászati és had
műveleti alkalmazásukhoz fűztek. Általános vélemény szeçint a német siker 
oka — a kiváló kiképzés és csapatszellem mellett — a gyorsan mozgó alakula
tok egységes vezetése volt. Ennek alapján az a nézet alakult ki Magyarorszá
gon, hogy a honvédségben addig önálló magasabbegységként szereplő két gép
kocsizó és két lovasdandárt egy, úgynevezett gyorshadtestbe kell összefogni.' 

A gyors seregtest szervezésének alapelve, a minél nagyobb tűz- és lökőerő 
fenntartása mellett, a lehető legnagyobb harcászati mozgékonyság és hadászati 
gyorsaság biztosítása volt. A gépkocsizó és lovasdandárok összevonása egy ve
zetési egységbe elméletileg bizonyos kombinációs lehetőséget adott a hadtest
parancsnoknak, mert ahol a terepviszonyok nem kedveztek a gépkocsik moz
gásának, ott alkalmazhatta a lovasságot. A harcászati mozgékonyságot tehát 
a gyorshadtest lovas seregtestei: az 1. és a 2. lovasdandár képviselték, amelyek
be a két-két huszárezred mellé a gyorsaság és a terepen való mozgékonyság te
kintetében a lovassághoz közel álló két kerékpáros zászlóaljat osztottak be 
dandáronként. A lovasdandárok lökőerejét egy-egy páncélgépkocsikbóil, kis, és 
könnyű harckocsikból álló páncélos zászlóalj növelte. A tűzerőt egy-egy gép
vontatású és egy-egy lovas tüzérosztály képviselte. A légvédelemről egy-egy 
hatlöveges légvédelmi gépágyús üteg gondoskodott. 

1 Képviselőházi Napló, 1941. VI. 27-i ülés, idézi Szakály Sándor: A „ h a d ü z e n e t " Egy minisz
te r tanács i j egyzőkönyv m a r g ó j á r a . Eletünk, 1987/2. 165. o. 

Magyarország hadba lépésé t , a k o r m á n y r a nehezedő ka tona i és diplomácia i nyomás t , vala
min t a cassus bel l iként szolgáló kassa i bombázás t számos összefoglaló m ű feldolgozás és vissza
emlékezés tá rgyal ja . N é h á n y e t á r g y b a n Magyarországon megjelent fo r rásköz lés : Kun József: 
A n é m e t hadvezetés magya ro r szág i pol i t ikájához. A m. kir . Vezérkar i Főnökségéhez beosztot t 
német t ábo rnok had inap ló ja . Századok, 1965/6. sz. 1228—1247. o. ; Kun József: A néme t hadvezetés 
magyaro r szág i pol i t ikájához. 1941 jún ius - jú l ius . Dr. Pe rcy E. S c h r a m m százados magánap ló ja . 
Hadtörténelmi Közlemények, 1990/4. 129—150. o. ; A Wilhelmstrasse és Magyarország (Szerk. : 
Ránki—Pamlényi—Tilkovszky—Juhász) Bp. , 1968. 415—416. sz. i r a t ; Hor thy Miklós t i tkos iratai 
(Szerk. : Szinai—Szűcs) Bp. , 1972. (4. kiad.)59. sz. i ra t . 

2 Had tö r t éne lmi Levél tár (a t o v á b b i a k b a n : HL) Honvédelmi Minisztér ium (a t o v á b b i a k b a n : 
HM) 40.400 (ein. 1) a.—1940. ; HL HM 57.396 (ein. 1) a—1940. 

3 HL HM 51.606 (eln.l) a—1939. 
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A hadászati gyorsaságot az 1. és a 2. gépkocsizó dandár három-három gép
kocsizó lövészzászlóalja jelentette. A szállító j árművek hiánya miatt a gépko
csizó dandárokhoz két-két kerékpáros zászlóaljat is beosztottak. A két dandár 
állományába még egy-egy felderítő zászlóalj tartozott, amelyek páncélgépkocsi, 
kis és könnyű harckocsiszázadukon kívül egy gépkocsizó puskásszázadból áll
tak. A tüzérséget dandáronként egy háromüteges gépvontatású tüzérosztály al
kotta, a légvédelmet pedig egy hatlöveges légvédelmi gépágyús üteg képviselte. 
A műszaki feladatok ellátására mind a négy dandárhoz egy gépkocsizó utász-
és egy gépkocsizó híradószázadot osztottak be. 

A gyors seregetestek legkorszerűbb formája — a harckocsizó és gépesített 
alakulatokból álló páncélos seregtest, amely a tűzerővel, a gyorsasággal és a 
terepen való mozgékonysággal kapcsolatos követelményeket egyaránt kielé
gítette — anyaghiány miatt nem szerepelt az I. gyorshadtest hadrendjében. 

Az 1939 augusztusától átadásra kerülő Toldi könnyű harckocsik'1 számának 
növekedése lehetővé tette, hogy valamennyi Toldi összevonásával 1941 tava
szán az 1. gépkocsizó dandár állományába tartozó 9. és a 2. gépkocsizó dan
dár alárendeltségében levő 11. kerékpáros zászlóaljat harckocsizó zászlóaljakká 
szervezzék át."' így legalább egy-egy olyan harckocsiegység került a dandár
parancsnok kezébe, amelyektől az ellenséges védelem áttörését remélhették. 
A páncélos feladatok ellátására alkalmatlannak tartott Ansaldo kis harckocsi
kat" a lovasdandárok páncélos zászlóaljainak adták át. Az átszervezés közvet
lenül a hadbalépés előtt, 1941 júniusában fejeződött be. 

A június 26-án mozgósított gyorshadtest június 30-ra érte el a menetkészült
séget és Kőrösmezőnél felzárkózott a határra. A mozgósítás nem terjedt ki a 
2. lovasdandárra, amely megszállási feladatokra Űjvidék környákén vissza
maradt. Az úgynevezett Kárpát-csoportba7 beosztott gyorshadtest élcsapatai 
július l-jén lépték át a határt. Július 8-ra a magyar csapatok elérték a Dnyesz-
tert. Átkelve a folyón a gyorshadtest kivält a Kárpát-csoport kötelékéből és 
német alárendeltségbe került. A hadműveletek július 9-től augusztus elejéig 
tartó második szakaszában a 17. német hadsereg jobb szárnyának élhadtesteként 
a magyar gyorscsapatok a Bug folyóig törtek előre, eközben folyókon keltek 
át, az előnyomulást késleltető szovjet ellenltámadásökat hárítottak el és részt 
vettek az umanyi nagy bekerítő csatálban. Augusztus első felében a magyar 
alakulatok azt a feladatot kapták, hogy a Bug és az Ingül folyók közt déli irány
ba nyomulva vegyenek részt a nyikolajevi Bug-híd elfoglalásában. A híd birtok
ba vételével kívánták megakadályozni, hogy a Bug nyugati partján levő jelen
tős szovjet erők, partot váltva, kelet felé kicsússzanak a bekerítésből. A táma
dásban résztvevő magyar gépkocsizó csapatoknak tábori erődítésekben véde-

4 Svéd licenc alapján 38 M. Toldi könnyű harckocsi néven gyártott 8,5 tonnás páncéljármű. 
Három fős személyzetét 5—13 mm-es páncélzat védte. Forgótornyában elhelyezett fegyverzete — 
egy 20 mm-es nehézpuska és egy 8 mm-es géppuska — a gyalogság, illetve a hasonló könnyű 
páncélosok ellen volt hatásos. Nehezebb harckocsikkal szembeni harcra azonban alkalmatlan 
volt. 

5 HL HM 40.400 (ein. 1) a.—1940. 
6 35 M. Ansaldo kis harckocsi, 1934—1935-ben Olaszországtól vásárolt kétszemélyes, 3,2 tonnás, 

forgótorony nélküli páncéljármű. Fegyverzete 2 db 8 mm-es géppuskából állt. Vékony páncélzata 
legfeljebb a gyalogsági lövedékek ellen védett. Az Ansaldókat még az 1941-es hadjárat folya
mán kivonták a hadrendből. 

7 A VIII. hadtest közvetlenéiből, a 8. határvadász danárból, az 1. hegyi dandárból, valamint 
az I. gyorshadtestből Szombathelyi Ferenc altábornagy VIII. hadtestparancsnok vezetése alatt 
megalakított seregcsoport, amely a m. kir. Honvédség részéről 1941 június végén megkezdte a 
Szovjetunió elleni hadműveleteket. 
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kező ellenfél ellenállását kellett leküzdeniük. A nyikolajevi csata után a gyors
hadtest október 10-ig a Dnyeper nyugati partján folyamvédelmi feladatokat 
látott el, amelynek során több szovjet átkelési kísérletet hárított el. A magyar 
gyorscsapatok 1941. évi utolsó alkalmazására 1941. október 10. és október 30. 
közt került sor, amikor az ellenséges ultóvédek kiépített állásain áttörve Izjum-
nál elérték a Donyec folyót. 

A hadműveletek négy hónapja alatt a m. kir. I. gyorshadtest mintegy 2000 
km mélyen nyomult be a Szovjetunió területére. A harcokban 4524 hősi ha
lottat és sebesültet vesztett és részben a harccselekmények, de főként a mos
toha út- és időjárási körülmények közt végrehajtott erőltetett menetek követ
keztében elvesztette gépjármű- és lóállományának nagy részét. Ennek követ
keztében a további bevetésekre alkalmatlanná vált, ezért november elején el
rendelték a gyorshadtest kiválását a hadműveletekből és megkezdték a csapa
tok hazaszállítását. 

A gyorshadtest már csak létszáma és felszereltsége miatt sem lehetett döntő 
hatással a hadiesemények alakulására, azonban az elé kitűzött részfeladatokat 
teljesítette. Eközben a modern hadvezetéssel, hadászattal, harcászattal és a 
csapatok anyagi ellátásával kapcsolatban számos olyan tapasztalatot szerzett, 
amelyeket a m. kir. Honvédség korszerűsítésére kívántak felhasználni. 

A m, kir. I. gyorshadtest 1941. évi oroszországi hadjáratáról készült jelenté
sek és összefoglalók közül a magyar hadsereg további fejlesztése szempontjá
ból egyik leginkább hasznosítható tanulmány vitéz Major Jenő vezérőrnagy
tól,8 az 1. gépkocsizó dandár parancsnokától, a gyorscsapatok elismert magyar 
szakértőjétől származik. 

41 oldalas, sűrűn gépelt dolgozatában a szerző kilenc fejezetben ismerteti a 
csapatok vezetéséről, mozgatásáról és harceljárásairól szerzett, valamint szer
vezésükkel és felszerelésükkel kapcsolatos tapasztalatait. 

Az oroszországi hadmüveletek jellegzetességeit tárgyaló első fejezetben meg
állapítja, hogy a hadműveleteket „általában a folyamatos mozgás, a gyors tér
nyerésre való törekvés jellemezte", ezért a modern háborúban a helyzeit állan
dó változására, váratlan meglepetéseikre kell számítani. 

A vezetésről szóló második fejezetben éppen ezért a seregtestparancsnokok
nak azt javasolja, hogy szűkebb törzsükkel tartózkodjanak elől, hogy csapatai
kat legalább a harc bevezetésénél személyesen irányíthassák. Az alsóbb veze
tőktől pedig nagyobb önállóságot vár el. A vezérkari tisztekről szólva bírálja, 
hogy elméleti felkészültségüket kellő gyakorlat híján éles helyzetekben nem 
tudják kamatoztatni. 

8 Major Jenő, vitéz vezérezredes. (Baksa, 1891. 08. 06 — Blaibach [Immenstadt NSZKJ, 1972. 
01. 13.) 1912-ben avatják gyalogos hadnaggyá a Ludovika Akadémián. Az I- világháborúban 
szakasz-, század-, majd zászlóaljparancsnok. 1921—1923 közt századosként elvégzi a Hadiakadémiát. 
1924—1937: vezérkari beosztásban különböző vegyesdandároknál, a Honvédelmi Minisztériumban 
és a vezérkarnál. 1937 ápr. — 1938 nov. : tanulmányvezető és harcászat tanár a Ludovika Akadé
mián. 1938 nov. — 1940 márc. : a HM 8. (tiszti személyügyi) osztályának vezetője. 1940. ápr. 1.: a 
budapesti 1. gépkocsizó dandár parancsnoka. 1940. szept. 1.: tábornok. Dandára élén részt vesz 
Erdély és a Délvidék visszacsatolásában, valamint a Szovjetunió elleni 1941-es hadjáratban. 1941. 
okt. 27 — 1941 d e c : az I. gyorshadtest megbízott parancsnoka. 1941 dec. — 1942. okt. ol.: a gya
logsági kik. táb. parancsnoka. Ezután 1944. okt. 16-ig az I. páncéloshadtest parancsnoka. 1943. febr. 
1. :altábornagy. 1944.okt. 16 — 1944. dec. 1.: a m . kir. 2. hds. parancsnoka. 1944. nov. 1.: vezérezre
des. 1944. dec. 1 — 1945 máj.: a honvédség németországi főfelügyelője. Ö szerkesztette a kerék
páros csapatok „Gyakorlati Szabályzat"-át, valamint a „Páncélos és gépkocsizó csapatok harc
eljárása" című harcászati segédletet. 
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A harmadik fejezet a foldd, légi és műszaki felderítésinek a mozgó harc kö
rülményei közti óriási fontosságára hívja fel a figyelmet. A kellő felderítés 
hiánya ugyanis tájékozatlanságot, az úton való torlódásokat eredményezett. 

Az állandó mozgás, a gépesített ellenfél váratlan támadásai fokozott bizto
sítást követelnek a csapatoktól. Ennek módjait tárgyalja a negyedik fejezet. 

Az ötödik fejezet a szomszédokkal valló összeköttetés felvételének fontossá
gát hangsúlyozza, amelynek elmulasztása bizonytalanságot eredményez, sőt 
a saját csapatok egymásra lövöldözéséhez vezethet. 

A hadjárat jellemzői a rossz utakon, gyakran kedvezőtlen időjárási viszo
nyok közt végrehajtott megerőltető menetek voltak. Ezek megtervezéséről és 
végrehajtásáról szól a hatodik fejezet. 

A dolgozat legterjedelmesebb része, a hetedik fejezet, a harc megvívásának 
különböző módjait tárgyalja. Mivel a gyo>rshaditestnek a hadjárat során mind 
támadásban, mind védelemiben voit alkalma részt venni, bőséges saját tapaszta
latok alapján számol be azok fajtáiról a találkozó harctól, a védelemre beren
dezkedett ellenség elleni támadáson át a védelmi harcokig. Bár az 1941-es had-; 
járat idején a magyar csapatoknak nem kellett visszavonulniuk, a szerző a 
szovjet csapatok ilyen irányú tevékenységéből levont tanulságokat tárja a ta
nulmányát olvasó szakember elé. A fejezet végén külön részt szentel a külön
leges viszonyok — éjjel, erdőben, helységekben — közepette vívott harcoknak. 

A nyo'lcadik fejezet szervezési kérdésekkel foglalkozik. Mint írja: „A sikert 
ma és mindig — a korszerű felszerelés mellett — a gyorsaság dönti el. A gyor
saságot pedig korszerű szervezéssel adhatijuk meg." E szemszögből fegyverne
menként mutatja be a haditapasztalatok alapján végrehajtandó változásokat. 

Az utolsó fejezet a gyorshadtest felszerelését elemzi a fegyverzettől a gépjár
mű- és műszaki anyagon át a ruházatig és az egészségügyi felszerelésig. A szer
ző realitásérzékére vall, hogy csak olyan változtatásokat, módosításokat javasol, 
amelyek megvalósítása a magyar gazdaság teljesítőképességén belül marad. 

A mélyreható elemzés sokszorosított kivitele mutatja, hogy több példányban 
készült. Ezek egyikét a vezérkarnak küldték meg, ahol az érintett osztályokba 
beosztott vezérkari tisztek gondosan tanulmányozták, mint ezt a szöveg külö
nösen figyelemre méltó részeinek piros ceruzával való sűrű aláhúzásai bizo
nyítják. Ez a példány ma a Hadtörténelmi Levéltárban a m. kir. Honvéd Ve
zérkar Főnöke iratai közt a 6971 ein. 1.-1941. szám alatt található. 

A szöveget betűhű formában tesszük közzé, csupán a nyilvánvaló helyes
írási, illetve gépelési hibákat korrigáltuk. A tanulmány szerzője által aláhú
zással kiemelt szavakat ritkított szedéssel, a vezérkarnál fontosságuk miatt 
pirossal aláhúzott részeket kurzív betűkkel jelöltük. Az iratban gyakran né
metesen írt ukrán földrajzi neveket lábjegyzetekben csak akkor oldottuk fel, ha 
azok teljesen eltérnek a ma használt változattól és így értelemzavaróak. Az. 
előforduló rövidítések feloldását a rövidítések jegyzékében adtuk mog. Ahol 
szükségesnek látszott, a szöveget magyarázatokkal láttuk el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
á. ágyú kp. kerékpár, kerékpáros 
agi. anyagi lgv. légvédelem, légvédelmi 
ao. alosztály lság. lovasság 
bizt. biztosító, biztosítás M. mozgósítás 
csap. csapat mkp. motorkerékpár, 
dd. dandár motorkerékpáros 
elg. ellenség, ellenséges mű. műszaki 
eü. egészségügy, egészségügyi oszt. osztály 
eved. elővéd ök. összeköttetés, összekötő 
féld. felderítő, felderítés pcgk. páncélgépkocsi 
feog. felderítő osztag pes. parancs 
fi. figyelő pet. páncéltörő 
forg. pk. parancsnok 
szab. forgalomszabályozó pság. parancsnokság 
gá. gépágyú rep. repülő 
gk. gépkocsi, gépkocsizó szab. 
gp- géppuska szerk. szabályzatszerkesztő 
gsz. golyószóró szak. szakasz 
gv. gépvontatású szd. század 
gyság. gyalogság tád. támadás 
hds. hadsereg tar. tarack 
hk. harckocsi, harckocsizó tart. tartalék, tartalékos 
ho. hadosztály tü. tüzér, tüzérség 
k. könnyű üza. üzemanyag 
kgr. kézigránát vk. vezérkari 
kik. kiképzés, kiképzési vkf. vezérkari főnök 
köz. közepes zlj. zászlóalj 

Pro domo.9 

Vitéz Major Jenő vőrgy., az 1. gk. dd. pk-a felterjeszti az 1941. évi orosz had j arat
tak kapcsolatban szerzett tapasztalatait. 
Lássák : 

,58.008/eln. 4. vkf. — 1942. 1/3. Szab. szerk.10 

4. vkf. oszt.:n az egyik példány szíves kiemelé
sére és további intézkedések megtételére. 

1 pld-t kiemeltünk. I. 8. Csató szds.12 Kiss ezds.13 

E. aloszt.:li a szervezési kérdések kiértékelésére. 
Tudomásul vettük 
IV/17. Kovács szds.15, IV/29. Jolsvai alez.1(i 

9 Iratkezelési szakkifejezés, jelentése: a ház (kebelbeliek) számára. Az ügydarab kezelésével 
kapcsolatos utasításokat, magyarázatokat tartalmaz az ügyirattal foglalkozó szerv dolgozói szá
mára. 

10 A vezérkar szabályzatszerkesztéssel foglalkozó részlege. Feladata többek közt a fegyverne
mek és a szolgálati ágak gyakorlati szabályzatainak és különböző harctéri vonatkozású utasítá
sainak szerkesztése. 1939—1943 közt vezérkar 4. osztályának alosztályaként működött. 

11 A vezérkar 4. ügyosztálya, amely a magasabb parancsnokok és vezérkari tisztek képzését 
irányította. Feladata a vezérkari tisztképzés követelményeinek kidolgozása, a kül- és belföldi 
katonai szakirodalom figyelemmel kísérése és a vezérkari képzésben való alkalmazása. 

12 Csató Ernő, lófő csatószegi, vk szds. (fog. von.) 1941-ben beosztott tiszt a m. kir. Honvéd 
Vezérkar Főnöke (továbbiakban vkf.) 4. osztályán 

13 Kiss István, vitéz, vk. ezds. 1939. jan. 15 — 1942 márc. : a 4. vkf. osztály vezetője. 
14 Elvi alosztály az l. vkf. osztálynak a honvédség felszerelésének, szervezésének, kiképzé

sének elvi ügyeivel foglalkozó ügyosztálya. Itt dolgozták ki többek közt azokat az irányköve
telményeket, amelyeket a vezérkar főnöke támasztott a honvédség modernizálására bevezetendő 
új felszerelési cikkekkel szemben. Ezen felül a vezérkar főnökének hatáskörébe eső minden elvi 
ügyben ez az alosztály működött közre. 

15 Kovács Ferenc IV. vk szds. (mű) beosztott tiszt az 1. vkf. osztály elvi alosztályában. 
16 Jolsvai Győző vk. alez. (gyság.) az 1. vkf. osztály elvi alosztályának vezetője. 
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L. IV/28. Hg17 

Agi. aloszt.:m 3. vkf. oszt.19, kik. ao.20 

Tudomásul véve. IV. 23. Soóvári szds.21 

K. aloszt.:22 

1941. XII/27. 
vitéz Németh szds.23 

1. XII/29. Nádas őrgy.2'' 

vitéz Major Jenő vezérőrnagy 

Tapasztalatok az 1941. évi orosz hadjáratból 

M. KIR. HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE 
1. osztály2"' 

Vettem : 
Budapest, 1941. évi XII. hó 23-án 

6971. szám ./. db mell 
ein. 1. vkf. — 1941. 

Tapasztalatok az 1941. évi orosz hadjáratból 

I. A h a d i t a p a s z t a l a t o k k i é r t é k e l é n e k m ó d j a . A z o r o s z o r 
s z á g i h a d m ű v e l e t e k j e l l e g z e t e s s é g e 

A tapasztalatgyűjtés célja azok k i é r t é k e l é s e , támpontok, követendő irányok 
keresése a jövőre nézve. A helyes kiértékelés nem könnyű dolog. Nem elég csak meg
állapítani, hogy ez vagV amaz így és úgy történt és ezt már mint t a p a s z t a l a t o t 
hirdetni. A hasznos kiértékelés megköveteli, hogy az események, jelenségek k í s é 
r ő k ö r ü l m é n y e i t is bonckés alá vegyük. Nevezetesen meg kell állapítanunk, 
hogy miért történt valami úgy, ahogy mi láttuk. Figyelembe kell vennünk a cselek
mény helyét, idejét, napszakot, időjárást, terepfedettséget, a csapat és vezető erő- és 
idegállapotát, az ellenség erejét, ellenhatásának mérvét stb., stb., szóval mindama kö
rülményeket, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a tapasztalt cselekmény úgy ját
szódott le, ahogyan az emlékünkben él. 

Ugyanazt a jelenséget másként látja a világháborút megjárt katona és másként 
látja, érzi az, aki talán eme jelenség, esemény alatt esett át a tűzkeresztségen. Más 
szemszögből ítél és lát a szakaszparancsnok és másból a dandárparancsnok. Ha egy 

17 Hankovszky Gyula, dr., vk. ezds. (gyság.) 1940. febr. 1 — 1943. febr. 1.: a HM l 'a . (béke
szervezési) osz tá lyának vezetője. Az osztály fe ladata többek között a m. kir . Honvédség béke
hadrend jének összeáll í tása. 

18 A vkf. 1. osz tá lyának anyagi a losztálya. 1938—1941 közt ez az alosztály foglalkozott a hon
védség hadrend jének anyagi megalapozásáva l és az anyagi beszerzések i rány í tásáva l . 1942-től 
ügyköré t á tve t te a 3. vkf. osztály. 

19 A vezérkar 3. (anyagi) ügyosz tá lya . 3 évi szünet u tán 1942-ben ál l í tot ták újra fel. Fe ladat 
körébe tar tozot t a hadműve le t i tervek anyagi előkészítése, a hadművele t i anyag i és műszak i 
szolgálat i rány í tása , az anyagi szolgálat körébe ta r tozó szolgálati ágak megszervezése , a sereg
vonatok hadrend jének és szervezetének megha tá rozása . 

20 Kiképzési alosztály. Talán a 3. vkf. osztály kiképzési a losztályáról van szó, amely a sereg
vonatok kiképzésével foglalkozott . A honvédség k iképzés i ügyeinek elvi i r ány í t á sá t 1939 óta az 
5. vkf. osztály végezte. 

21 Soóvári Tihamér vk. szds. (gyság.) beosztot t tiszt a 3. vkf. osztályon. 
22 Konkré t alosztály az 1. vkf. hadműve le t i osz tá lynak az a része, amely a rendelkezésre 

álló személyi á l lomány , va lamin t az anyag i és t echnika i j avak i smere tében a honvédség alkal
mazásá ra vonatkozó hd i te rveke t készí te t te . 

23 Németh Jenő, vitéz, vk. szds. (gység.) beosztot t tiszt az 1. vkf. osztály k o n k r é t a losztályán 
24 Nádas Lajos vk. őrgy. (tü.) az 1. vkf. osztály k o n k r é t a losz tá lyának vezetője. 
25 Az 1. vkf. (hadművelet i ) osztálya. Az osztály ü g y k ö r e : A honvédség h á b o r ú s a lka lmazá

sának előkészítése elvi vona tkozásban ; a k o n k r é t hadműve le t i tervek kidolgozása ; a fenti két 
l e iada tkör e l lá tásához hadi tapasz ta la tok gyűj tése . 
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gépkocsizó menetoszlopot elg. repülőtámadás ér és egy raj kocsi telitalálatot kap, a 
raj egyetlen életbenmaradottjának emlékezetében úgy él a repülőtámadás, mint ami 
teljes megsemmisülést eredményezett. Ugyanerről a rep. tád-ról a zlj. pk. azt mond
ja, hogy aránylag csekély veszteséggel járt. 

Általában mindenki csak saját működési területének határain belül szerezhet ér
tékes tapasztalatokat. Eme határokon túl csak m e g f i g y e l é s e k e t eszközölhet. 
A látottak indító okát azonban legtöbbször nem áll módjában megismerni, megfigye
léseiből tehát nem vonhat le végérvényes következtetéseket. Ha ezt megtette, súlyo
san tévedhet. 

Ezek előre bocsátása után — azonos szemszögből való megítélés végett — szüksé
gesnek vélem oroszországi hadműveleteinket röviden jellemezni. 

Ismert tény, hogy a német támadás nem várt időpontban megelőzte az ugyancsak 
támadásra felkészülő orosz hadsereget.2(i Ennek következtében a német támadás már 
kezdetben sem talált maga előtt tengertől-tengerig terjedő, összefüggő ellenséges 
arcvonalat, hanem csak nagyobb ellenséges gócokat, amelyeknek szabad — avagy 
gyengébben biztosított — oldalai (voltak), a gócok közt tehát rések voltak. Ezekbe a 
résekbe ékelődtek bele a német motorizált seregtestek. Minden igyekezetük oda irá
nyult, hogy egyrészt minél mélyebbre verjék be az éket, másrészt hogy ezeket a gó
cokat minél gyorsabban körülkerítsék. A kezdetben laza gyűrű egyre szűkebbre szo
rult a gócok körül, egyre szűkebb területre (1. o. vége) terelte össze a bentszorulta-
kat. Ha a bekerítés, azaz a tekintetbe jöhető kitörési irányok lezárása be volt fejez
ve, a „zsák" be volt kötve, megkezdődött a gócok szétrepesztése, feldarabolása, meg
semmisítése. A hadműveleteket tehát a folytonos mozgás, a gyors térnyerésre való 
törekvés jellemezte. 

Természetes, az oroszok igyekeztek a mélyen behatoló ékek, valamint a bekerítés
re előre törő oszlopok elé gátat vonni. Ezek a gátak főleg a közlekedési vonalak mű
tárgyainak rombolásából, ellentámadásokból, majd hosszabb-rövidebb idő alatt ki
épített, több-kevesebb erő által megszállt védőállásokból állottak. Eme gátak gyors 
áthidalása, illetve eme helyi ellenállások gyors áttörése elvileg az igen erősre mérete
zett „előretolt csapatok" (Voraus-Abteilung"-ok) feladata volt, melyek e célból pán
célosokkal, erős tüzérséggel, erős műszaki alakulatokkal és hídanyaggal rendelkez
tek. Ha a gyors áttörés nem sikerült, következett a zömök súlyt képző támadása, ami 
esetleg több napot vett igénybe. 

A bekerített ellenséges gócok kitörtési kísérleteket hajtottak végre. Ezek elhárítá
sára a bekerítő részek átmenetileg védelembe mentek, de csak addig, amíg a hát-
sóbb lépcsők, vagy a legközelebbi szomszédból gyorsan odavont, félig-meddig nél
külözhető erők fel nem fogták, visza nem vetették a kitörni akarókat. Ezután újult 
erővel folytatódott a zsákok szétszaggatása, felmorzsolása. 

Gyorshadtestünk seregtestei a felsorolt hadműveletek minden fajtájában részt vet
tek. 

Tény az, hogy a Szentpétervár, Moszkva, Kiew, Charkow, Rosztov stb. körüli har
cok más jellegűek voltak, mint amilyenek a kb.'2000 km széles arcvonal legnagyobb 
részén dúltak. Az említett helyeken azonban sokkal nagyobb erők küzdenek mindkét 
fél részéről aránylag sokkal kisebb területen, mint az arcvonal egyéb helyein. Ennek 
következtében a harcok e helyeken a lassúbb, módszeresebb eljárás képét mutatják, 
mely már a korszerű ostrom felé hajlik. Ilyenben nem volt részünk, de a német csa
patok nagy részének sem. Mi csak — az 5 hétig tartó Dnieper-menti folyamvédelem 
kivételével — élénken mozgó, támadó hadműveletekben vettünk részt, ahol néha há
rom—négyszeres túlerővel kerültünk szembe és ahol mindig mi nyertünk tért 2200 
kilométeren keresztül. Saját tapasztalataink tehát csak ilyen jellegű hadműveletek
ben és a folyammenti védelemben vannak. 

Eme hadműveletek sikerét mindig a gyors előnyomulás készítette elő. Teljes mér
tékben alkalmazható volt Napóleon katonáinak ama kijelentése, hogy a császár lá
bainkkal veri meg az ellenséget. A jelenlegi hadműveletekben is a g y o r s m o z -

26 A német propaganda preventív háborúként tüntette fel a Szovjetunió elleni támadást, 
amellyel csak Európa Vörös Hadsereg által történő elözönlésének kívántak elébe vágni. A 
szovjet támadási tervekről eddig még nem jelentek meg dokumentumok. 1941 tavaszán a magyar 
felderítő szervek helyzetjelentései mindenesetre azt hangsúlyozták, hogy szovjet részről támadó 
szándék nem áll fenn. katonai intézkedéseik védelmi jellegűek. HL. I. hdt. 3. 816., 11. 281., 
18.642 (ein. I. hdt. — 1941., HL vkf. 5.078., 5.351. és 5.563) ein. 1. — 1941. 
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g á s , illetve gyors térnyerés készíti elő a döntő sikereket. Az előnyomulás meglepő 
irányból és meglepő gyorsasággal való végrehajtását pedig kizárólag a megbízható 
motorokkal és terepjáró jutószerkezettel ellátott gépjárművek engedik csak meg. 
Minél egyneműbb egy gyorsanmozgó seregtest, annál tervszerűbb és sikert ígérőbb 
annak alkalmazása. (2. o. vége) Különböző menetsebességű csapatrészek egy közös 
célra való alkalmazása lefokozza a menetteljesítményt a leglassúbb jármű szintjére. 

A harcot az egyes részek széttagoltsága, magárahagyatottsága és önállósága 
jellemzi. Már a zászlóaljnak is szabad szárnyai vannak, amelyeknek átkarolásával 
számolnia kell. A harcot a hadműveleti egységnek önmagából kell táplálni, ember
rel, anyaggal egyaránt. Ez a mély tagozást teszi szükségessé, ami viszont a mélység
ben tagozott részek —beleértve a seregvonatot is — külön biztosítását követeli meg. 
Mozgó hadműveletek alatt a hátsóbb részek veszélyeztetettsége alig különbözik a har
cos részek éleitől. Légitámadásnak a hátsóbb részek is teljes mértékben ki vannak 
téve. 

II. V e z e t é s . 

A) Magasabb vezetés. 

A magasabb vezetés sikerét — a csapatok teljesítőképességének tökéletes isme
retén kívül — elsősorban a vezető egyéni, határozott, gyors cselekvőképessége, fel
tétlenül megbízhatóan működő hír- (parancsközvetítő-) hálózat és az alárendelt egy
ségek helyzetéről való tökéletes tájékozottság biztosítja. 

Hosszú részleteket tartalmazó írott, egységes hadműveleti intézkedések nagyon 
gyakran későn érkeznek és már túlhaladott helyzetet találnak. A későn érkezés oka 
az intézkedés hosszadalmas elkészülésében és a hírvivő közeg által leküzdendő út-, 
időjárási és tájékozódási nehézségekben rejlik. Dd. pság-i viszonylatban a leggyako
ribb a rövid részletparancs rádión, vagy írásban, hírvivővel. 

Vk. tisztek — egyénileg bármilyen kiválók i-s^legyenek — máról holnapra a moz
gósítási paranccsal nem ugrathatók be valamely gyors seregtest pság-hoz, mert 

a) nem ismerik az egyes csapatnemek g y a k o r l a t i menetteljesítményét, az 
egységek g y a k o r l a t i oszlophosszát, a menetkészültség, vagy harckészültség el
éréséhez szükséges időt; 

b) tapasztalat hiányában nem tudnak számolni a normálistól eltérő időjárási, ta
laj- és útviszonyok, továbbá az éjtszaka késleltető befolyásával; 

c) nem ismeretes előttük az egyes gépjárművek g y a k o r l a t i üzemanyagfo
gyasztásának mennyisége. 

Fentiek folytán bármily lelkiismeretesen és elméleti szakértelemmel legyenek is 
terveik és intézkedéseik kjdolgozva, nem fedik azok a bekövetkező helyzetet, egy
másbatorlódásokat, súrlódásokat, hatásköri összeütközéseket és mindezekkel a csa
pat felesleges módon való igénybevételét, ember és gépjárműanyag túlerőltetését 
eredményezik mindaddig, amíg gyakorlati tapasztalatra szert nem tesznek. 

Ezek elkerülésére feltétlenül kívánatos és a legszigorúbb rendeletekkel keresztül
viendő, hogy M. esetén gyors seregtesthez beosztott (3. o. vége) vk. tisztek már a bé
ke menet- és harcgyakorlatokba bekapcsolódhassanak. Havonta legfeljebb 1—2 nap
ra békeviszonyok közt mindenki nélkülözhető. 

A gyakorlati napi menetteljesítmény csapatnemeink jelenlegi szervezetét te
kintetbe véve egyenlő az illető csapatnem 6 órai menetteljesítményével. Tehát: 

gyság. 
lság. 
kp. gyság. 
gk. gyság. 

az a távolság, amelyet az illető csapatnemekből összeállított seregtest egy nap alatt 
megbízhatóan meg tud tenni. Az ily menetteljesítményekkel számoló vezetőt nem éri 
csalódás. 

A sár minősége eme menetteljesítményt kerekes járműveknél a felénél kevesebb
re is csökkentheti. 

6x 4 km kereken 25 km 
6x 8 km kereken 50 km 
6x12 km kereken 70 km 
6x20 km kereken 120 km 
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Gépjárművek üzemanyagfogyasztása sárban, avagy torlódó és csak kis lélegzetvé
telekkel tértnyerő meneteknél — ezek mérvéhez képest — kétszeresére, sőt három
szorosára emelkedik. 

A harc bevezetésénél a seregtest pk. tartózkodjék annyira elől, hogy személyesen 
is benyomást nyerhessen erői zömének bevetési irányára vonatkozóan és hogy a be
vezetőharc lendületét személyesen is befolyásolhassa. Ezt a legcélszerűbben úgy old
hatja meg, ha legszűkebb törzsével (1 vk. tiszt, 1 pes. őrtiszt, 1 tolmács) egy gk-n, 
egy vezető rádióállomással és csekély fedezettel (2 motorkerékpáros, rossz útviszo
nyok mellett 1 Botond gk-n'27 szállított fél raj) közvetlenül az élcsapatokat követi. A 
törzsében levő vezető rádióállomással, rövid parancsok, formájában, utasíthatja a 
vele egy forgalmi körben lévő és a tágabb törzsben visszahagyott vk. tisztjét a pa
rancsok továbbításra. Az esetleg vele egy forgalmi körben lévő intézkedési egysé
geinek közvetlenül parancsol, azonban erről a tágabb törzsnél visszamaradt vk. tiszt
jét sürgősen tájékoztatja. Ezzel biztosítja az összhang megóvását, a helyzetnyilván
tartás lehetőségét és az elöljáró számára szóló helyzetjelentések idejében való bekül
dését. 

A később harchoz fejlődő hátsóbb lépcsőkre igen jó hatást gyakorolt és már a si
ker zálogát is magában viselte, amidőn a harc bevezetésénél megpillantották az elől 
tartózkodó seregtest pk-ukat. 

B) A 1 s ó v e z e t é s . 
Az alsó vezetőt nagy öntevékenység jellemezze. A kapott feladat szelle

mében messzemenően kezdeményezőén járjon el és ne várjon utasításokat a végre
hajtás mikéntjére. Tapasztalat szerint az öntevékenyen kezdeményező alparancsnok 
mindig sikerrel és kevés veszteséggel oldotta meg feladatát, míg a körülményeske-
dő, tanácstalanul veszteglő alparancsnok csapatai is tehetetlen tömeggé váltak. Ezek 
elg. tüzérségi tűztől és légierők támadásaitól többét szenvedtek, (4. o. vége) mint a 
mozgékonyak. Ezenfelül az ily csapat lekésett, torlódásokat idézett elő és csak a ma
gasabb vezető nógatására, erélyes közbelépésére indult meg újból. 

Feltűnő jelenségként mutatkozott meg tisztikarunknak a megbízható térképolva
sásban való járatlansága. A honvédség kimagaslóan kiváló térképei elkényeztetően 
hatottak és nem a domborzat, hanem az úthálózat és a terepfedezet szerinti térképol
vasásra vezettek. 

Tekintettel arra, hogy az orosz hadjáratban a magasabb és alsó vezetésnek 11-féle 
térkép alapján kellett dolgozni, a tévedések, félreértések részben menthetők. Volt 
rá eset ugyanis, hogy domborzat nélküli, csak az út-, vasút- és vízhálózatot feltün
tető térképeink voltak 1:300 000 arányban, amelyen egy kisebb harcegység helyzetét 
csak megközelítően megadott terület szerint lehetett megjelölni. Gyakori volt az az 
eset is, hogy ugyanazon méretarányban készült térképből több kiadás került szét
osztásra, így tiszta német feliratos, vagy tiszta orosz feliratos, vagy e kettő keveré
ke, vagy a világháború előtti felvétel még a cári elnevezésekkel és bolseviki kiadás, 
melyen a községek száma is szaporodott, de azok más nevet is viseltek és amelyen 
az úthálózat, vasutak, hidak képe már egészen mást mutatott. 

A nem feltétlenül megbízható térképolvasó 10—15 km-es tévedéseket is elkövetett, 
amelyeket a magasabb vezetőnek kellett rendbehozni, amelyek azonban a jelentése
ket készpénznek elfogadó magasabb vezetőt teljesen ferde képbe helyezték. 

A térképek megbízhatatlansága megkövetelte, hogy az önálló vezető a mozgás előtt 
útszemrevételezést hajtson végre és tolmácsot vigyen magával. Előbbi időhiányában 
keresztülvihetetlen volt, utóbbit erősen korlátozta az oroszul értő, szláv nyelveket 
beszélő katonák csekély száma. Minden magasabb vezető lehetőleg adja meg a mó
dot és az időt az útfelderítés végrehajtására, a központi vezetés pedig gondoskodjék 
nagymennyiségű tolmács kiképzéséről. 

27 33 M. Botond terepjáró rajgépkocsi, a Győri Magyar Wagon- és Gépgyárban katonai célokra 
kifejlesztett gépjármű. Az eredetileg a gépkocsizó lövészrajok szállításra tervezett 1,5 tonnás, 
60 lóerős. 3 tengelyes gépkocsi kora egyik legjobb katonai járműve volt. Bár a minél kisebb 
tömeg érdekében a mellső tengely meghajtásától eltekintettek, a két meghajtott hátsó tengely, 
a kocsiba épített csörlő, a két forgó felfüggesztésű pótkerék és a mellső lökhárítón lévő görgők 
a jármű terepjáró tulajdonságait kora átlaga fölé emelték. 1939 és 1944 közt kb. 3000 db-t kapott 
belőle a honvédség. 
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Űtfelderítésre legalkalmasabbnak bizonyult forgalomszabályozókból és utászokból 
(árkászokból) alkotott, rádióval ellátott, szakasz erejű egységet előreküldeni. Ilyen 
útfelderítő osztag képes volt a betartandó útvonalat már jelzőtáblákkal is ellátni, az 
útvonal műszaki akadályainak milyenségét, az elhárításhoz szükséges munkaerő- és 
anyagszükségletet már eleve megállapítani és jelenteni. Mindezek a vezető tervéhez 
és intézkedéseihez szolgáltattak értékes támpontokat. 

A forgalomszabályozók ilyetén való, elkerülhetetlen alkalmazása már maga meg
követeli, hogy azok — jelenlegi pisztolyuktól eltérően — a teljes értékű harcos egy
ség fegyverzetével (puska, géppisztoly, golyószóró, vagy géppuska) láttassanak el. 

III. F el derítés 
Elméleti képzettségünk teljesen tisztában van a felderítés óriási fontosságával. 

Mindennek dacára a gyakorlatban számos esetben (5. o. vége) kényszerültünk előze
tes felderítés nélkül menetelni, avagy harcba lépni. Ennek oka legtöbbször az azon
nali, meglepő, gyors és hatásos cselekvés szükségessége volt. Ezért különösen fontos, 
hogy ilyen esetekben az önálló elhatározásra kényszerült, bármilyen fokú vezető le
hetőleg elől tartózkodjék, mert csak az ő személyes észleletei pótolhatják az elma
radt felderítést oly mértékben, amennyire az tervének megalkotásához és intézke
déséhez szükséges. 

A hadjárat első heteiben az alsó vezetők általában mulasztásokat követtek el a 
mindenki részére kötelező felderítésben. Az ezt megbosszuló meglepetések, váratlan 
terepakadályok és nyomasztó bizonytalanság azonban elég hamar kiküszöbölték ezt 
a hiányosságot. Érdekes jelenség volt azonban, hogy még kiváló alsó vezetők is — 
a hadjárat ötödik hónapjában is — megfeledkeztek az események hevében saját fel
derítésük eredményének jelentéséről. Ennek oka csak lélektanilag magyarázható. 
Ugyanis cthonapos háború még mindig kevés idő ahhoz, hogy a harc izgalmában csak 
a saját feladatát látó és annak sikeres megoldására törekvő alsó vezető a magasabb 
vezetés szükségleteire is gondoljon. 

A földi felderítés eszköze a féld. zlj. volt, melyet azonban gyakran még tüzérség
gel (egy üteggel), Igv. tüzérséggel (egy. Igv. gá-szak.), legalább egy hk. szakasszal, egy 
forgalomszabályozó és egy utász szakasszal meg kellett erősíteni az eredményes elő
rejutás érdekében. Ily megerősítés után elkerülehetetlen volt még egy puskás szá
zad beosztása, miáltal a féld. zlj. összetételében igen hasonlatosság vált a német ho-k 
„Voraus-Abteilung"- („előretolt csoport")-jához, melyről részletesen a „IV. Biztosí
tás. A) Menetbiztosítás." című fejezetben jelentek. 

(A puskás század beállítása azért vált szükségessé, mert a féld. zlj. szervezetsze
rű mkp. szd-a a gyenge polgári mkp-ok tönkremenése folytán megszűnt.'* így a féld. 
zlj-nak csak egy puskás szd-a és a volt mkp-os századból alakított, gyenge félszd-a 
volt. Több harcos erőt —gk. hiányában — nem tudtunk ide szervezetszerűen beosz
tani.) 

A repülő féld. eredménye közvetlen ledobás'"' révén ritkán jutott el a csapatokhoz. 
Ennek oka a saját csapatok éleinek felismerhetetlenségében rejlett. Ugyanis a csa
pat kiválóan rejtőzött repülők megjelenésekor, ha erre mód volt, de nem rendel
kezett a saját vonalak jelzésére szolgáló fehér vászonlapokkal sem. Ez utóbbiakat 
csak részben sikerült zsákmányolt anyagból pótolni. Saját repülőink felismerése pe
dig oly nehéz volt, hogy a csapat a biztonság okáért minden repülőgép elől elrejtő
zött. Világító rakétáink színei azonosak voltak az oroszéval, megbízható megkülön
böztetésre tehát ezek sem szolgálhattak. 

Különös fontossággal bír a műszaki fel d.'M> illetve szemrevételezés. Ennek 
hiánya menettorlódásokat, a csapat egyébként elkerülhető ácsorgását, kifárasztását, 

28 A gépkocsizó d a n d á r o k felderítő zászlóaljai az 1940/41. évi had rend szerint egy 16 kocsis 
páncé lgépkocs i - századból , va lamin t egy gépkocsizó lövészszázadból ál l tak, amelyeke t a zászlóalj
törzs , távbeszélő, á r k á s z - és négylöveges műhe lyszakasz egészíett ki . A m o t o r k e r é k p á r o s szá
zadot az eredeti t e rvekné l előbb, a mozgós í t áskor — ad hoc-szerűen — ál l í tot ták fel. mint azt a 
had ihaszná la t r a nem megfelelő m o t o r k e r é k p á r o k is bizonyí t ják. 

29 Megfelelő rádióösszeköt te tés hí ján az a k k o r még nyi to t t kab inú közelfelderí tő repülőgépek 
kézzel ír t je lentése iket egy kijelölt te rü le t felett, a l acsonyan szállva, úgyneveze t t l edobóhüvelyek-
ben dob ták le a csapa tok számára . 

30 Az e lőnyomuló csapa t előtti t e rep fe lmérése , u tak, á tereszek, h idak á l l apo tának felderítése, 
gázlók keresése , m ű s z a k i és te rep akadá lyok e lkerü lhe tőségének megál lap í tása . 
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végeredményben az alkotott terv felborulását eredményezi. Minden vezetőnek el
sőrangú kötelessége, hogy a (6. o. vége) rendelkezésre álló műszaki közegeket erre 
a célra idejében bevesse. 

A csapat általában hajlamos volt a harcfel d.31 elhanyagolására, ami több eset
ben elősegítette az elg. számára a rólunk való észrevétlen éjjeli leválást és visszavo-
dulást. Ennek indítóoka egyrészt, hogy a magyar katona éjjel nem szívesen támad 
mindaddig, míg rá nem jön az éjjeli támadás sok előnyére. Általában nehezen szok
tak harcosaink a sötétben való előrelopakodáshoz, a magárahagyottság, az oldalakés 
hát veszélyeztetettségének érzetéhez, ami kialakul akkor, ha az ember nem látja a 
szomszédait. 

Az oroszok észrevétlen leválásának indítóoka másrészt pedig az volt, hogy ők eme 
tevékenységüket erős tűzrajtaütésekkel, korlátozott célú ellentámadásokkal, sőt fény
szórók által előidézett vaikításokkal is leplezték. 

IV. B i z t o s í t á s 

A) M e n e t b i z t o s í t á s 

Az oroszországi hadműveletek jellegzetességénél jelentettem, hogy ütközetmene
teink főleg nagyobb elg. gócok közt keletkezett résekben való előretörésekből, avagy 
gócok körüli bekerítő mozdulatokból állottak. Eme előnyomulásainkat az elg. igye
kezett utak műtárgyainak rombolásával, hevenyészett, de műszakilag megerősített vé
delemmel (aknazárak), avagy elkeseredett ellentámadásokkal megállítani. Eme je
lenségekből önként adódott a menetbiztosító részek erejének, összeállításának, a zöm
től való távolságának kialakulása. 

A menetbiztosítás — a fentiekből folyóan — erős, főleg tűzerős és műszaki erő
ben, -anyagban gazdag elővédet követelt, hogy az adódó harcászati és műsza
ki akadályokat minél gyorsabban és hatásosabban leküzdhesse, illetve ezek leküzdé
sét nagy területen bevezethesse. 

Tekintettel arra, hogy egy dd-nak rendszerint csak egy útvonal állott rendelkezésé
re — illetve meg kellett elégednie azzal, hogy legalább e g y útvonal rombolásait 
rendbehozhatja és előnyomulásra alkalmassá teheti — az ugyanazon útvonalon elő-
retörekvő felderítő zöm már menetbiztosító célokat is szolgált. 

Minthogy nagy tér- és időelőnnyel kiküldött felderítésre ritkán volt alkalom, az 
elővéd legtöbbször úgy szerepelt, mint az előtte haladó felderítő zöm II. lépcsője. A 
féld. zlj. ugyanis gyakran kapott megerősítésül a mögötte haladó elővédektől egy 
puskás századot és egy lövegszaikaszt,32 avagy egy löveget. Ez a — magunk között 
„hónalj löveg"-nek nevezett — tüzéregység kiválónak bizonyult az erőszakos fel
derítés súlyának megadására. Tüzét többször nyílt állásból, közvetlen irányzással nyi
totta meg', kiváló hatással. Egyben előkészítette az utána jövő elővédnél beosztott 
ütegzöm tüzelőállásait, fi. helyét. 

Az elővéd rendszerint a féld. zlj-at erősítette meg és ezzel együtt később arc-cso
porttá vált (7. o. vége). 

A német ho-oknál bevezetett eljárás lényegében ugyanaz volt, amit nálunk — tő
lük függetlenül — a gyakorlati tapasztalat alakított ki. A német ho. „Voraus Abtei-
lung"-gal (Előretolt csoporttal" menetelt. Ez a csoport majdnem a ho. felét foglalta 
magában. Parancsnoka a hadosztály egyik ezredének parancsnoka volt és egy ezred
ből, kp., vagy mkp. szd-ból, egy rohamutász zlj-ból (2 szd.), egy Igv. szd-ból (2 szak. 
á 4 db 20 mm-es és egy szak. á 2 db. 4 csövű 20 mm-es löveg) alacsony légi tád-ok 
ellen, egy 8,8 cm-es (4 löveges) Igv. ütegből, egy pct. szd-ból (12 db pc. á.), egy ro
hamütegből33 (önmozgótalpas, páncélozott lövegekkel), egy tü. oszt-ból, egy köz. üteg
ből és — ha erre szükség volt — hídoszlopból állott a szükséges lőszer, üza., és eü. 

31 A csapat előtt álló ellenség tevékenységének szüntelen figyelése,, szárnyainak, hézagainak 
kitapogatása, tartalékainak tűzfegyvereinek felderítése. Fő feladata az ellenség támadási és visz-
szavonulási szándékának időben való felismerése. 

32 Két lövegből álló tüzéra legység . 
33 Harckocs ia lvázra szerel t páncélozot t lövegekből álló a l aku la t , a m e l y n e k fe ladata , hogy az 

e lőnyomuló gyalogságot a t e r epen köve tve , a n n a k a h a g y o m á n y o s tüzérség h a t á s k ö r é n k ívü l k ö z 
vetlen tűz t ámoga tá s t adjon. A r o h a m t ü z é r s é g k i a l a k í t á s á b a n , h a r c e l j á r á s a i n a k k ido lgozásában a 
n é m e t hadse reg ú t tö rő szerepe t já tszot t . 
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oszlop részekkel. Ez az előretolt csoport — önmagán belül — egymást hernyóaraszo-
lás-szerűen követő lépcsőkre tagolódott. A ho. többi része kb. 1 napi távközzel kö
vette az előretolt csoportot és a bevezető harc eredménye szerinti helyen súlyt al
kotott a támadáshoz. 

Ez a módszer mindjárt a harc bevezetésénél bunkószerű ütést biztosított, ha ez 
nem volt elég, a higgadt mérlegelést, a tervszerű súlyképzést és az ehhez szükséges 
éjjeli átcsoportosítást tette lehetővé. 

A mi módszerünk mellett a féld. zlj-at az elővéd 25—30 km távolságra (1—il,5 órai 
menet) követte és a kettő együtt 1 1/2 zlj-at, 1 fok. -f- 1 pcgk. szd-ot34 1—2 üteget, 8 
pct. ágyút, 1 mű. szd-ot (2 árkász, szak. + 1 utász szak.), 3—4 lgv. gá-t foglalt ma
gában, tehát ugyancsak több volt mint az összeró 1/3-a. 

Az élen haladó féld. zlj. — amíg volt mkp-osa — mkp-osokkal megerősített pc-os 
élt tolt előre, terepszakaszról terepszakaszra, ezt követte az előosztag, a mű. felderí
tő közegekkel, pct. á-val, majd az elővédzöm menetelt, amit 5—6 km távolságon a 
féld. zlj. főcsapata követett. Közeibiztosítást egyes hk-k, mkp. vagy „Botond"-raj 
végzett. 

A féld. zlj. pk-a az elővédzömnél tartózkodott. 
A dd. elővéd zlj. rendszerint csak egy erősebb előosztagot különített ki saját biz

tonságára és az előtte menetelő féld. zlj-jal való összeköttetésre. Közelbiztosításá-
ról az elővéd zlj. is — valamint a dd. főcsapatának minden menetlépcsője is — ön
állóan gondoskodott. 

A dd. főcsap-a kb. 1 óra (20 km) időtávközre követte az elővéd zlj-at a dd. csop. 
pk. pság-a alatt. Dd. pk. legszűkebb törzsével az elővédnél menetelt, a féld. zlj. harc
balépése esetén ennek pk-ához ment előre. A dd. törzs többi vezetési része a főcsa
pat élzlj-ánál, a hivatalok35 az élzlj. mögött nyertek beosztást. 

Az oldalak biztosítása párhuzamosan menetelő oldalvédekkel — járható menetvo
nalak hiányában — nem volt megoldható. Ezek helyett inkább az álló oldailvédek al
kalmazása lépett előtérbe, alkalmas, oldalt fekvő terepszakaszokon (útcsomópontok, 
saját menetvonalba torkolló oldalutak) (8. o. vége). 

A menetoszlopot pct-á-val megerősített utóvéd zárja be. 
A seregvonat biztosítására — részint vontatási feladatokra — legalább egy „Bo

tond" gk-n szállított puskás szakaszt kellett hátra hagyni. 
Légvédelem céljaira a lgv. tüzérséget fel kell osztani a menetoszlop egyes 

lépcsőire. Menettorlódásoknál az oszlop-pk. is, de az egyes lépcsőpk-ok is gondos
kodjanak azonnal a lgv. tűzfegyverek tüzelőállásba rendeléséről. 

B) B i z t o s í t á s h a r c a l a t t . 

Tekintettel a zlj-ak — sőt, néha szd-ok — szabad szárnyaira, ezek biztosításáról 
minden ilyen szárnyon lévő pk-nak öntevékenyen gondoskodni kell. Az orosz pán
célosok előszeretettel támadták az oldalakat, ezért kívánatos ilyen helyekre páncél
törő fegyvereket beosztani. 

Saját csapataink oldalérzékenysége a hadjárat első hónapjaiban aránylag sok erőt 
kötött le az oldalak biztosítására, mert az oroszok a nyílt oldalakat erősen és ma
kacsul támadták tüzérséggel, hk-kal és gyalogsággal is. Ilyen oldaltámadások nem 
egyszer akasztották meg a zömök folyamatos előre jutását is. Később, októberben, 
már erősen szűnt az oldalérzékenység. Kisebb, álló oldalvédek kikülönítése már meg
szerezte a csapat biztonságérzetét. 

A hát biztosítása a hátsóbb lépcsők, tartalékok feladata — önálló csoportok azon
ban erre is gondoljanak rajtaütések elkerülése végett. 

Ide tartozik még a helység- és erdei harcoknál a már kézbevett, küzdők mögötti 
terület gondos átfésülése külön e célra kirendelt részekkel, valamint a harcterület 
oldalában, hátában fekvő bozótok, horhosok és egyéb rejtett megközelítésre alkal
mas területek gondos átkutatása és lezárása. 

34 A gépkocsizó d a n d á r o k n á l egy harckocs iszázad 18 db Toldi k ö n n y ű harckocsiból (1. a 4. sz. 
• lábjegyzetet) , egy páncé lgépkocs i század 16 db m a g y a r gyá r t á sú 39 M. Csaba páncélgépkocsiból 
állt . A Csabák 9—13 m m - e s páncé lza tú , egy 20 m m - e s nehézpuskáva l és egy 8 m m - e s g é p p u s k á 
val felszerelt n é g y k e r é k megha j t á sú páncé l j á rművek vol tak. Fő fe ladatuk, hogy — 65 km órás 
sebességüke t k ihaszná lva — az u t a k o n e lőre törve harcfelder í tés t végezzenek. 

35 A d a n d á r p a r a n c s n o k s á g anyag i el lá tással és admin isz t ra t ív do lgokka l foglalkozó részei. 

— 186 — 



C) B i z t o s í t á s n y u g v á s a l a t t . 

A rendszerint mélységben tagozott nyugvás már helyzeti biztosítást is nyújtott elöl
ről jövő, földi meglepetés ellen. Ezt azonban az élen lévő csoportoknak ki kell egé
szíteni a megközelítő vonalaknak egyes előőrstagokkal való lezárásával, a hátrább 
fekvő csoportoknak az oldalak és a hát biztosításával, minden csoportnak még kül
ső és belső szállásőrsökkel és az éjjelezési helyen való járőrözéssel. Éjjel teljes el
sötétítés, mert éjjeli rep. tád. gyakori. Éjjeli nyugvásra szolgáló helységeket, pság-i 
épületeket alaposan át kell kutatni, mert partizánok, viszamaradt katonák orvtá
madásával számolni kell. (Az 1. gk. dd. pság-ot egy 2 emeletes házban ilyen orvtá
madás érte, a padláson lévő víztartályban elrejtőzött 4 fegyveres szovjet katona ré
széről. Ezek lefegyverzése a dd. pság-nak 3 halottjába és 5 (köztük egy tiszt) sebe
sültjébe került (9. o. vége). 

V. ö s s z e k ö t t e t é s . 

Jóllehet békekiképzésünkben már a legalsóbb fokú katonai kiképzés keretében is 
és ettől felfelé, minden rendű és rangú harcászati kiképzés alkalmával szakadatla
nul hangoztattuk a legfontosabb három ténykedés — felderítés, biztosítás, összeköt
tetés — életbevágó fontosságát, az ö s s z e k ö t t e t é s terén mégis nagy mulasz
tásokat követett el a pk-ok zöme, különösen előnyomulás és harc alatt. Talán az erős 
széttagoltság és a közbeeső terep nehéz járhatósága volt az oka ennek a mulasztás
nak, holott éppen eme körülményeknek kellett volna fokozott mértékben követelni 
az összekötő járőrök kiküldését annak megállapítására, hogy hol vannak a szomszé
dok, ki van előttünk és mi van mögöttünk. 

Be kell vallanunk, hogy az egyes csoportok közti hézagok üressége igen sokáig 
idegesítően hatott a csapatokra. A csapat összebújt és tartózkodott betekinteni, be
lemenni az ürességbe, azzal a lélektani érzéssel, amilyennel a gyermek fél átmenni 
a sötét szobán keresztül a lakás egyik lakott szárnyából a másik lakott szárnyba. 

Nem egyszer fordult elő, hogy egyes csapatrészek a dd. pk-ot kérdezték meg rá
dión, hogy hol és ki a szomszédjuk. Csak igen erélyes fellépésekkel és kb. csak szep
tember havában — tehát a hadjárat 3. havában — volt elérhető, hogy már a rajpk-
ok is öntevékenyen keressék szomszédjaikat és tájékozottak legyenek a helyzetről. 

Érdekes jelenség, hogy e tekintetben a német csapatok sem voltak jobbak a mie
inknél. Július és augusztus havában az 1. gk. dd. 4 ízben került a német csapatok 
hosszabb-rövidebb ideig tartó gyalogsági és tüzérségi tüzébe, mert azok nem keres
ték velünk az összeköttetést, de nem engedték magukhoz közel a mi összekötő járőre
inket sem, ezeket is puska- és géppuskatűzzel fogadták. Egy ízben még az általunk 
lengetett horogkeresztes zászlók sem segítettek, sőt még hevesebb német ágyútüzet 
váltottak ki. Előreugrott helyzetünknél fogva oroszoknak néztek bennüket. 

Egy másik esetben, augusztus 3-án és 4-én, Pervomaisk-ra való támadásom alkal
mával a 16. pc. ho-nak eme városba betört és az oroszok által 3/4 részben körülzárt 
„előretolt csoportjával" 2 napon át kerestem szakadatlanul az összeköttetést. Csak 
akkor tudtam ezt felvenni vele, amikor sikerült az előttem fekvő orosz gyűrűt 2 na
pos harc és egy folyamátkelés árán áttörni, jóllehet a német pk-nak volt egy kive
zető útja az őt körülzáró orosz gyűrű szabad negyedében. 

Seregtest viszonylatban már jobban működött az összeköttetés egymás közt is, 
valamint köztünk és a németek közt is. Az összekötő tisztek kölcsönös kiküldése na
pirenden volt. Rádióval azonban rendszerint csak mi láttuk el összekötő tisztjeinket, 
lévén a német ho. pság-oknak aránylag kevesebb nagy hatású rádiókészülékük, mint 
nekünk (10. o. vége). 

Sokszor — a nagy távolságok miatt — az összeköttetés és hírváltás egyedüli esz
köze csak a rádió volt. A rádiókészülékek működőképességéről állandóan kell gon
doskodni. Ezek csak akkor biztosítanak hézagmentes hírváltást, ha menetgyorsasá
guk és terepjáró képességük azonos ama alakulatéval, amelyhez beosztást nyertek. 
Tehát legalább is Botond alvázra kell felépíteni típuskocsijaikat. 
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VI. M e n e t e k . 

Az orosz hadszíntér útvonalai használhatóság szempontjából mélyen ama színvo
nal alatt voltak, amilyet közép-európai tapasztalatainkkal eleve elképzeltünk. 

Minél keletebbre értünk győzelmes előrenyomulásunk során, annál ritkábbak let
tek a köves alépítményű utak. Az utolsó kövezett utakat Kamenyec-Podolszkij, Du-
najevcy vonalában hagytuk magunk mögött. Az ezután következő 8—900 km-t — a 
Zaporozsje, Dnyepropetrowsk, Nowomoszkowszk-i 100 km hosszú É—D irányú út
szakasz kivételével — már csak földutakon tehettük meg. 

Az orosz földutak egészen különleges természetűek. Az altalaj minősége folytán 
száraz időben az úttest kőkeménységű, melyen a gépjárművek teljes sebességgel ha
ladhatnak. Ez utóbbit az utak szélessége is megengedi. Az ilyen út tehát jobb, mint 
a nem teljesen kifogástalan állapotban levő kő-, aszfalt-, vagy betonút. Elég azon
ban már 5 perces esőzés is ahhoz, hogy az úttest szétmálljék, annak erősen „bogár
hátú" közepe csúszóssá váljék, mely a gépjárművek előzését, vagy szembetalálkozá
sát majdnem teljesen lehetetlenné teszi. A bogárhátú útközépről letért gépjármű 
ugyanis menthetetlenül lecsúszik az út pocsolyás oldalárkába, ahonnan — ha a gép
jármű nem hernyótalpas, avagy 2 tengely-meghajtású — csak m e g b í z h a t ó 
vontató segítségével tud kivergődni. Az ilyen esetek természetesen elzárják az út for
galmát, illetve a menet végrehajtásában nagy késéseket eredményeznek. Ha az eső 
elállt és utána napos, szeles idő következik a talajút 4—5 óra múlva ismét kőke
ménységű lesz. Minthogy a nyári esőzések rendszerint csak pasztákban jelennek meg 
— azaz az egyik helyen esik, míg 20—25 km-rel odább napsütéses, száraz idő van — 
gyakran történik, hogy azonos menetvonalon haladó oszlop eleje menetképtelenné 
válik, hátsóbb része pedig — az élre ráfutva — eldugaszolódik, mert az útról le
térni nem terepjáró kocsikkal lehetetlen. Megtörténik ennek a fordítottja is, azaz, 
hogy az oszlop éle zavartalanul végrehajtja menetét, harcbalép, a hátsóbb részek 
5—6 órai megállásra vannak kárhoztatva az ottani eső miatt és nem tudják a har
cot táplálni. Az az eset sem ritka, hogy az egyik menetoszlop célba jut, míg a tőle 
15—20 km távolságra párhuzamosan haladó oszlop a fenti okok miatt elakad. 

Minthogy a nyári esőzések alkalmával mimdig erős légköri zavarok lépnek fel, me
lyek a rádióval való híradás lehetőségét erősen csökkentik, sőt néha lehetetlenné is 
teszik, megesik, hogy a lemaradt (11. o. vége) oszloprész nem tudja lemaradásának 
okát és helyét jelenteni. Mindezek a vezetést és a csapatot erősen próbára teszik és 
leleményes, rögtönzött, kisegítő rendszabályok alkotására késztetik. 

Ilyenek: oszloprészek önállósítása terepjáró, vontatóképes gépjármüvek arányos 
szétosztásával, tüzérség, lgv. tüzérség, műszaki csapatok és (egyéb) erők szétosztása 
az oszloprészekre, kisegítő vontatók beállítása a különösen nehéz útszakaszokon (fő
leg az igen meredek le- és feljárójú hidakhoz), magasabb rendfokozatú tisztek be
állítása forgalomszabályozóként, kik rendfokozatuk súlyával meg tudják akadályoz
ni az előretörtető járművek egybetorlódását stb., stb. 

A tartós esőzések október 10-e körül kezdődtek. Ezek a talajutakat egyformán jár
hatatlanná tették a nem hernyótalpas és nem terepjáró gépjárművek számára. Ok
tóber közepétől a fagy beálltáig — november közepéig — csak a magyar „Botond" 
típusú járművek tudtak többé kevésbé megbízhatóan mozogni. Ezek teljesítőképes
ségét' nagyban emelte a kerekeikre alkalmazott hólánc. Ebben az időben a menet
oszlopokat már eleve úgy kellett összeállítani, hogy minden zlj. oszlopán belül le
gyen egy üteg lgv. gá., üzemanyag-, lőszeroszloprészleg, mert ilyenek előrehozása osz
loprészek előzésével lehetetlen volt. Itt fokozott mértékben szükségessé vált a von
tatóképes járművek szétosztása az oszlop mélységére és segélyvontatók kikülöníté-
se a meredek vagy nagyon kátyús útszakaszokhoz. Megbízható vontatóerőt azonban 
csak a hk. és a Botond csapatkoosi tudott kifejteni. Ezeknek ilyen célú alkalmazása 
viszont megbontotta a hk. és csapategységeket, e tekintetben tehát mértéket kellett 
tartani. Végül is az útnehézségek és ezek következtében beállott járműkiesések miatt 
a gyors hdt. arra kényszerült, hogy a gk. zlj-akat l- l puskás századdal csökkentette. 
Az így nyert Botond gk-kal a seregtesteket terepjáróbbá tette. 

A m e n e t e k t e r v e z é s é n é l az utak minőségén kívül tekintetbe kell ven
ni a csapatok g y a k o r l a t i m e n e t t e l j e s í t m é n y e i t , melyek — mint ezt 
a „II. Vezetés. A) Magasabb vezetés", című fejezetben jelentettem — nem azonosak 
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az elméleti számadatokkal, illetve őket az út minősége, időjárás, napszak erősen be
folyásolják. 

Gyakorlatlan tervezők rendszerint figyelmen kívül hagyják a b e s o r o l á s h o z , 
azaz a folyamatos menetbehelyezkedéshez szükséges időt. Ez pedig a gk. oszlopok
nál igen komoly számvetési hibát jelent. 

A visszavonulásra kényszerített szovjet hadsereg a gyér úthálózatot részint saját 
csapataival úgyszólván „elhasználta'', részint pedig — különösen annak műtárgyait 
— tervszerűen rombolta, vagy megrongálta. Ez a körülmény alapos ú t s z e m r e -
v é t e l e z é s t és m ű s z a k i a l a k u l a t o k n a k a menetoszlopok é l é r e 
v a l ó b e o s z t á s á t követelte meg. Az útszemrevételezés bevált módját, illetve 
annak nehézségeit a „II. Vezetés. B) Alsó vezetés" című fejezetben jelentettem. Az 
útfelderítést (szemrevételezést) szükségessé tették még a rendelkezésre álló térké
pek bizonytalan adatai is (12. o. vége). 

Tekintettel arra, hogy egy seregtestnek — több esetben az egész gyors hdt-nek, 
vagy más, nagyobb német köteléknek — csak egyetlen útvonal állt rendelkezésére, 
szükségessé vált a „m e n e t l é p c s ő k " képzése. Ezeket — ha a menetvonal igény
bevételének kiutalt időtartalma megengedi — oly időtávközökkel kell egymás után 
meneteltetni, hogy előreláthatóan ne fussanak egymásra, különösen pedig ne keve
redjenek egymásba. Minden ilyen összekeveredés a későbbi harcbalépés tervszerű
ségét veszélyezteti. 

Gyakorlati tapasztalat szerint egy gk. dd-nak nehezebb útviszonyok mellett egy 
teljes napra van szüksége ahhoz, hogy egy menetvonalon minden részével legör
düljön. Tehát ugyanazon, rossz útvonalon a következő dd-t az előző dd. éle után 
csak 24 óra múlva szabad indítani. Ennél rövidebb időköz a másodiknak indított se
regtestnél harmonikaszerú torlódásokat idéz elő, ami kifáradási, üza. pocsékolódást 
eredményez. 

Német egységek rossz időjárás esetén éjjel nem meneteltek, hanem pihenőben 
megvárták a reggeli szürkületet és akkor folytatták menetüket. 

A forgalomszabályozás a menetek igen fontos része. Eszköze a f org. 
szab. szd., mely harcos egység. Feladata : 

a) útszemrevételezés, felderítés mű. erőkkel megerősítve, amit a földi felderítő 
egységekkel együtt, nem ritkán önállóan is végez, 

b) útmegjelölés, amit az illető menetvonalon haladó sereg-, csapattest, önálló al-
oszt. ismertető jelrajzával ellátott táblácskák festésével eszközöl. Eme munkáját az 
illető egységek előtt, de legalább is azok élén menetelve végzi. 

c) útelágazásoknál, nagyobb helységeken keresztül, avagy nehéz tájékozódási vi
szonyokkal rendelkező terepen, éjjel, sűrű ködben, irányító közegeket alkalmaz. Eh
hez szükséges, hogy a seregtest és annak részei menetvonalait, menetcélját ismerje. 

d) Menetakadályoknál — torlódásokat, zavarokat elkerülendő — forgalmat irá
nyít. 

e) Lemaradókat gyűjt és irányít. 
f) Elöljáró pság-át a menetoszlopok helyzetéről, áthaladásuk időpontjáról tájékoz

tatja. 
g) Harcban eltolási lehetőségeket szemrevételez és jelöl meg, éjjel is. 
h) Állóharcban tartalék harcierő képvisel. 
Eme feladatait igen gyakran biztosítatlan terepen, magárahagyatva, egyes, elszi

getelt emberekkel és járőrökkel végzi, ezért a jelenleg rendszeresített fegyvere — a 
pisztoly — ma már nem elégséges. A gyalogsággal legalábbis azonos értékű fegyver
zettel, de sok önműködő kézi lőfegyverrel kell ellátni őket (13. o. vége). 

A forgalomszabályozás előrelátó megtervezése a menetintézkedés igen fontos kel
léke. Többnyire szóbeli eligazítás alakjában történik. A forg. szab. szd. pk-át tájé
koztatni kell a teljes menetintézkedésről, harc- és nyugvásra szóló intézkedésekről. 

Gépjárműves és kp-os alakulatok meneteinél — az útközben beálló üzemi hibák 
miatt — sok a lemaradó jármű. Gondoskodni kell tehát arról, hogy ezek az 
egyenként bevonuló járművek és a rajtuk levő emberek megtalálják rendeltetési 
helyüket. Ebből a célból minden alakulat számára egy rajz-jelet rendszeresítettünk, 
melyet a menetvonal legjellegzetesebb helyein — főleg útelágazásoknál — iránymu
tató nyilakra festve felszegeztünk. A németek is ezt az eljárást alkalmazták. 

Ezenfelül szükséges még forgalomszabályozó közegeket is hátrahagyni, kik — kü
lönösen éjjel — szóbeli felvilágosítást is adnak. 
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A németek általában minden gépjárművezetővel közölték az aznapi menetcélt. Ez 
a titoktartás szempontjából meggondolandó eljárás. Ezenfelül a sokszor nyelvbicsak-
lító helységnevek igen nehezen jegyezhetők meg, sőt még papírról is igen nehezen ol
vashatók. Az is előfordul, hogy egy menetvonalon két azonos nevű helység is fek
szik. Ezért az 1. gk. dd. azt az eljárást alkalmazta, hogy a menetvonalat római szám
mal, az egyéb fontosabb „vonatkozási" pontokat arab számjegyekkel jelölte meg. A 
menetvonal számát minden gépjárművezető és a forgalomszabályozók ismerték, a 
vonatkozási pontok számát csak a térképpel ellátottak tudták, akik helyzetüket e 
számokkal jelentették, rádión, nyílt nyelven. Ez a módszer igen jól bevált, a titok
tartást biztosította, a nehezen olvasható helységmegjelöléseket megkönnyítette és 
meggyorsította. 

Az é j j e l i . m e n e t e k — ha csak lehetséges — gondosan előkészítendők, mert 
különösen az oszloprészek leszakadnak, eltévednek. 

Ha van rá idő, az éjjeli menetvonalat előre szemrevételeztessük és jelöltessük meg. 
Minden útelágazásnál, különösen pedig, helységekben, melyekben más alakulatok is 
mozognak feltétlenül állítsunk fel forgalomszabályozó közegeket, kik zsebvillanylám
pával észrevétetik magukat és útbaigazítanak. Igen nagy fontossága van ennek szá
raz időben a sűrű por miatt, nedves időben a vaksötétség miatt. 

Ha nem volt időnk az út előzetes szemrevételezésére és megjelölésére — ami gya
koribb eset — akkor feltétlenül megbízhatóan térképolvasó tiszt haladjon az élen 
és ezt kövessék a forgalomszabályozók, akik lemaradozva utat jelölnek és irányíta
nak. Természetesen ilyen esetben az él-menetlépcső lassan jut előre, mert tájékozó
dások miatt időnként meg kell állnia. A hátsóbb menetlépcsőket — menetük folya
matosságának biztosítása végett — nagyobb idő- távközzel kell indítani. A maga
sabb vezetésnek ezzel számolnia kell, mert ellenesetben tervének végrehajtásában 
csalódik. 

Éjjeli meneteknél — különösen menettorlódások esetén, a torlódás pontja mögött 
— a csapatok könnyen elalusznak. Különösen fontos (14. o. vége), hogy ilyenkor az 
alparancsnokok figyelő őröket állítsanak ki, akik az előttük lévő csapatrész indulá
sát azonnal jelentik. Minden pk. azonnal érdeklődjék öntevékenyen a megállás oka 
és az előrelátható időtartam iránt. Gépjárművezetőknek minden lehető alkalommal 
módot kell nyújtani alvásra, még a torlódásból származó megállásoknál is. 

Éjjeli ütközetmeneteknél kényszermegállások, vagy a menetoszlopban való éjjele-
zés alkalmával azonnal gondoskodjunk a közvetlen meglepetés elleni védekezésről a 
menetvonal két oldalán 150—200 m-re kitolt tűzfegyverek által. Ha hosszabb megál
lásra van kilátás, szabályszerű biztosítás hajtandó végre. 

Éjjeli repülő tád. és földi megfigyelés elleni védekezés céljából éjjeli meneteknél 
— az elg. által belátható és megfigyelhető területen — nem szabad világítani. 

VII. H a r c . 

A) Á l t a l á b a n . 

Azokban a harcokban, amelyekben részt vettünk, túlnyomóan csak a támadó 
harcmód szerepelt. Kizárólag csak a lendületes, rámenős támadás vezet sikerre, il
letve az ilyen támadás m i n d i g — kevés veszteséggel kivívott — s i k e r r e v e 
z e t e t t . Ahol tétovázás, a kezdeményezés és határozott akarat, avagy a vezető eré
lyes, példaadó fellépése hiányzott, ott a harc elposványosodott és — legjobb eset
ben — veszteségteljes helybenmaradássá alakult át. 

Védelmi harcot csak a Dnyeper mentén vívtunk, 5 hétig tartó folyambiztosítás
ban.36 Itt is a tevőleges harceljárás bizonyult a megnyugtatóbbnak és az eredménye-

36 1941 aug. végére a szovjet csapatok néhány hídfőtől eltekintve a Dnyeper keleti partjára 
szorultak vissza. A német Déli Hds. csop. feladata volt a harcot a Dnyeperen átvinni úgy, hogy 
az minél nagyobb ellenséges erők megsemmisítését tegye lehetővé. Egy ilyen támadás legkedve
zőbb kiinduló pontja a Dnyeper keleti irányában kiugró nagy kanyarulata volt, amelynek leg
külső vonalát a Dnyepropetrovszk—Zaporozsje közti 200 km-es szakasz alkotta. Erre támaszkod
va délre az Azovi-tenger, északra Harkov irányába lehetett támadni. Egy ilyen irányú támadással 
egyrészt a Krím-félsziget, másrészt a kievi térség volt elvágható. E támadás feltétele a fenti 
Dnyeper-szakasz biztos kézben tartása volt. A folyó védelmét Dnyepropetrovszk és Zaporozsje 
közt aug. végén a magyar gyorshadtest vette át. 
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sebbnek. A tétlen helyben maradás és helyhez kötött védekező módszer az ellenség 
szabad cselekvését biztosította, idegességet, bizonytalanságot eredményezett és na
gyobb veszteséggel járt, mint a magabízó, az elg-et folyton nyugtalanító eljárás. 

Harcban az egyes egységek szélességi és mélységi kiterjedésének egészen szélső
séges változatai fordultak elő. Támadásban volt rá eset, hogy a gk. dd-nak 25—30 
km széles arckiterjedése volt. Ezen belül egy gk. zlj. 5—6 km szélességben is har
colt, de a betörés pontján bevetett kp. zlj. arckiterjedése csak 600 méter, mélysége 
ellenben — 4 hullámban — 2000 méter volt. 

A kiterjedéseket mindig az adott helyzet irányítja. Itt káros volna a szabályza
tunk'7 adta kiváló támpontokat félreérteni és az ott található számjegyeket megkö
tőnek tekinteni, avagy azt a következtetést levonni, hogy a szabályzatunk már nem 
jó. 

A Dnyeper menti folyambiztosítás alkalmával az 1. gk. dd-nak egy hétig 102 km 
széles arckiterjedése volt 3 gk. zlj-jal, mint küzdőkkel, 4 hétig pedig 35 km-es arc
vonala volt 4 küzdő zászlóaljjal. 

Az első esetben az 1. gk. zlj. 47 km, a 2. gk. zlj. 25 km, a 3. (15. o. vége) gk. zlj. 
30 km széles folyamszakaszt biztosított. Eme helyzetben úgyszólván naponként meg
ismétlődtek az elg. átkelési kísérletek. Ezek közül a legnagyobbak voltak az 1. és 2. 
zlj-nál l-l elg. zlj. által esőben végrehajtottak A gyenge dd. tartalék beavatkozásá
val mindkét helyen visszavetették a védő zlj-ak az átkelt elg. erőket. Az 1. zlj-nál 
a kb. 180 foglyul ejtett kivételével az egész átkelt elg. zlj. úgyszólván megsemmisült. 
Az 1. zlj-hoz 65 km távolságról, a 2. zlj-hoz 12 km távolságról érkezett be a dd. tar
talék az ellentámadáshoz. 

A második esetben egy zlj-nak 14 km, 3 zlj-nak pedig 7—7 km-es arckiterjedése 
volt. Ebben a helyzetben is úgyszólván minden éjjel ^megkísérelte az elg. az átkelést, 
felderítő járőrtől 3 zlj-ig terjedő erőben. A 3 zlj-as átkelési kísérletet a 3. gk. zlj. 
vette vissza, az 1. gk. zlj. és 10. kp. zlj. pedig 1—1 elg. zlj. átkelését hiúsította meg. 
A dd. tartalék ezekben az esetekben 17—25 km-es távolságokról avatkozott be. Az 
átkelt ellenség visszaverésében és megsemmisítésében részt vettek a g y a l o g s á g i 
h a r c b a n tüzérek, lgv. tüzérek, utászok, árkászok, híradók, pság-i törzsek, for
galomszabályozók és a dd. vonat lgv. gp. szd-a is. 

Eme ellenséges átkelési kísérletek mellett saját csapataink is több éjjeli vállalko
zást hajtottak végre a túlsó parton, amelyek mindig az elg-en való rajtaütéssel és 
— legtöbb esetben — 5—10 fő fogoly ejtéssel végződtek. A foglyok száma azért volt 
ilyen kevés, mert saját részről legfeljebb csak 2—3 vízijárművel történt az átkelés 
és nem volt lehetséges ezeken több foglyot visszahozni. 

Eme konkrét adatokat jelen fejezet bevezetésében foglaltak alátámasztására je
lentem, továbbá annak kidomborítására, hogy a gyalogsági harcban mindenki részt 
vesz, ha erre szükség van. 

B) T á m a d á s . 

Az oroszországi hadműveleteknek jelentésem I. fejezetében ismertetett jellegze
tességéből folyóan támadásaink vagy találkozó harc, vagy védelemre berendezkedett 
elg-re való támadás alakjában zajlottak le. 

T a l á l k o z ó h a r c . 

Ennek általában az alábbi fajtái fordultak elő : 
1. Mindkét fél élei menet közben, meglepetésszerűen ütköztek egymásba. 
2. Saját menetoszlopunk éle biztosította egy lerombolt híd javítási munkálatait, 

avagy új szükséghíd építését és ezért a vizes akadály előtt, széles kiterjedésben volt 
berendezkedve. Elővéd zöm bizonyos biztonsági csoportosításban követlenül az aka
dály mögött állt, a menetoszlop hátsóbb lépcsői menetben voltak. 

3. Az elg. élei — terepszakaszonként szökellésszerűen előnyomulva — éppen álló 
figyelésben voltak, amikor saját éleink rábukkantak (16. o. vége). 

37 Az 1939-ben kiadott új Harcászati Szabályzat (H. Sz. E—1, 1939. Stádium) már a mozgó 
harcot tekintette a háború alapvető formájának. 
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1. -hez: A vakmerő ramenés az összetalálkozás pillanatában — még járőrök vi
szonylatában is — feltétlenül megtorpantja, védekezésre készteti a másik felet, te
hát az megáll fedezést keres ott, ahol éppen van, a menetvonalon és annak két ol
dalán. 

Ebben a pillanatban már szabad oldalai vannak, melyeket a menetvonalról gyor
san a terepre letérő rámenős éljárőreink kikezdhetnek, természetesen ügyelve ar
ra, hogy a párhuzamosan előnyomuló elg. járőrök az ő oldalukba ne kerüljenek. Ezért 
az elg. oldalait kereső járőreinknek kifelé lépcsőzve kell bekerítő mozdulataikat vég
rehajtaniuk. 

A mind szélesebben fejlődő féld. zlj. — mely jelen tapasztalati jelentésem III. és 
IV. fejezetében foglaltak szerint az őt követő evéd-del bizonyos összhangban mene
telt — bevezette a harcot. Páncélos részeivel mindig sikeresen hajtotta végre a meg-
torpantott ellenség éleinek bekerítését, avagy visszaszorítását. Viszonylag erős ösz-
szetételével, különösen a rövidesen reáfutó evéd-del együtt, máris magához ragadta 
a kezdeményezést. Tüzérségének gyors alkalmazásával nyomatékot adott a bevezető 
harcnak. Egyre szélesedő arckiterjedésével vagy átfogta már a vele szemben levő 

• elg. erők mindkét szárnyát, vagy pedig, az elg-et visszanyomva, oly kedvező terep
szakaszt biztosított, mely mögött a saját főcsapat már biztosítottan csoportosulha
tott a kedvező irányban való támadáshoz. Az ehhez szükséges tájékozottságot a be
vezető harchoz előresiető dd. pk. a hozzá beérkező jelentések és helyszíni személyes 
észleletei alapján szerezte meg. 

A dd. pk. a súlyképzésre és a támadásra szóló intézkedését a „II. Vezetés. A) Ma
gasabb vezetés*' című fejezetben jelentett módon, hátrahagyott törzsének vk. tiszt-

f je utján adta ki rádión, avagy — ha ez a mód gyorsabb és biztosabb volt — előre 
hívatta magához a támadó csop. pk-át és annak személyesen, szóban, a való terep 
és térkép alapján parancsolt. (Mecsebelovka, 1941. X. 21.):'"s 

2. -höz: A figyelésre berendezkedett, rejtőzött saját élek az általuk készített zsák
ba az elg-éleket be hagyták futni, azután a zsák száját zárva, azokat minden oldal
ról tűzzel elárasztva megsemmisítették. (Smotrycz, 1941. 10., Dunajevcy, 1941. VII. 
13.:!!») 

Az akadály mögött csoportosult féld., illetve eved.-zöm tüzérsége megadta ehhez a 
szükséges támogatást, míg eme részek gyalogsága — ha szükséges volt — a híd el
készülte előtt átkelve bevezette a harcot, előbbre vitte annak területét úgy, hogy a 
híd elkészültével már tervszerűen lehetett csoportosulni. 

3. -hoz: Az elg. jelenlétét éleink csak annak tüzéből tudták megállapítani, mely 
tűz a saját éleket éri. Az oroszok szintén gyakrabban alkalmazták azt az eljárást, 
hogy a felderítő, puhatolódzó, avagy biztosításra előretörő éleinket lövés nélkül át
engedték jól rejtett vonalaikon. Tüzüket csak az erősebb részek beérkezésekor nyi
tották meg meglepetésszerűen. Ilyenkor volt arra gondjuk, hogy az (17. o. vége) át
engedett járőreinket rejtett tűzfegyvereikkel hátbatámadják. 

Ilyenkor a féld., illetve eved. zömök a z o n n a l teljes erővel, páncélosaik és tü
zérségük teljes, erőteljes bevetésével vágjanak bele az elg. ellenállásába. A habo
zást nem tűrő, gyors cselekvés mindig sikerrel jár. Amellett, hogy 

a) áttöri ezt a — még aránylag gyenge — elg. vonalat, 
b) birtokba veszi azt a terepszakaszt, melyet az elg. jónak talált az átmeneti meg

állásra, 

:S8 A Donyec mögé visszavonuló Vörös Hadsereg lovassággal, harckocsikkal és aknavetőkkel 
megerősített utóvédjei a Brataj és a Berek patakok mentén kiépített állásokban biztosították 
a zöm átkelését Izjumnál a Donyeeen. A védőállas egyik megerősített pontja Mecsebelovka köz
ség volt. Az 1. gépkocsizó dandár okt. 19-én megindított támadásával hídfőket létesített a Brataj 
patakon, majd, az elakadt 257. német hadosztályt magával ragadva, az esős, sáros időjárás dacá
ra okt. 21-én utcai harcokban elfoglalta Mecsebelovkát. A harcokban különösen kitűnt Szent
györgyi Zoltán 3. gk. zlj-beli l'hdgy., aki századával átgázolt a derékig érő patakon és az elő
készített állásokban lévő ellenséget meglepve lehetővé tette a megerősített helység elfoglalását. 
HL vkf. szn. (ein. 1—1941. hírnapló) a továbbiakban: vkf. hírnapló) 1941. X. 21—22. 859—865. o. 

39 Az 1. gépkocsizó dandár 1941. júl. 10-én elérte a Smotrics patakot, de előnyomulását a fel
robbantott smotricsi híd miatt nem tudta folytatni. A dandár páncélos egységei átkeltek a 
Smotrics patak gázlóin és ott hídfőt alkotva fedezték a híd helyreállítási munkálatait. HL vkf. 
hirnaplő. 1941. júl. 11. 172. o. 1941. júl. 12—13-án az 1. gépkocsizó dandár előretolt élei biztosí
tották Dunajevcinél a lerombolt Studienjľa-híd helyreállítási munkálatait, amikor ellenséges 
gépkocsizó gyalogság támadása érte őket. A támadást visszaverték gépkocsikat zsákmányoltak 
és foglyokat. HL vkf. hírnapló. 1941. júl. 12. 189.. 191. o. 
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c) az elg. hátulról előre menetelő zömét részére előkészítetlen terepszakaszon való 
harcbalépésre kényszeríti és 

d) rendszerint kiszabadítja az elg. által átengedett saját élcsapatainkat. 
Az ellenséges zömmel való összeütközés ezután már úgy játszódik le, mint azt 

1. alatt, mindkét fél mozgó találkozásánál jelentettem (2. gk. zlj. oldalbiztosító har
cai, Struga DNY, 1941. VII. 13—17., Rogosna, 1941. VII. 21., Wosnesensk, 1941. VIII. 
8/'°) 

S a j á t t ü z é r s é g ü n k eme harcoknál ritkán volt abban a helyzetben, hogy 
központi vezetés mellett támogassa azokat. Már a „VI. Menetek." című fejezetben 
jelentettem, hogy az utak minősége is megkövetelte az ütegek szétosztását az egyes 
oszloprészekre, de megköveteli ezt az oszlopban menetelő gk. dd. nagy mélysége is. 
A menetoszlop közepe táján összevont tüzér zömből majdnem lehetetlen előrehúz
ni egyes ütegeket, mert nem tudnak előzni, torlódásokat, menetzavarokat idéznek elő. 

A rendszeres helyzet az volt, hogy minden zlj-at követett egy üteg, mely a zlj-nak 
közvetlen alárendelve lépett harcba. Csak midőn már kialakult a támadási terv és 
megindult a súlyképzés, lehetett a még fennmaradt ütegeket 

a) a súlyon levő zlj. mögé beosztani és a már ott levő üteggel együtt egy támo
gató csoportba vonni, vagy 

b) a szervezetszerű tüzérségen felül esetleg beosztott tüzérségből — különösen a 
közepesből, ha idejében beérkezett — központi tüzércsoportot képezni, avagy 

c) az egyes, közvetlenül alárendelt ütegeket — ha hordtávolságuk megengedte — 
a harc alakulásához mérten a szomszéd zlj-at támogató üteggel való összműködésre 
utasítani. 

Ezért a — rendszerint a dd. pk. mellett tartózkodó — tü. oszt. pk-nak éber figye
lemmel kell kísérni a harc menetét, hogy ütegeinek hollétéről állandóan tájékozva 
legyen és a fenti a)—c) alatt felsorolt lehetőségeket gyorsan kihasználja. Ehhez a 
tüzérpk-nak az ütegeivel való, feltétlen megbízható és a dd. pk-ától független rá
dióösszeköttetésre van szüksége. 

Mérőszázada''1 a dd-nak szervezetszerűen nem volt. 
A központi vezetés által kiküldött ilyen hangmérő szervnek csak a Dnyeper menti 

védelmi harcokban volt alkalma tapasztalatot gyűjteni, állandósult viszonyok közt. 
Az ezek után következő mozgó harcokban (18. o. vége) — elsősorban előrejutási ne
hézségek miatt, de a gyorsan változó, nagy térnyeréssel járó harchelyzetek miatt is 
— nem kerülhetett alkalmazásra. 

A küzdő zlj-aknak közvetlenül alárendelt ütegek rendszerint nyílt tüzelőállások
ból, közvetlen irányzással nyitották meg tüzüket, csupán a repülők elleni rejtőzés
re kellett igen nagy gondot fordítaniuk. Harcászati biztosításukról legtöbbször ma
guknak -kell gondoskodniuk és legyenek képesek meglepő közeitámadások visszave
résére. (1941. VII. 21-én az 1. gy. k. tar. ü. a tüzelőállást meglepően megrohanó, több 
gk-n érkező, löveggel felszerelt elg. csoportot az utolsó emberig megsemmisítette, a 
löveget és a gk-kat zsákmányul eljtette, a löveggel azonnal tüzelt is, megerősítve vele 
saját lövegeinek tüzét). 

A tüzérségi figyelésbe és célfelderítésbe a támogatott gyalogságnak teljes mérték
be be kell kapcsolódnia, Ezt örömmel és eredményesen végzi. 

40 A 2. gk. zlj . a 101. n é m e t hadosztá ly déli s z á r n y á n a k b iz tos í tására e lőre tör t Strugi ig, ahol 
a/, el lenség harckocs ik bevetésvei igyekezett az e lönyomulás t megál l í tani . A zlj. az e l l en táma
dást visszaver te és a Zlato folyóig nyomul t előre, ahol beás ta magá t . HL vkf. h í rnap ló , 1941. 
júl . Ki. 220. 230., 233. o. 

1941. jú l . 21-én az 1. gépkocsizó d a n d á r t a 100. néme t hadosz tá ly beker í te t t e lővédjének te
he rmen tes í t é sé re ve te t ték be. A d a n d á r jú l . 21—22-én súlyos h a r c o k a t vívott a ha rckocs ik t á m o 
gatásával e l l en támadó szovjet c sapa tokka l . Rogoznáná l visszafoglalta a z s ákmányo l t német had i 
anyago t és foglyokat szabadí to t t ki . HL vkf. h í rnap ló , 1941. júl . 22. 271., 290. o. 

A Bug keleti pa r t j án déli i r ányba e lőre törő 1. gépkocsizó d a n d á r Voznyeszenszknél híd
főt létesí tet t a folyó nyuga t i pa r t j án és ott h a r c r a kényszer i t e t t e a visszavonuló szovjet c sapa to 
kat , t öbb löveget, g é p j á r m ű v e k e t z sákmányo l t és 1800 foglyot ej tet t . Nagy Miklós: Az 1941. évi 
oroszországi had já ra tok . A m. k i r . 1. gk. dd. hadműve le te i (vázlat) HL T a n u l m á n y g y ű j t e m é n y 
(Tgy.) 3059. 

41 A hadosztályok tüzérezredeinél rendszeresített tüzéralakulat. Feladata: a figyelő- és lő
elemek alapjául szolgáló északi irány megállapítása, a saját lövegek és a célpontok helyének 
meghatározása a koordináta rendszerben trigonometriai eljárás és hangmérés segítségével, 
továbbá az időjárási és a tüzelést befolyásoló egyéb környezeti tényezők figyelése, ny.i\ íntar-
táša és közlése a harcoló ütegekkel. 
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A szaklégvédelmi tűzfegyverek — hasonló okokból — ugyancsak 
szétosztódnak az egyes oszloprészekre már a menet alatt és ezeknél maradnak harc
balépés alkalmával is. A harc kialakulásakor a lgv. pk-ként működő legidősebb lgv. 
tüzér tiszt éppen olyan mozgékonyan és tervszerűen vonja őket egy közös rendszer
be, mint a tü. pk. — ha azt a harcos erők, tartalék és seregvonat csoportosítása meg
engedi. (A gk. dd-nak szervezetszerűen csak egy 6 löveges lgv. gá-ütege volt. Ez 
kevés. Kiegészítésül kapott a dd. egy lgv. tü. oszt-t egy gá. és egy á. üteggel. Ennek 
pk-a működött, mint dd. lgv. tü. pk. Ez volt az a legkisebb erő, mellyel a dd-t még 
eredményesen lehetett biztosítani minden helyzetben.) 

Páncélelhárítást egységesen megszervezni seregtesten belül nem lehet. 
Minden zlj-nak, önállóan működő résznek képesítve kell lennie a pc. elhárításra. 
Ebben a 20 mm-es nehézpuskától kezdve felfelé minden tűzfegyvernek részt kell 
venni és abban eredményesen részt is vett. (1941. VII. 21-én Rogosna és Pecsara közt 
a gk. dd. alakulatai 25 ellenséges páncéljárművet lőttek ki. Ebben részt vett a ne
hézpuska pc. gk-ban és hk-ban, a 37 mm-es pct. á., a 40 mm-es lgv. gá. és a 10,5 cm-
es tarack/'2) 

A legnagyobb sikert — bármilyen elhárító tűzfegyvernél — az az irányzó éri el, 
aki rejtett tüzelő állásból 100 m-re meri engedni az elg. pc. járművet és higgadtan 
tud még irányozni. Felfedezés esetén természetesen meg kell nyitni a tüzet és ez
zel igyekezni kell az elg. pc. járművet megelőzni, de csak annak megállása pillana
tában. (Mozgó aljazatról igen kevés az elg. találati valószínűsége). 

Az oroszok ellenünk sohasem alkalmaztak nagyobb páncélos egységeket e g y t ö 
m e g b e n . Annál gyakrabban léptek fel 2—3 pc. járműből álló rajokkal, sőt egyes 
pc. járművekkel. Ezek rendszerint rejtőzve lesben álltak és főleg a küzdők oldalai 
és háta ellen irányították támadásaikat (19. o. vége). 

Találkozóharcban az oldalak biztosítására — különösen ha a legköze
lebbi saját csoport és köztük nagy hézag van — mindig gondolni kell. Legcélszerűb
ben ezt tűzerős, egyes lövegekkel ellátott, mozgékony csoportok lépcsőben való ki-
különítésével lehet megoldani. A lépcsőzés történhetik előre is, hátra is aszerint, 
amint lépcsőben elől, vagy hátrább van egy erre megfelelő terepszakasz. Természe
tesen nagyobb térnyerésnél ez tetemes erőt von el a küzdőktől. Ilyenkor az esetle
ges tartalékra hárul eme oldalbiztosító részek kiküldése. A hátsóbb lépcsők követ
nek bennünket, el kell hanyagolnunk az erős oldalbiztosítást és meg kell elégednünk 
a megfigyeléssel, valamint a pc. elhárításra való felkészüléssel az oldalak irányában. 

Ha saját, hátsó lépcsőink mögöttünk ily oldaltámadó elg. részekkel harcba léptek, 
ez ne fékezze le előnyomulásunk lendületét. Ehhez a csapat lassanként hozzászokik 
látván, hogy a mögöttük jövők eredményesen leküzdik az ilyen oldalakat és hátat 
kikezdő elg. vállalkozásokat. 

Az elől harcoló csapatban azonban saját tapasztalából folyóan élni kell annak a 
tudatnak, hogy a hátsóbb lépcsők nem hagyják az élen küzdőket elveszni. 

A lőszer fogyasztás találkozóharcban általában sosem lépte túl az egy csapatjava
dalmazás mennyiségét. Tapasztalat szerint legkevesebbet fogyasztanak a puskás csa
tárok. Többet fogyasztanak már a gsz-ok és gp-ák, még többet fogyaszt aránylag a 
tüzérség, melynek hatásos beavatkozása gyakran egyedül is elég a gyalogság előse
gítésére. 

T á m a d á s a v é d e l e m r e b e r e n d e z k e d e t t e l l e n s é g e l l e n . 

A támadás lefolyásának mikéntjét elsőrangúan befolyásolja az ellenséges védelmi 
rendszer műszaki megépítettségének foka. Ez utóbbiban az alábbi változatok for
dulnak elő: 

1. Ellenséges utóvédek halogató védelme az előterep műtárgyainak rombolásával. 
2. Nagyobb erők találkozóharcait megakadályozó védelmi berendezés, melyre több 

óra állott rendelkezésükre. 
3. Nagyobb erők több napig tartó tervszerű védelmi berendezkedése az előterep 

elaknásításával. 
4. Tervszerű védelemre való berendezkedés az előterepen harckocsiárkokkal, drót

akadályokkal és aknásítással (1—2 hétig tartó védelmi munkálatokkal.) 

42 L. a 40. lábjegyzetet. 
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5. Természetes akadály mögötti tervszerű védelem, hosszabb ideig tartó előkészü
letekkel (20. o. vége). 

1. -hez: Ez az eset úgy állt elő, hogy az utak mentén visszavonuló elg. felrobban
totta maga mögött a hidakat. Ha túl közelre beértük, utóvédje visszafordult és az út 
mindkét oldalán — egy ilyen felrobbantott híd mögött — lövészgödrökben elhelyez
kedve igyekezett feltartani bennüket legalább addig, amíg csapataik zömével jelen
tősebb akadály mögé húzódhattak. 

A visszamaradt orosz utóvédet tüzérség és — amíg ezek bőven voltak — egyes 
harckocsik is támogatták. Támadó eljárásunk a következő volt: 

a féld. zlj. és eved. tüzérsége legelőször azokat az osztagainkat segítette, melyek 
a vizes akadályon gyalog, vagy harácsolt csónakokon átkelve, hídfőszerűen biztosí
tották a felrobbantott híd helyreállítási munkálatait. Ez a hídfő egyre tágult, mert 
egyre több saját erő kelt át. Amikor a szükséghíd elkészült, megindult a tervszerű 
támadáshoz való csoportosulás. Ebben az időpontban már több üteg támogatta a tá
madást az innenső partról, majd később ezek lépcsőzetesen a támadó csoportok után 
lendültek. (1941. X. 19. Rozdesztvenszkoje/'3) 

2. -hoz: Ha az orosz felderítés megállapította előremozgásunkat, megtörtént, hogy 
az ugyancsak felénk való mozgásban levő orosz zöm megállt egy erre alkalmas te
repszakaszon és ott gyorsan védelemre rendezkedett be. 

A viszonylagosan nagy tűz- és lökőerőt képviselő éllépcsőink azonnal megindítot
ták az erőszakos felderítést és azt egyre szélesebb arcvonalra terjesztették ki. Be
osztott páncélosok — gyalogság által kísérve — kiválóak voltak arra, hogy az ellen
séges futólagos védelem több pontjába beledöfjenek, megállapítandó annak mélysé
gét és tűzerejét. Eme arccsoporttá vált éllépcsők lekötő tevékenysége mellett a zöm 
kihúzódott oldaltámadásra. Ez a módszer — a lehetőleg egybefogott tüzérség támo
gatásával — meghozta a sikert. (1941. VII. 21. Pecsara DNY.44), 

3. -hoz: Ehhez a módszerhez akkor folyamodtak a szovjet erők, amikor egy te
rületnek a tartását már eleve elhatározták és azt hosszabb időre tervezték. 

Az aknákat több, egymás mögött fekvő övben, övenkint több vonalban, sakktáb
laszerűen telepítették főleg az útvonalakon, ezek közvetlen két oldalán, de a fedett 
megközelítésre alkalmas terepen is hosszú, összefüggő vonalakban. Támpontjaikat 
félkör alakban is körülvették. Az aknaövek mögött rendszerint megkezdett harcko
csiárkokat is találtunk. Ezek azonban — kezdetleges állapotban félbemaradván — 
nem képeztek még komoly akadályt. 

Ily akna-záróöv megléte — sajnos — legtöbbször a saját élemberek, járművek rá-
futása által vált ismeretessé. Az első robbanások azonban azonnal felhívták rájuk 
a figyelmet. Most már utászok és árkászok nyomultak az élre és ezek hamarosan 
felfedték a rendszerint rosszul rejtett aknákat. A kézzel elsimított friss föld volt a 
legmegbízhatóbb árulójuk (21. o. vége). 

Árkász és utász rajok a gyalogság éljárőreinek, majd géppuskásainak biztosítása 
mellett megkezdték az aknák eltávolítását. Ez aránylag gyorsan ment, mert az oro
szok által telepített aknák igen egyszerű szerkezetűek voltak és a szakember az első 
ránézésre tisztában volt velük. 

Ha az aknaövön át 10—15 m széles átjáró már veszélymentessé vált, ezen keresz
tül már előregyülekezhettek egész puskás szakaszok. A további előrenyomulást azon
ban igen óvatosan kellett végezni. Minden friss földhányás, vagy szétterített friss 
föld gyanús volt. Ezt műszaki katonáknak kellett megvizsgálni. Egy-egy ilyen akna-
öv szerencsés áthatolása után meg kellett tisztogatni a rajtuk átvezető utakat is. Bár
milyen lelkiismeretesen történtek is ezek az aknaszedési munkálatok, mégis előfor
dult, hogy a már megtisztítottnak vélt területen, vagy útvonalon a rajta átvonult 
csapatok mögött szerencsétlenségek történtek. Ezért az ily területen mindenki ré
széről nagy elővigyázatosság szükséges. Járművek csak lépésben haladjanak, min
den szem szakadatlanul a talajt vizsgálja. Minden gyanús talajfelület-elváltozás előtt 

43 A Donyec felé megindí to t t t á m a d á s során okt . 19-én az 1. gépkocsizó d a n d á r é lcsapa ta i 
közül a felderítő zászlóalj A iekszandrovkáná l , a 3. gépkocsizó zászlóalj Rozsgyeszvens/ .kojénél 
e lér te a Brata j pa t ak vonalá t . Az é lcsapatok, á tke lve a pa t akon , hídfőt létesí tet tek, ame lye t 
egyre tágí tva biztosí tot ták a zöm átkelésé t . Az 1. gépkocs izó d a n d á r a ha rckocs ikka l , lovasság
gal és aknave tőkke l megerős í te t t el lenséges c sapa toka t Fedorovka és Rozsgycszvenszkoje közt 
visszaver te és folyta t ta az e lőretörést keleti i r ányba . HL vkf. h í rnap lo . 1941. okt. 19—20. 848., 
857. o. 

44 L. a 40. lábjegyzete t . 
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meg kell állni, azt műszakilag meg kell vizsgálni, vagy — ha lehet — kikerülni. Ál
landóan már kitaposott, kijárt nyomon haladjunk. 

Az elg. védőállásába való betöréshez fel kell deríteni az elg. harcelőörseinek köz
lekedési vonalát, amely biztosan aknamentes. Ezenfelül meg kell az aknáktól tisz
títanunk legalább egy szd. számára szükséges sávot, melyen át a betörést — erősen 
mélységben tagozva — összefogott tüzérségi támogatással végrehajtjuk. A sikerült 
betörés után az aknakutatást az elg. mélységi övében is végre kell hajtani. 

Az ilyen támadást természetesen nem lehet lerohanásszerűen végrehajtani. Ennek 
előkészítéséhez és befejezéséhez 2—3 nap kell. (1941. VIII. 12—14. Ssuworowka.''•"') 

4. -hez: A támadási eljárás teljesen azonos a saját szabályzatainkban lefektetett 
ilyen eljárással. Tehát: 

a) a védőállás előterepének kézbevétele (ellenséges előretolt részek, harcelőőrsök 
elűzése), 

b) berendezkedés az elg. előterepén 
c) az elg. védőállás és erő részletes felderítése földi járőrök h a r c a és rep. meg

figyelés által, ennek alapján 
d) támadási terv, az elg. gyengéje előtt való súlyképzés, betörés. 
Az aknaövön való áthatolás úgy történik, mint a 3. -hoz alatt jelentettem. 
A harckocsiárkokon való átjutás a felderítés eredménye szerint különböző módon 

történhetik. Éspedig: 
az oroszok saját harcelőőrsük, előretolt csapataik részére a közlekedési útvonalak 

mentén átjárókat hagytak, vagy pedig ezek készítéséhez szükséges faanyagot lerak
ták bizonyos — átjáróul kiszemelt — helyekre. Legszerencsésebb eset az volt, ha si
került a visszanyomott (22. o. vége) előcsapatokkal egyidejűleg eme kész átjárókat 
elérni. Még az is kedvező eset volt, ha a lerakott faanyag épségben a kezünkbe ke
rült. 

Az már nehezebb eljárás, ha a harckocsiárok-falakat robbantással kell bedönte
ni. Bár ennek műszaki végrehajtása nem ütközik nehézségbe, mert a hk-árok mere
dek falai nem voltak betonnal vagy kővel bélelve, hanem — legtöbb esetben — csak 
maga a meredeken levágott agyagos föld képezte ezt a falat. A robbantás zaját és 
ezzel együtt a helyét is tüzérségi tűzzel kell leplezni. 

Ha sikerült az elg. védőállás gyengéjét eltalálni és ezt nagy lendülettel betörni, 
akkor lerövidítjük az egész támadó eljárást, mert a keletkezett résen mélyen előre
törve felborítjuk az elg. védelmi rendszert, de csak az esetben, ha a felgöngyölítést 
is azonnal — jobbra, balra — megkezdjük és ellentámadások elhárításra is van 
erőnk. (1941. X. 21. Mecsebelovka, Szentgyörgyi fhdgy/'") 

5. -Kôz: Ilyennel a Dnyeper mentén találkoztunk. Itt az oroszok a hídrobbantá-
sokon kívül a folyót is igyekeztek nagyobb akadállyá változtatni. Zaporozsje-nál fel
robbantották a hatalmas víztároló zsilipjét, miáltal a folyam — pár napra — kb. 150 
km hosszúságban 5—15 km szélesre dagadt. Ez csak hirtelen előrántott védekezés 
volt, mert a lezúduló hatalmas víztömeg 3—4 nap alatt lefolyt és a folyó ismét az 
eredeti medrébe tért, sőt — a robbantott zsilip felett — még alacsonyabb vízállá
súvá vált. 

Tökéletes, gyors siker ilyen védőállásokkal szemben csak akkor érhető el, ha si
kerül a hidakat az elg-gel együtt elérni, azt v a k m e r ő e n megrohanni, rajta pán
célos erőkkel gyorsan átjutni és a túloldalon hídfőt alkotni. A hídfőt gyorsan kell 
tágítani, nehogy az azonnal meginduló ellentámadások elseperjék. Erős tüzérség és 
légierők közreműködése elengedhetetlen kelléke a hídfőképzéshez és tágításhoz. 

Ahol ilyen megrohanásszerű hídfőképzés nem sikerül, ott a módszeres, tervszerű 
eljárás lép előtérbe szabályzatainkban kiválóan lefektetett elvek szerint. Ez esetben 
is a hídfőt oly gyorsan kell tágítanunk, hogy benne mielőbb szabadon mozoghas
sunk és az ellenségnek ne legyen ideje és módja ellentámadó erőinek összefogott al-

45 A nyikola jevi híd elleni észak-dél i r ányú t á m a d á s n á l a t á m a d á s nyuga t i sáv jában lévő 2. 
gépkocsizó d a n d á r n a k aug. 14-én s ikerü l t Novoogyesszáná l á t tö rn ie a vele szemben fekvő h e 
venyészet t á l lásokon, a tőle ke le t re harcoló 1. gépkocsizó d a n d á r t á m a d á s a azonban a Szuhoj — 
Jelez—Szuvorovka vonalon k iépí te t t e l lenséges védöá l l ásokon e lakadt . A t á m a d á s csak a k k o r 
nye r t tér t . a m i k o r 1941. aug. 15-én a védők a h á t u k a t kelétől veszélyeztető néme t csapa tok mia t t 
v i sszavonul tak . HL vkf. h í rnap ló . 1941. aug . 12—15. 446—447.. 451—453. o. 

46 L. a 38. lábjegyzetet . 
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kalmazására. E célból a hídfőtől távolabbi helyen le kell kötni a figyelmét és az 
erejét az elg-nek. (Dniepropetrowski hídfő tágítása 1941. szeptember végén/'7) 

T ü z é r s é g ü n k e t védelemhez fejlődött elg. ellen való támadásnál igyekeznünk 
kell annál inkább egy kézbe venni, minél erősebb az ellenséges védőállás kiépítettsé
ge, Ez utóbbinak foka előcsapataink bevezető harcaiban rendszerint kiderül. Van 
tehát idő arra, hogy tüzérségünk zömét tervszerűen alkalmazzuk. Itt már — a tád. 
előkészítésénél — előtérbe lép a fedett tüzelőállás és különösen a jól rejtett figye
lőhely. Nagyon fontos a megbízható összeköttetés a gyalogság és az egyes tüzércso
portok közt, valamint a tüzérség összeköttetése, hírváltása (23. o. vége) egymás közt. 

A bevezető harcok alatt azonban kívánatos a mielőbbi tűzmegnyitás. Ha útnehéz-
ségek miatt az ütegek szétszakadnak, a legelői beérkező löveg egyedül nyissa meg 
a tüzet. 

A betörés helyére — ha szükséges, a többi részek elhanyagolásával is — igyekez
zünk fölényes tüzérséget összevonni. (1941. X. 19. Otdochina-nál egy zlj. betörését a 
dd. őszes tüzérsége — 5 üteg — támogatta./|S) 

A l é g v é d e l e m n e k a támadási tervhez kell idomulni. Legyen képes a tád. 
menetét mozgékonyan követni, a betörés területére súlyt képezni, az áttörő részeket 
is oltalmazni, de a hátsóbb lépcsőket sem szabad elhanyagolnia. 

H a r c k o c s i k a betörésnél, az ék előrevetésénél és a felgöngyölítésnél jutnak 
kiváló szerephez. Egyes páncélos jármüvek tűz alatt álló terepen keresztül parancs-
közvetítésre, összeköttetés fenntartására elsőrangúan beválnak (1941. X. 21. Mecse-
belovka.''1. Ellentámadások elhárításában való közreműködésre mindig kell néhány 
harckocsit készenlétben tartanunk. 

M ű s z a k i ( á r k á s z , u t á s z ) egységek beosztása nem csak a betörést vég
rehajtó gyalogsághoz, hanem a felderítést végzőkhöz is szükséges. 

H a r c i r e p ü l ő k közreműködése igen kívánatos a betörésnél, hídfőképzésnél, 
az ellentámadás megindításakor. Igen eredményesen dolgozhatnak a felderítő re
pülők is az ellenséges védőállások, elg. tüzérség, tartalékok, készülő ellentámadások 
felderítésében, valamint tüzérségi tüzünk hatásának megfigyelésében és irányításá
ban (tüzérségi repülés). Az eredményes összműködés előfeltétele a gyors és biztos 
rádióösszeköttetés a légi és földi egységek közt. (Fedőneves jelbeszéd, rejtjelezés 
nélkül.) 

Ellenséges rádió lehallgatása igen értékes eredményt hoz. (1941. 
X. 21. Mecsebelovka-ra való támadásunk alkalmával 7 h-kor a 17. német hds. pság. 
a következő orosz rádiójelentést hallgatta le: ..jönnek a magyarok gépkocsikon, harc
kocsikkal. Sürgősen repülőket kérünk." 7 h 30-kor már G „Rata""'" támadta az 1. 

47 Valószínűleg téves dá tumozás . 1941 augusz tus végen a kijevi csata n y i t á n y a k é n t az 1. neme1 

páncé loscsopor t Dnyeprope t rovszkna l szinte: tel jesen épen b i r tokába vet te a két óriási Dnyopor-
íiidat és hídfőt a lkotot t a D n y e p e r túlsó pa r t j án . A hídfőt ú jabb erők bevetésével á l landóan tágí
tani igyekezet t . Az ellenfél, a b b a n , a h i szemben, hogy a dnyeprope t rovszk i hídiö a további tá
madások k i indulópont ja , nagy e rőkke l t ámad ta azt. Ez minden figyelmét lekötöt te . A tantadás 
azonban nem itt, hanem a kb . 150 k m - r e lévő, j e len ték te lennek látszó der i jevkai hídfőben in
dult meg, amelye t a gyorsan á tcsopor tos í to t t erők gyorsan k i tág í to t tak , majd ebből ki indulva 
Lovicánál ta lá lkoztak a Kijevet északról á t ka ro ló 2. páncélosesopor t ta l és e lvágták a Kijev kör 
zetében lévő 5 szovjet hadsereget . ZseCónyi Zoltán: A gyorshad tes t hadműve le t i Orus/ .erszágban 
1941-ben (Előadás az Országos Tisz t ikaszinóban) 25—20. o. 

48 1941 ok tóber közepén a Donyec felé e lőre törő gyorshad tes t a Brata j és a Bereka pa t akok 
men tén Otdohny ina és Krasznopav lovszka közt k iépí te t t védőál lásokba ütközött , ahol a szovjet 
csapa tok szívós el lenál lásra rende lkez tek be. Az 1. gépkocsizó d a n d á r 1941. okt. 19-én 5. 30-kor a 
258. néme t hadosz tá ly által ütöt t résen, erős tüzérségi t ámoga tás mellet t . O tdohnyináná l m e g 
kezdte az e lőretörést és 12 órára elérte a Bra ta j pa tako t . HL vkf. h í rnap ló . 1941. okt. 19—20. 
847—848., 851. o. 

49 L. a 38. lábjegyzetet . 
50 Po l ika rpov által az 1930-as évek elején tervezet t I—IG t ípusú szovjet vadászgép . Az egy

motoros , egyfedelű, s zabadonhordó , behúzha tó fu tóműves , együléses gép c tu la jdonságai a lap ján 
m á r a 2. v i l ágháborúban haszná l t vadászgépek jel lemzőivel rendelkezet t . Első bemuta tkozásako r , 
a spanyo l po lgá rhábo rúban gyorsaságáva l , jó emelkedőképességével kel lemet len meglepetés t 
okozott el lenfeleinek. E k k o r k a p t a tőlük a néme t p a t k á n y (=Rat te) szó torz í tásából a . .Rata" 
nevet . 1941-ben a m á r e lavul t I—16-ok még nagy számban álltak a szovjet légierő szolgá la tában. 
1942 végétől k ivonták őket a had rendbő l , de a Rata elnevezést akko r m á r á l t a lánosan haszná l 
ták ellenfeleik a szovjet gépekre . 

— 198 — 



gk. dd. 2 menetvonalon álló 1—1 zlj-ának gk. oszlopát. A csapat már gk-ról száll
va harcban állt. Légelhárításunk tűzkészen fogadta az elg. repülőket.). 

A magasabbpk. legkésőbb a sikerült betörés alkalmával menjen előre a 
betörés helyére, mert az egymást követő, gyorsan változó eseményekről itt értesül 
legkorábban, itt látja személyesen mindazt, ami a kezdeti siker kiaknázásához ré
szére támpontul szolgálhat. Kívánatos azonban, hogy még a betörés előtt a támadás 
súlyának területén tartózkodjék oly elől, amennyire ezt az idegeihez mért higgadt 
vezetés megengedi. 

Az anyagi ellátást — különösen a lőszerpótlást és a sebesültek ellátását — már a 
támadási tervben feszesen meg kell szervezni (24. o. vége). 

C) V é d e l e m . 

Csak folyammenti védelemben volt részünk éspedig: 
1. a Bug folyó mentén előnyomulás közben kialakult ideiglenes, 1—2 napig tartó 

h í d f ő á l l á s o k b a nr>l és 
2. a Dnyeper mentén 5 hétig tartó folyambiztosításban. 
1. -hez: A Bug menti gyors előretörésünk alkalmával egyes helyeken hídfők kép

zése vált szükségessé ama célból, hogy fontosabb átkelőhelyeket megbízhatóan kéz
bentartsunk hátsóbb lépcsők, vagy az átkelőhelyhez várt, derékszögű irányból előre
mozgó, de lemaradt saját erők beérkezéséig (román és olasz csapatok oldalból való 
előnyomulása). Eme hídfők mind nagy kiter jedésűek voltak. A benne lévő erőket 
zlj-anként 1—1 üteg közvetlenül támogatta. Nagyobb elg. tád. eme hídfőket nem ér
te. Szakasz, század erejű elg. feog-okat a hídfő tüzérsége már messziről szétszórt. A 
hídfő előterepén főleg kisebb — szakasz, század erejű — felderítő egységek talál-
kozóharca volt napirenden, melynél mindkét fél erőszakosan lépett fel, azonban a 
túlerő elől tervszerűen kitért. 

2. -höz: A kiterjedéseket a „VII. Harc. A) Általában."' című fejezet alatt jelen
tettem. Eme szélességi kiterjedések — különösen a IX. 7-én bekövetkezett átcso
portosításáig"'- — úgyszólván semmiféle mélységi tagozást nem engedtek meg, mert 
egyes küzdő zlj-ak még a folyam hézag nélküli figyelésére sem voltak elegendők. 
Ezeknél a megfigyelést az egyes biztosító tagok közti mozgó összekötőjárőrökkel kel
lett kiegészíteni. Eme mozgás — és általában az anyagi ellátás is üzemanyaghiány 
miatt — harácsolt lófogatú járműveken történt. 

A folyam akadályjellege középvízállásnál nagyobb volt, mint a magyar Dunáé. A 
Dnyeper eme szakaszában általában 600—1200 m széles. A szigetek keskenyebb ága 
2—300 m, a szélesebb 4—800 m. Vízsebessége a magyar Duna átlagánál nagyobb. 
A partalakulás váltakozóan uralgó, mélyen homokos, helyenkint teljesen kopár, má
sutt, sűrű bozótos, horhosokkal megszakított. A szigetek sűrűen fásak. Az innenső 
parton 4—18 km hosszú helységek. A víz tükre csak közvetlen közelből pásztázható 
és figyelhető. A saját közvetlen hátsó terep az elg. részéről jobban betekinthető volt, 
mint fordítva, lévén a saját hátsó terep nyíltabb és a folyóhoz közelebb emelkedő 
jellegű, mint az ellenséges. 

Alacsony vízállásnál a vízből helyenkint homokpadok bukkantak fel, melyek a 
szigetek felénk eső ágánál az átgázolást is több helyen lehetővé tették. 

V é d e l m i b e r e n d e z k e d é s . 

a) a I X . 7 - i g t a r t ó c s o p o r t o s í t á s b a n 
K ü z d ő k : táboriőrszerű felállításban a folyam partjának áttekintést nyújtó 

pontjain, egymástól 800—3000 m távolságra. Figyelők a víz tükrénél, összeköttetés 
egymás közt látás és mozgó járőrökkel. Nehéz tűzfegyverek szigetekkel szemben és 
horhosok, fedett területek (25. o. vége) uralására beállítva. 

51 1941 ; ^gusztusának első telében a Bug és az Ingül folyók közt északról délre mozgó ma
gyar csapatok átkelőhelyeket biztosítottak a Bug nyugati partján az ott nyugat—keleti irány
ban előrenyomuló román és olasz csapatoknak. 

52 1941. szept. 7-én az 1. gépkocsizó dandár védőkürletéből 50 km-t átvett a 16. német pán
céloshadosztály. Zse^ényi: i. m. 24. o. 
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T a r t a l é k o k : szd. tartalék 1 rajtól 1 szakaszig. Zlj. tartalék 1 1/2 szakasztól 1 
szd-ig. Dd. tartalék 1 pu. szd., 1 forg. szab. szd. (e célra előírásellenesen, zsákmá
nyolt — főleg automata — puskákkal felszerelve, mert részére pisztoly a rendszere
sített lőfegyver) és harckocsi. Ez utóbbiak üzemanyaggal nem voltak feltöltve, mert 
a dd. kevés tartalékkészlete nem volt kioszható. 

T ü z é r s é g : minden zlj. mögött 1 könnyű üteg, a középső mögött 2 üteg, a küzdő 
zlj-aknak közvetlenül alárendelve. Eme ütegek egy állásból saját zlj-uk területét 
sem uralták, ezért szemrevételezett váltóállásaik voltak. 

L é g v é d e l m i t ü z é r s é g : 1 á.+2 gá. ü. Légvédelem súlya a középső zlj. 
közepén (Nikopol-nál), ahol az elg. fő berepülési iránya volt. 

M ű s z a k i b e r e n d e z é s : lövészárok, rajok részére tampon tszerűen kiépítve. A 
víz közvetlen partján ellenséges kikötésre alkalmas helyeken tányér- és érintőaknák, 
botlódrótok. Feltalálható vízijárművek — amennyire ez lehetséges volt — a saját, 
;nnenső partra voltak kihúzva. Zlj-ankint 1 utász szakasz az árkászok megerősítésére. 

H í r a d á s : rádión és 2 zlj-hoz állami vezeték és nehéz kábel kombinálásával ve
zetékes összeköttetés elég megbízható működéssel, míg a K-i zlj-hoz (47 km arcki
terjedésű zlj.) a vezetékes összeköttetés gyenge volt, többszöri szakadással. 

b) a IX. 7-től 27-ig t a r t ó c s o p o r t o s í t á s b a n 
K ü z d ő k : rendes védelmi csoportosításban a folyam partján. Figyelők, egyes 

nehéz tűzfegyverek a víz tükrénél. 
T a r t a l é k o k : szd. tart. 1 szak. erőben, zlj. tart. 12—1 szd-ig, dd. tart. 1 zlj., 

forg. szab. szd. és 15 harckocsi feltöltött üzemanyaggal. 
T ü z é r s é g : minden zlj. mögött egy közvetlenül alárendelt üteg, mely a zlj. 

egész területét és a túlsó partot is 1—3 km mélységben uralta. Az É-i zlj-nál 2 üteg. 
Ezenfelül egy üteges távolharc csoport közepes lövegekkel, mely szükség esetén min
den zlj. közvetlen üteg tüzét meg tudta erősíteni, továbbá zsákmányolt orosz löve
gekből álló központi üteg, mely vándor-váltóálásokból tüzelhetett, végül egy 2 üte
ges központi támogató csoport. 

A közvetlenül alárendelt támogató ütegekből 3 löveg rejtett tüzelőállásban a fo
lyam tükrének hosszantozására beállítva. 

L é g v é d e l m i t ü z é r s é g : mint a) alatt. Két lgv. á. — tekintettel a jóval 
keskenyebb arckiterjedésre — a víz tükréhez rejtetten beállítva a víz tükrének köz
vetlen pásztázására. 

M ű s z a k i b e r e n d e z é s : mint a) alatt. 
H í r a d á s : rádió és vezetékes, utóbbi nagy mennyiségű talált anyag felhaszná

lásával, megbízhatóan működött minden küzdő és tartalék alakulathoz (26. o. vége). 

A védelem végrehajtása. A harcok lefolytatása 

Harcászati vonatkozásban a legsürgősebb igyekezet odairányult, hogy jó figyelő-
helyek, a gyalogság nehéz tűzfegyverei részére jó tüzelőállások, majd a harcos egy
ségek részére tökéletes kilövést nyújtó és meglepetéseket kizáró lövészárkok, a tar
talékok részére rejtett elhelyezések és fedett megközelítő vonalak rendeztessenek be. 

Belátott területen minden nagyobb mozgás csak éjjel történt. így kerültek tüze
lőállásba az oldalzásra, illetve a víztükör uralására szánt lgv. gépágyúk és egyes ta
rackok is. 

A harccsoport-, tüzérségi- és tartalékparancsnokoknak személyesen meg kellett is-
merniök a saját, valamint a közvetlen szomszéd harcterületét, illetve az alkalmazá
sukra tekintetbe jövő területet is az oda vezető utakkal együtt oly biztonsággal, hogy 
abban éjjel is kiismerjék magukat. 

Mindaddig, amíg az elárasztott folyamszakaszon a magas vízállás az elg. átkelési 
kísérleteket megakadályozta, harácsolt vízijárműveken golyószóróból, műszaki kö
zegekből és tüzérekből összeállított felderítő járőrök kutatták át a Dnyeper eme szi
getvilágát, részint további vízijárművek után, részint pedig a túlsó part felderítése 
érdekében. Midőn a víz apadni kezdett, az apadás mértékével arányosan kezdtek a 
szigetek megélénkülni. Ezeken először polgári ruhás szabadcsapatok (partizánok), 
majd mindig erősebb sorhadseregbeli egységek tűntek fel, melyekkel előbb említett 
felderítőink több ízben tűzharcot vívtak. Röviddel ezután megkezdődött előbb a par
tizánok átszivárgása az innenső partra, később pedig szovjet harcos egységek parti
zánok által vezetett, egyre erősödő átkelési kísérlete. Az egyes partizánok kezdetben 
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a folyó mentén települt községek szélén — mint halászok és egyéb vízen dolgozó em
berek — elvegyültek a polgári lakosság közt, ez utóbbit terrorral hallgatásra kény
szerítve. Csak éjjeli orvtámadásaikból állapítottuk meg jelenlétüket. Ellenrendsza
bályként szigorúan el kellett tiltani a polgári lakosság vízpartra való járását és min
den a vízparton mozgó polgári egyénre tüzelni kellett. Később a partizánok elsza
porodása arra kényszerített bennünket, hogy a vízparti községeket teljesen kilakol
tassuk és erélyes megfélemlítéssel kényszerítsük őket a köztük rejtőző partizánok 
kiadására. Ez volt a leghatásosabb eljárás. 

Eme folyamvédelmünk e l s ő s z a k a s z á b a n 5 3 a küzdők kiterjedése oly nagy 
volt, hogy minden meglepő éjjeli elg. átkelési kísérlet kezdeti sikerrel járt. Ezt ré
szint a saját, rajerejű tábori őrseink éjszakai átkarolhatása, részint pedig az ilyen 
átkelési kísérleteket leplező, igen erős tüzérségi tűz és légi bombatámadások soro
zata is megkönnyítette. A harci zaj és a víz partján telepített aknáink robbanása — 
melybe az ellenséges partraszállók élei mindig beleütköztek — felhívta a szomszé
dok, hátsóbb tűzfegyverek és (27. o. vége) csekély tartalékok figyelmét. Ügyszóiván 
öntevékenyen igyekeztek a felsoroltak a veszélyeztetett helyen beavatkozni. Ilyen 
eljárással — bár a teljes tisztogatás néha a késő délelőtti órákig is eltartott — min
den éjjeli elg. átkelési kísérletet visszavertünk, az innenső parton rekedteket elfog
tuk, illetve megsemmisítettük. 

Az elg. tüzérségi és légi tevékenység a nappal folyamán sem szünetelt. Ez utóbbi 
erejére jellemző, hogy elg.54 tüzéreink a folyamszakaszban, 7 napos ottlétük alatt 10 
elg. repülőgépet lőttek le megbízhatóan megállapítva. 

Ebben az időszakban történt az az eset, amikor a középső küzdő zlj-nál55 (Nikopol) 
egy elg. zlj. kísérelte meg aránylag szűk helyen az átkelést. Az ellentámadáshoz a 
dd. pság. a dd. tartalékból kirendelt egy puskás századot és 10 harckocsit. Még nem 
fejeződtek be itt a 18 km hosszú község megtisztítási műveletei, amikor a dd. pság-
tól 65 km távolságra, a 47 km széles arckiterjedésben biztosító balszárny zlj-nál56 

kelt át egy elg. zlj. Ez utóbbi előtt csupán egy saját tábori őrs állott, mely mögött 
4 km távolságra feküdt a zlj. pság. 1 1/2 szakasz tartalékkal. A zlj. pk.57 eme kis 
tartalékkal — kiegészítve azt a zlj. törzs és az ottlévő lgv. gépágyús félszakasz nél
külözhető embereivel — feltartotta az elg. támadását mindaddig, míg a dd. utolsó 
tartaléka — 3/4 forgalomszabályozó szd. és 5 harckocsi — 65 km távolságról éjjel 
hozzá beérkezett. Ezek hajnalbam indított ellentámadásával visszaverte, illetőleg 
megsemmisítette az átkelt ellenséges zlj-at. 180 fogoly és kb. 200 orosz halott ma
radt az ütközet helyén. 

A bevetett dd. tartaléknak az elg. tüzérségi és légi bomba tűz alatt álló Nikopol-
on keresztül kellett az alkalmazás színhelyére menetelnie. 

Ez az eset fényesen igazolja, hogy 
a) az igazi bajtársiasság és kötelességérzés minden akadályt legyőz. A tartalék 

éjjel, 65 km távolságra, elg. tűzön át megtalálta a szorongatott zlj. pk-ot. 
b) Még kis erő is képes elszánt fellépéssel — különösen éjjel — sokszoros túlerőt 

feltartóztatni. 
c) Vakmerő ellentámadás, mely az elg. oldalát éri, feltétlenül sikerrel jár, hiszen 

a betört elg. is bizonytalan helyzetben van. 
d) Aránylag kis harckocsi erő is sikerrel támad, ha meglepően lép fel és együtt

működik a gyalogsággal. (A zlj. pk. az 5 hk-ból álló szakaszt előbb az áttört elg. 
bal, majd a jobb oldalába irányította. Az elkeseredetten védekező oroszok felka
paszkodtak a hk. tetejére. Innen a saját gyalogosok lőtték le és húzták le őket). 

De bizonyítja ez az eset azt is, hogy ha a csapat feltétlenül bízik a vezetésben, ak
kor megvan a bátorsága a végsőkig való kitartásra. Ezt az alábbiakra alapozom: a 
zlj. pk-ot a harc után megkérdeztem, (28. o. vége) hogyan volt bátorsága 1 1/2 sza
kasszal ellen támadásiba indulni és — este megállítva az elg. zlj-at — kitartani a ha j 
nali órákig. A zlj. pk. azt felelte: „Tudtam, hogy a dd. pk. idejében segítséget fog 
küldeni." 

53 1941. IX. 7-ig. 
54 El í rás . Helyes o lvasa t : lgv. 
55 2. gépkocs izó zászlóal j . 
56 1. gépkocs izó zászlóal j . 
57 Nemes dolna i Leide Richárd a lezredes . 
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Arra a kérdésemre: miként számíthatott ezzel, hisz a dd. pság. és a zlj. közt min
den összekötteités megszakadt a betöréskor és a zlj. pk. nem is tudott erről jelen,-
teni — a felelet ez volt: „Meg voltam győződve, hogy a dd. pk. tudomására jut ez 
a fontos eset!" Valóban, az arcvonal mögött álló lgv. tüzérek relais-szerűen adták 
egymásnak tovább R/358 készülékeiken e hírt ós így jutott el a dd. pság-hoz. 

A Dnyeper menti folyambiztosítás második szakaszában — kisebb arc-
kiterjedések mellett — sokkal tömörebb volt a védelmünk. A hézag nélküli figyelés 
és tűzrendszer mellett sok elg. átkelési kísérlet már kezdeti állapotában összeom
lott az elhárító tűzben. A zlj. erejű — egy ízben 3 zlj. erejű — tüzérséggel előké
szített átkelési kísérletek pedig a saját parton fulladtak vérbe. Tartalékok ismer
ték a tekintetbe jövő harcterületeket és az odavezető utakat, összeköttetések szemé
lyi, vezetékes eszközökkel és rádióval biztosítva voltak. Minden érdekelt minden 
eseményről idejében tudomást szerzett. Lőszerpótlás úgy volt előkészítve — éjjel is 
—, hogy idejében a rendeltetési helyére érkezhetett. Röviden: minden kézben volt, 
mindenki a helyén volt, az adódó feladatok nem jártak a lehetetlenség határán, mint 
az első időszakban. 

Az éjjeli harcokban az egyes emberek, rajok és kisebb csoportok önálló fellépésé
nek számos, szép példája adódott, ahol a k ö z ö s f e l a d a t b a b e i l l e s z k e d ő 
ö n t e v é k e n y s é g erősen kidomborodott. 

Az ellenség nyugtalanítására a hírszerzés (a velünk szemben lévő elg. erők had
rendi hovatartozandóságnak megállapítása) céljából több, eredményes járőrvállal-
kozás indult. 

Követendő példa gyanánt kell ismernünk az orosz gyalogság szívós magatartását. 
Az átkelő éllépcsők igen erős elhárítótüzünkben is — tekintet nélkül súlyos veszte
ségeikre — végrehajtották az átkelést. Akiknek sikerült saját partunk bozótos, sza
kadékos részein megkapaszkodni, legtöbbször a megsemmisülésig kitartottak ott. 
Egyesek még birokra is keltek saját embereinkkel. Nem ezeken a makacsul kitartó 
első lépcsőkön múlt, hogy a hátsóbbak nem tudták őket követni. 

Meg kell még emlékeznünk arról is, hogy saját kisebb egységeink igen ügyesen 
zárták már el az elg. átkelt részei mögött a visszavonulás útját. Fő dolog volt, hogy 
a fő ellenállási vonalunk ismét hézagmentesen saját kézben legyen. Embereink meg
szokták már, hogy a hátuk mögött is folyt a harc, figyelmük csak a víz tükre felé 
irányult. 

A közvetlen harcban részt vettek itt a lgv. gá-k is, valamint a dd. vonal lgv. gép
puskás százada is, mely küzdő gp. szd. gyanánt nyert (29. o. vége) beosztást. Az ak
na záróöv épségben tartása érdekében az összes árkászok és utászok a küzdő csa
patnál tartózkodtak és részt vettek a harobam. 

Ezek az idők igen fárasztók voltak. Nappal a mozgás teljes hiánya, éjjel feszült 
figyelem és harc jellemezték őket. Tisztálkodási lehetőség alig volt. Az egy zlj. ere
jű dd. tart. azonban lehetővé tette a váltásokat. A zlj-ak tart. szd-a is váltotta időn
ként a küzdőket. 

D) V i s s z a v o n u l á s . 

Visszavonulásban nem volt részünk, azonban az oroszok ilynemű hadműveleteiből 
bőséges tanulságokat meríthetünk. 

1. T e r v s z e r ű v i s s z a v o n u l á s 
Minden törekvés odairányul, hogy 
a) az üldözést megnehezítse és 
b) az üldöző elért helyzetét a lehető legkellemetlenebbé tegye. 
a) -hoz: Ide tartozott az utak, vasutak műtárgyainak tökéletes rombolása. Ezek — 

nagyságukhoz képest — az üldözőt órákig, esetleg hosszú hetekig feltartóztatták 
(Dnyeper hidak robbantása) és az üldöző hadműveleteknek új irányt szabtak. 

58 A zászlóalj- és ezredparancsnokságok számára rendszeresített, a terepviszonyoktól függően 
2—40 km körzetben forgalmazó, távíró- és távbeszélőüzemben is használható rádiótípus 
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Ahol a robbantott műtárgyaik az út mellékterepén megkerülhetők voltak, ott gyak
ran találkoztunk eme mellékterep elaknásításával. Ezek megállásokra, óvatosságra 
kényszerítettek bennünket, ami az üldözőnek időveszteség, a visszavonulónak idő
nyereség. 

Menettorlódásoknál elg. repülőtámadás, földi oldal- és arcellentámadások, tüzér
ségi terület- (zavaró) tűz mind megannyi eszköz volt a hatásos késleltetésre. 

b) -hez: A terület kiürítése munkaképes ember, termény és állat tekintetében igen 
éreztette a hatását a hiányzó munkaerőben (útjavítás, terménybetakarítás, hullák és 
dögtestek elhantolása stb.) és a helyszíni élelmezésben. 

Ipartelepek, bányák, villamosvilágítás, vízvezeték tervszerű rombolása súlyosan 
érintette a területet foglaló és hadtápberendezéseket telepítő hadseregeket. 

A rombolások és kiürítések már jóval a terület végleges feladása előtt kezdődtek. 
A robbantásokat saját tüzérségi és légibomibatűz leplezte. A végleges területfeladást 
rendszerint hatalmas tűzzel előkészített ellentámadás előzte meg, melynek elhárítása 
lekötötte figyelmünket és így gyakran sikerült az oroszoknak zömükkel észrevétle
nül leválni rólunk. Leválásukat leplező éjjeli támadásaiknál néha fényszórókkal 
való vakítást is alkalmaztak. 

Egyedüli hatásos eszköz a visszavonulás idejekorán való felismerésére a sűrű légi 
felderítés. 

Már kiürített városokban is el lehetünk készülve időzített és távrobbantásokra, 
partizánok fellépésére. Alapos átkutatás elengedhetetlen (30. o. vége). 

2. K i k é n y s z e r í t e t t v i s s z a v o n u l á s 
Elkeseredett ellentámadásokkal és légierők, páncélosok bőséges alkalmazásával 

kezdődik. Utóvédek harcban a végsőkig kitartanak, sőt feláldozzák magukat — de 
drágán —, hogy minél több időt biztosítsanak a zömök rendezésére. 

A zömök párhuzamos menetvonalakon (esetleg terepen át) egyidejűleg visszame
netelve igyekeznek minél gyorsabban valami természetes akadály, avagy védelem
re alkalmas terepszakasz mögé jutni. Ezt a terepszakaszt (akadályt) előre kijelölt, 
felvevő csapat védi hasonló módon, mint a visszavonulás kezdetén. 

Amit lehet, visszavonulás közben is rombolnak. 

E) Ü l d ö z é s 

Elsősorban a fenti .,D) Visszavonulás." című fejezetben jelentettek ellenszereit kell 
minden erővel megtalálni. Azaz: 

a) Szakadatlan földi és légi felderítés. Az ellenséges zömök visszavonulását sokszor 
csak a sűrű légi felderítés lesz képes megállapítani, mert eme mozgás a földön igen 
jól leplezhető. 

b) A már megállapított visszavonulást légierőkkel és — amíg elérik — légifigye
léssel irányított tüzérségi tűzzel kell erélyesen zavarni. 

c) Tűzerős, harokocsiaiakulatokkal és utászokkal ellátott, gyorsanmozgó üldöző kü
lönítmények készenlétben tartása. Ezek — ha lehet zuhanóbombázó repülők előké
szítése után — törjenek bele az elg. visszavonulást leplező ellentámadásába, repesz-
szék azt szét és törjenek előre a visszavonuló elg. zömök sarkába, szakadatlan tá
madásaikkal szórják azt szét. 

d) A lehető leggyorsabban párhuzamosan üldözésre felkészülni és előretörni. A 
siker a gyorsaságon múlik. Páncélosokkal, műszaki alakulatokkal megerősített gyor-
sanmozgók igyekezzenek az elg. visszavonuló élei elé kerülve, azok előtt szorosokat, 
ép hidakat kézbevenni, őket megállásra, tömörülésre kényszeríteni, bekeríteni és a 
zömöket ékszerű előretöréssel széthasogatva megsemmisíteni. Légierők közreműkö
dése igen kívánatos és hatásos. 

e) A harc ilyenkor elsősorban a legközelebbi hidakért folyik. Ezeket a leggyorsab
ban mozgó részekkel, az üldöző zömtől előretörve kell kézbevenni és az előretörő 
üldöző zömök áthaladása után is biztosítani. Hasonlóképpen biztosítandók azok a 
hidak is (csak átgázolhatatlan folyók hídjairól van szó), melyek birtoklása az elő
retört üldöző zömök oldalainak biztosítását szolgálja. Egyébként az üldözők oldala
ik és hátuk biztosításával ne törődjenek, azt majd elintézik az utánuk jövő lépcsők. 
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F) H a l o g a t ó h a r c 

Ilyenben nem volt részünk, de eme harcmód — saját Harcászati (31. o. vége) Sza
bályzatunkban lefektetett változataiban59 — az oroszoknál sem volt felismerhető. 
Vagy támadás, vagy védelem, vagy visszavonulás van, melynek halogató mivolta a 
csapat vagy seregtest látókörében nem ismerhető fel. Legfeljebb a hadsereg szem
pontjából ezek k i h a t á s a lehet halogatás. Magát a támadást, védelmet, avagy 
visszavonulást a csapat mindig azonos elvek alapján, azonos módon hajtja végre. 

G) H a r c k ü l ö n l e g e s v i s z o n y o k k ö z t . 

1. H a r c é j j e l . 
Megfigyelésem szerint a németek és oroszok is kerülték a mozgóharcban az éjjeli 

harccselekményeket. Állóharcban — folyamvédelemnél — is ezek inkább a „válilalko-
vzások" jellegét viselték magukon. Harckocsik éjjel nem tudnak mozgóharcot vívni. 

A németek meneteiket is szerették a sötétség beállta előtt befejezni és inkább biz
tosítva pihentek. Az oroszok éjjel szívesen meneteltek, hiszen visszavonulásaikat a 
sötétség leplezte leginkább. 

Ezzel szemben mi előnyomulás közben is igen sokszor meneteltünk éjjel. Nagy át
csoportosításainkat önmagunkon belül és hadseregviszonylatban is, egyik szárnyról 
a másikra, továbbá támadáshoz való csoportosulásainkat, készenlétbe helyezéseinket 
is igen gyakran éjjel hajtottuk végre, jóformán veszteség nélkül. Éjjeli rajtaütő tá
madásaink mindig meglepően hatottak és igen eredményesek voltak (2. gk. zlj. 1941. 
VII. 31. Bersad, Ossiewka, 1200 fogoly, több löveg, igen nagy hadianyag, 3. gk. zlj. 
1941. X. 20. Rosdestwenskoje, folyón átgázolva a túlparton hídfőt foglal, 2—300 fo
goly, X. 21. Mecsebelovka Szentgyörgyi fhdgy. éjjeli betörése az elg. védelem átsza-
kítását eredményezi, 1000 fogoly60). 

Ezekből meggyőződésemmé vált, hogy a jól előkészített, előre el nem árult, tehát 
meglepő éjjeli támadások igen hatásosak. Nem szabad azonban elszigetelten marad
niuk, hanem saját mélységünkből kell táplálni őket. Természetesen az éjjeli táma
dások bizonyos mértékben csak korlátolt célúak lehetnek, helyesebben mondva csak 
terepszakaszról terepszakaszra hajthatók végre. Az elért terepszakaszon (községsze-
gély, magaslat, patak túlsó partja stb.) újra rendezkedni kell, mert különben „házi-
csata" alakul ki és a csapat kicsúszik a vezető kezéből. Ilyen éjjeli műveleteket csak 
biztosan kézben tartott, fegyelmezett, jól kiképzett és gyakorlott csapatokkal lehet 
eredményesen,-kevés veszteséggel végrehajtani. 

Mvnden éjjeli művelet — elg. belátta területen — teljes elsötétítéssel történjék. Elg. 
repülők ejtőernyős világító rakétái alatt teljes mozdulatlanság, üveg és egyéb fénylő 
felületek letakarandók. 

2. E r d e i h a r c . M a g a s n ö v é s ű t e r m é n y e k . 
Lehetőleg kerülni kell a nagy kiterjedésű erdőket, mert a csapat kicsúszik a pk. 

kezéből. Meglepetések tömkelege fordulhat elő, melyek a csapatot az eredeti szán
dékától eltérítik. 

Kisebb erdőkön is bizonyos rendszabályok betartása mellett (32. o. vége) halad
junk át. Erre vonatkozóan, valamint általában az erdei harcra vonatkozóan szabály
zatunk kiváló, korszerű határozványokat tartalmaz. Ezekhez hozzáfűzhetjük még: 

a) Ha üldözésben vagyunk, erdőbe való belépés előtt annak szegélyét, pihenésre 
nyugvásra alkalmas helyeit aknák után kutassuk át. (Ennek elmulasztása folytán 
több, hasonló szerencsétlenség történhet.) 

59 A magyar Harcászati Szabályzat szerint a halogató harc célja a elöntés elodázása időnyerés, 
vagy az ellenség megtévesztése céljából. Jellegzetessége, hogy kevés erővel kell meghatározott 
ideig túlerővel szemben harcolni. H. Sz. E—1, 1939. Stádium, 187. o. 

60 1941 július végén a gyorshadtest azt a feladatot kapta, hogy a Bug déli partján maradva 
a Bersad—Gajvoron vonalon délkeleti irányba törjön előre a Búgra és a támadás vonala, vala
mint a Bug közé szorult ellenséget semmisítse meg. 1941. júl. 29-ről 30-ra virradó éjjel az 1. gép
kocsizó dandár Bersadnál a szükségszerűen helyreállított hídon átkelt a Dohnya folyón és Oszi-
jevkán át Gajvoronnál elérte a Búgot. A Bug-kanyar megtisztításakor sok fogolyt és zsákmányt 
ejtett. HL vkf. hírnapló, 1941. júl. 29—30. 341., 349—350. o.; Nagy M.: i. m. 6. o.; 
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b) A fák lombjai közt gyakran maradnak vissza rejtett, elg. lövészek. Áthaladás 
előtt a lombok magasságában saját gp. túz igen hatásos. Megállásoknál a fák lomb
jait is fürkésszük át. 

c) Kisebb erdőparcellák az egyébként kopár mellékterepen vonzzák az elg. repü
lők és tüzérség tüzét. 

d) Nagy terjedelmű kukoricásokon és magasnövésű gabonatáblákon az áthatolás 
úgy történik, mint az erdőkön. A szárnyak biztosításra (páncélelhárítás) súlyt kell 
helyezni, mert az ilyen területek igen alkalmasak elg. páncélos egységek lesállásai
ra. Ha ilyen területek menetvonalunk oldalába esnek, ugyancsak hasonló biztosítás 
szükséges. EJlszánt kisebb elg. csoportok is előszeretettel választanak lesállásokat 
ilyen helyeken. 

3. H e l y s é g h a r c . 
A támadó tervszerűen járjon el. Páncélos alakulatok törjenek át a helység 

túlsó széléig várhuzamos utakon, egyes páncéljárművek egymás mögött ne köze
lebb, mint 200 méter, a hátsó járművek állandóan az elülsők tűzoltalmára készen. 
A páncéltörőkkel ellátott gyalog osztagok szakaszról-szákaszra nyomuljanak elő ház
falak mellett, keresztutcákban oldalbiztosítással. 

Uralgó háztetőkre, tornyokba géppuskákat kell helyezni. Terekre, utcák torkola
tának tengelyébe lövegek álljanak. 

Tartalékok, hátsóbb lépcsők a támadó élek mögötti házakat alaposan kutassák át. 
Lehetőleg több oldalról, de tervszerűen, városrészenként nyomuljanak elő, egyes elő-

nyomulási szakaszokon az öszeköttetéseket állítsuk helyre. 
Fontos az erőműtelepek, villany-, vízközpontok, -posta (távbeszélő), vasútállomás, 

fontos ipari üzemek anyagkészletének gyors kézbevétele és megbízható őrzése. 
A helység megszállása esetén tereken, útvonalakon a csapat és pság. közt gyor-

sanmozgó alakulatokból vett hírvívőláncok álljanak, köztük mozgó, összekötő jár
őrökkel. 

A pság. közelében nagyobb fegyveres készültség, a pság. épületében (folyosókon is) 
fegyveres őrség. 

A nyugalmat minden eszközzel fenn kell tartahi, céltalan lövöldözést drákói szi
gorral megszüntetni. 

Polgári lakosság utcán való közlekedését és nyilvános helyeken való tartózkodá
sát — a helyzethez mérten — vagy korlátozzuk, vagy (33. o. vége) teljesen tiltsuk el. 
Ellenséges érzelmű lakosságból túszokat vegyünk. 

Ha a helységben, vagy annak szegélyén v é d e l e m r e rendezkedünk be, kerül
jük a feltűnő épületeket és kimagasló tornyokat. 

A védőállásokat, figyelő és pság-i helyeket, nehézfegyverek tüzelőállásait lelemé
nyesen rejtsük. 

Megbízható többszörös összeköttetésről gondoskodjunk. 
Tartalékunk legyen a helységen kívül is, tüzérséggel, páncélosokkal. Ezekkel több

szörös, megbízható összeköttetésről kell gondoskodnunk. 

4. H a r c h e g y s é g b e n . 
Hegységben nem harcoltunk, idevágó, újabb tapasztalataim nincsenek. 
Éjjel, ködben, erdőben, helységben vívott harcoknál minden esemény fokozottan 

hat az idegekre. Sötétenlátásra, túlzásokra leszünk hajlamosak. A hírek, jelentések 
— lélektani okokból — nem mindig fedik a való helyzetet. Ezzel — mint teljesen el 
nem kerülhető jelenséggel — a pk-oknak számolni kell. 

Ily helyzetekben csak a higagdt, a híreket ellenőrző, erélyes parancsnok és csa
pat állja meg a helyét. Minden hangulatingadozást, kishitűséget azonnal, határozot
tan, minden eszközzel le kell törni. 

Ha tapasztalatainkat lelkiismeretesen átvizsgáljuk, azt látjuk, hogy azokban alig 
van olyan, ami valóban új lenne, illetve amit nem találunk meg részint szabályza
taink szó szerinti hatarozványaiban, részint pedig azok sorai közt, szabályzataink 
szellemében. Téves dolog volna tehát azt hinni, hogy a korszerű harcmodor és harc
eljárás l é n y e g é b e n változtatta meg harcászati szabályzatainkat. Hibát a pk. 
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és csapat legtöbbször akkor követett el, amikor elhanyagolta szabályzatunk határoz-
ványait. Mindennemű vezetőnek legnehezebb és legfontosabb feladatai közé tartozott, 
hogy eme hibákat észrevegye és azokat idejében kiküszöbölje, pótoltassa. 

Gyakorlati tapasztalataink legfeljebb tehát azt mutatják, hogy szabályzataink egyes 
dolgokat talán fontosságukon túl méretezve domborítanak ki, míg másokat — me
lyek a gyakorlatban fontosnak bizonyultak — talán nem hangsúlyoznak eléggé. 

Amiben erősen korszerűsödnünk kell, az a szervezés és felszerelés. 
A sikert ma és mindig — a korszerű felszerelés mellett — a gyorsaság dönti el. 

A gyorsaságot elsősorban korszerű szervezéssel adhatjuk meg. 

VIII. S z e r v e z é s i t a p a s z t a l a t o k . 

A német gyalog seregtesteknél alkalmunk volt látni azokat a szervezési és felsze
relési könnyítéseket, amelyeket ők a nagyobb menetteljesítmény és a harcban való 
mozgékonyság érdekében bevezettek, illetve megengedtek. A német „könnyű ho." 
tudta csak a motorizált seregtesteket még elfogadható gyorsasággal követni, illetve 
csak ilyen „könnyű ho." tudott éleivel a motorizált seregtestek után 1—2 nap múlva 
beérkezni és az előbbieket újabb alkalmazásra felszabadítani. 

Egy ilyen „könnyű ho."-ban rendszerint 2 gy. e., 1 rohamutász zlj., 1—2 kp. szd., 
esetleg 1 lovas szd., 1 páncéltörő zlj., 1 rohamlöveg osztály, 3—4 könnyű üteg, 1—2 
közepes üteg, 1 Igv. zlj. és — az előrelátható alkalmazás szerint — 1—2 hídoszlop 
volt. A gyalogságot és a rohamutász zlj-at kivéve minden más alakulat gk-n, fo
gatolt járműn, kp-on vagy lovon mozgott. A gyalogság és a rohamutászok ugyan
csak sok gép- és fogatolt járművel rendelkeznek, melyen a harc megvíváshoz nem 
feltétlenül szükséges felszerelési, ruházati, fegyverzeti stb. anyagukat viszik. Bőven 
el vannak látva tartalék járművekkel, amelyeken menetbetegeiket, a nagyon kifá-
radtakat és esetleges zsákmányukat szállítják. Eme rendszeresített járműveken fe
lül előnyomulás alkalmával minden gyalogló katona úgy gyorsítja, illetve könnyíti 
meg menetét, ahogyan tudja. Gyakori látvány tehát, hogy a gyalogos zsákmányolt 
lovon, azt szőrén megülve és kötőféken vezetve menetel, avagy zsákmányolt kerék
páron, kétkerekű taligán (gigg) vagy országos járműre1'* többedmagával felkapasz
kodva halad. Természetesen a menetoszlop általunk megszokott képe ily esetben 
erős változást szenved, mert hiszen a különböző eszközökön és jármodban haladó 
csoportok semmiképpen sem alkotnak menetoszlopot, hanem inkább turista csopor
tot. Azonban ez a ho. napi 40 km-t könnyűszerrel, több napon át megtesz, a harc
hoz vagy az elrendelt éjszakai helyre minden ember idejében megérkezik. 

B) G y o r s c s a p a t o k . 

Döntő befolyású a zömök azonos menetsebessége, ezért a seregtesteket lehetőleg 
egynemű zömökből kell képezni. Gépkocsi és lábbal taposott kerékpár nem 
való egy dandárba, mert a kerékpáros rész a közös ellátás miatt is, de az emberi erő 
korlátozottsága miatt is, lefékezi a gépkocsizó dandár menetsebességét, megnyújtja 
annak menetoszlopát és éjjelezési körletét. Ez utóbbiakba — egy menetvonal esetén, 
ami majdnem a normális eset — a hátsóbb lépcsőben előnyomuló gépkocsizó alaku
latok belehajtanak a kerékpáros részekbe, ami a vegyes összetételű seregtest szét
szakítását, összeköttetési, mozgási és ellátási nehézségeket eredményez. 

Lovas seregtest nehezen állítható be gépkocsizó seregtestekkel egy hadtestbe, le
marad és hasonló vezetési nehézségeket teremt, mint a kerékpáros alakulat a gép
kocsizó dandáron belül.62 

Ezzel szemben a gk. seregtestnek — sőt már a gk. zlj-aknak is — feltétlenül szük
ségük van mkp-os egységekre, nagy teljesítményű, azonos típusú (nem polgári kész
letből igénybe vett) oldalkocsis (35. o. vége) mkp-okon. Feld., bizt. és ök. szolgálatra 

61 Szekér. 
62 Az 1941. évi hadjárat tapasztalatai alapján 1942-ben megszüntették a gyorshadtestet. A lovas-

ës kerékpáros alakulatokat egy lovashadosztállyá szervezték át, míg a gépesített csapatokból 
megkezdték a két páncéloshadosztály felállítását. HL HM 42.000 (ein. 1) a—1942.; HM 137.723 (ein. 
1) b. —1942. 
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csak ezek alkalmazhatók eredményesen és megbízhatóan az őszi esőzések beálltáig. 
Eme évszakokban és tavaszi olvadáskor t a l a j u t a k o n sem a mkp., sem a kp. 
egységek nem használhatók. Ilyenkor igen jó szolgálatot tesznek a lánctalpas mkp-ok. 

C) T ü z é r s é g . 

A gk. dd-nál egy 4 löveges'''' tü. oszt. kevésnek bizonyult. A meneteknél és a harc
nál jelentett indokok miatt minden zlj-hoz már menet közben be kellett 1—1 üte
get osztani, mely harcbalépéskor, mint közvetlenül alárendelt, támogató üteg sze
repelt. Központi vezetésre, illetve súlyképzésre tehát csak 1 üteg és a kp. zlj. előre 
vont ütege állott rendelkezésre. A gyakorlat tehát azt mutatta, hogy minden gk. zlj-
nak szervezetszerűen szüksége lenne 1 ütegre, ezenfelül legalább 3 üteges tü. oszt. 
volna — mint gk. dd. közvetlen — kívánatos a nagy harckiterjedések miatt. 

D) L é g v é d e l m i t ü z é r s é g . 

A tüzérséghez hasonló okokból a gk. dd-nál egy Igv. gá. ü. kevésnek bizonyult. 
Szükséges volna egy Igv. tü. oszt. 1 á. és 2 gá. üteggel. 

E) Légierők beosztása gyors seregtestekhez. 
A gépkocsizó seregtestek igen gyakran kapnak önálló feladatokat, melyek iránya 

egymástól eltérő és amelyek cselekményei térben és időben egymástól olyannyira 
elválasztottak, hogy egy kézben tartott légierőkkel nem támogathatók. Nem egyszer 
fordult elő, hogy az egyik gk. dd., mint hadseregközvetlen, önálló feladattal mozgott, 
a másik pedig egy más irányban mozgó német seregtest kötelékébe tartozott. Ezek 
folytán szükségesnek mutatkozik, hogy felderítésre, légitámadások elleni védekezés
re és a földi harcba való beavatkozásra minden gépkocsizó seregtestnek legyen oly 
kisebb légiereje, mellyel a gépkocsizó seregtestparancsnok önállóan rendelkezik és 
amely légierő őt terepjáró gépkocsikon követni tudja. 

F) A n y a g i e l l á t á s . 

Gyorshadtestünk nem volt minden tekintetbén önálló, messzemenő hadműveletek
re képesítve. 

Seregtesteink és csapataink úgyszólván az utolsó rendszeresített létszámú emberig 
és az utolsó előírt anyagkilogrammig kiszámított gép járműszükséglettel indultak el 
M. állomásaikról. Egy gépjármű kiesése már a rajta levő anyag, illetve harcos egy
ség, vagy ellátási szerv visszahagyását eredményezte, még mielőtt az alakulat ellen
séges behatás folytán előálló veszteséget szenvedett volna. 

Hiányok az alábbiakban mutatkoztak: 
A személyirányítás nem rendelkezett megfelelő számú járművekkel ama célra, 

hogy a kifelé menő pótlásokat, vagy bármely okból visszairányított ember és anyag 
szállítmányokat továbbítsa (37. o. vége). 

Az anyaggyűjtő szolgálat sem külön erre a célra szolgáló személyzettel, sem jár
művekkel nem rendelkezett. Ezek hiánya a jövőben is azt eredményezi, hogy a kü
lönben gazdag zsákmány elkótyavetyélődik. 

Hadtápberendezések biztosítására és az azonnal szükségessé váló területi közigaz
gatás bevezetésére szükséges szervekkel a gyorshadtest nem rendelkezett. 

A harcAó csapat jelenlegi szervezése mellett nem tud zsákmányt, foglyot gyűjte
ni, mert nincs kivel őriztetni és szállíttatni. Ily célból visszahagyott részek a harcos 
erőt fogyasztják el feladatuk elvégzése előtt. 

J a v a s l a t : Fenti hiányok szervezetszerű kiküszöbölése. 
Elengedhetetlenül szükséges, hogy már a csapattestek is tartalék járművekkel, fő-

63 Elirás. Helyesen: egy 4 üteges tü. oszt. 
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leg pedig igen nagy mennyiségű tartalék gépjármű alkatrészekkel rendelkezzenek, 
nehogy motorszeleprugó törés miatt — tartalékrugó hiányában — egész járművek 
essenek ki a további használatból. 

IX. F el s z e r e l é s . 

1. F e g y v e r z e t : Jelenlegi lőfegyvereink tökéletesek, gyakorlati alkalmazásban 
kiválóan megfeleltek. 

Gyorsseregtesten belül a csak pisztolyai való felszerelés (híradók, forgalomszabá
lyozók, gépkocsi és motorkerékpár vezetők, tüzérség kezelő legénysége stb.) nem elég
séges, mert mindezek gyakran önvédelmi harcot vívó egységgé válhatnak. 

A nehézpusk ali/| szállítása gk-ról szállás után, tehát gyalog előnyomu-
lásban nincs megoldva. E célra hevederen húzható, négy keréken mozgó talp volna 
rendszeresítendő, melyet egy ember — a hevedert a vállára és derekára kapcsolva 
— kúszva is mozgathat. Ugyanilyen berendezés volna a gp. részére is kívánatos. (Oro
szok géppuskáinak nagy része ilyen berendezéseken mozog.) 

Az orosz géppisztoly igen hatásos támadó fegyvernek is bizonyult. (A 
mi pisztolyunk csak legközelebbi önvédelemre alkalmas.) 

K g r - b ól a legegyszerűbbet (nyeles kgr.) kell rendszeresíteni, mert ez dobha
tó a legmesszebbre, ebből lehet a legkönnyebben harckocsik ellen köteget készíte
ni és kisebb robbantások elvégzésére is ez a legalkalmasabb. Jelenlegi kgr-unk az 
említetteken kívül nem alkalmas zárt helységbe való dobásra, utcáról ablakon át 
házba való dobásra, lőrésdobásra, harckocsiba való dobásra, védőállásban haránt
gát mögé való dobásra, mert ilyen esetben való dobásnál nem lehet a kgr-ot meg
pergetni. Pergő mozgás nélkül pedig kgr-unk nem robban, jóllehet a felsorolt do
bási esetek fordulnak elő a leggyakrabban.,i!i 

Saját aknavetőn kľ*] kiválónak bizonyult. Az oroszok gránátvetőike ŕ1 

is bőségesen alkalmazták folyamátkeléseik előkészítésénél és védekező harcaikban, 
különösen a harcelöőrsöknél (37. o. vége). 

A p ct. á -k számam szaporítandó volna a kétszeresére önmozgótalapkon.m 

A Igv. gépágy ú70 igen kiváló, egyetemes tűzfegyvernek bizonyult. Alkalma
zásra került elg. repülők ellen (ezekből a csövek számához viszonyítva többet lőtt 
le, mint a lgv. á.), kiválóan működött, mint páncéltörő fegyver harckocsik ellen, igen 
eredményesen működött közre gyalogsági támadás visszaverésében és az elg-nek tűz
zel való üldözésében, a Dnyeper menti folyamvédelemben pedig, mint a saját záró
tűz eszköze, a folyó partján beállítva hatalmas pusztítást végzett az átkelő, majd ké
sőbb visszaözönlő elg. csónakokban. 

64 20 mm-es 36 M. nehézpuska: nagy lőszabatosságú és tűzgyorsaságú könnyű páncéltörő 
fegyver. Fedetlen célok ellen repeszgránáttal 2000 m-en, páncéltörő gránáttal gyengén páncé
lozott célok ellen 600 m-en belül hatásos. Gépjármüvekbe szerelve a fenti célok ellen jól bevált. 
45 kp-os tömege miatt gyalogos szállítása nehézkes volt, ezért 1942-től taligán, vagy kocsin von
tatták. 

65 36 M. csapódó gyújtós kézigránát. Becsapódása pontján robban, de csak akkor, ha előtte leg
alább néhány métert haránttengelye körül pörgetve röpült. Ez a pörgő mozgás biztosította ki a 
gránátot. Az 1941-es hadjárat tapasztalatai alapján rendszeresített időzíthető 42 M. nyeles kézi
gránátot már dobás nélkül is működésbe lehetett hozni. Ezért alkalmas volt erdei- és helység
harcban gurító dobásra, réseken való ki- és beejtésre, ajtókon, ablakon való bedobásra, kisebb 
robbantásokra. 

66 81 mm-es 36/39 M. aknavető: a gyalogzászlóaljak fedezék mögött lévő célok elleni, mere
dek röppályájú támogató fegyvere. 

67 A gyalog- és lövészzászlóaljak meredek röppályájú támogató fegyvere, általában 55 mm-es 
űrmérettel. 

68 Egy gépkocsizó dandár 1941-ben harcos zászlóaljként 4 db. (összesen 24 db) 37 mm-es 36 M. 
páncéltörő ágyúval rendelkezett, amely páncélgépkocsik ellen 1000 m-ig, gyengén páncélozott 
harckocsik ellen 300 m-ig volt hatásos. 

69 A páncéltörő tüzérség mozgékonyabbá tételére hozták létre az úgynevezett páncélvadászo
kat. Ezeket az elavult harckocsik alvázára szerelt páncéltörő ágyúkat elsősorban a Wehrmacht 
alkalmazta. A honvédségnél erre célra a 40 M. Nimród páncélvadászt és páncélozott légvédelmi 
gépágyút rendszeresítették. Az 1942-től átadásra kerülő harcjármű egy Toldi harckocsi alvázára 
szerelt 40 mm-es légvédelmi gépágyú volt. 

70 40 mm-es 36 M. légvédelmi gépágyú: fő feladata a kis magasságban megjelenő légi célok 
leküzdése. Nagy lőszabatosságánál, kezdősebességénél és tűzgyorsaságánál fogva 500 m-en belül 
40 mm-es páncélzatú földi célok ellen is alkalmas volt. 
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Hatásos lgv. tüze. kb. 1000—1500 m magasságig volt csak kifejthető. 
A l g v . á g y ú 7 1 megfigyelés szerint leghatásosabb lgv. tüzét 2—300 m között 

fejtette ki. 
A 10,5 cm könnyű tarack12 kiváló löveg, igen nagy erkölcsi-anyagi löve-

vedékhatással. Nagyon szabatos tűzfegyver, mely pontlövésre is alkalmas. 
A 15 cm közepes tarack13 és 10,5 cm1'' közepes ágyú igen erős lövedékhatású sza

batos tűzfegyver. Vontatója15 az adott terepnehézségeket nem tudta mindenkor ide
jében legyőzni. 

2. Ruházat: Minőségben és színben kiválónak bizonyult. 1938 óta immár ötöd
ízben mozgósított csapataink ez alkalommal erősen elviselt ruházatban vonultak 
el, minek folytán a lábbeli és nadráganyag pótlása már a második hadműveleti hó
naptól kezdve szükségessé vált volna. 

A zubbonyok kívül felvarrott fémgombjai a harcos csapatnál nagy mértékben sza
kadoztak le. 

Itt külön kell jelenteni, hogy tényleges tisztikarunk nem rendelkezik hadihaszná
latra alkalmas felső és alsó ruházattal, valamint lábbelivel. A nálunk szokásos köny-
nyű alsó fehérnemű, az előírt anyagból készült nadrág és zubbony, különösen pe
dig a túlzott angol szabású vékonybőrű lovagló csizma nem valók hadiszolgálatra, 
mert nem nyújtanak védelmet még a nyári időjárás viszontagságai ellen sem, gya
logolni pedig angol szabású lovagló csizmában nem lehet. 

Minden tiszt számára szükséges volna legalább egy öltözet posztóruha, meleg al
só fehérnemű és vízhatlan zsíros bőrből készült lábbeli (Bilgeri csizma igen jól 
megfelelt). 

Nyitott gépkocsiban — tehát parancsnoki beosztásban — már nyári éjszakákon is 
csak bélelt bőr felsőkabátban lehet ülni. Ez minden nyitott gépkocsiban utazó tiszt 
részére rendszeresítendő volna valamivel térden alul érő hosszúságban. 

Nyári meneteknél motorkerékpáron és nyitott gépkocsin ülők részére a szemüveg-
veg ellátott porálarc nélkülözhetetlen. Ennek hiánya igen sok szemkötőhártya és to
rokmegbetegedést idézett elő. Előbbi a látási és figyelési képességet, az utóbbi a be
szélő és vezénylő képességet csökkenti. Ezek elkerülésére feltétlenül szükséges a már 
rendszeresített (38. o. vége) és védőszemüveggel ellátott porálarc beszerzése és ki
adása. Motorkerékpárosok és páncélosok járműveken utazók részére egybeszabott 
szerelőruha volna rendszeresítendő. Ugyanerre szükségük van a nyitott gépkocsin 
utazó parancsnokoknak is. A mkp-ok és páncélosok részére jelenleg rendszeresített 
bőrkabát és -nadrág feltétlenül szükséges, azonban jelenlegi szabásában és hord-
módjában nem felel meg. Ugyanis minden bőrnadrág a fenekében szűk. Ebbe a prém
mel bélelt bőrkabátot csak nagy kínnal lehet belepréselni. Az ilyen módon kényel
metlenné vált öltözet a hideg ellen nem véd, de benne a mozgási lehetőség is nagy
mértékben korlátozva van. Sok mkp-ral való bukásnak volt az indító oka az, hogy 
a szűk ruha következtében a mkp-os combja lágyékban merev és nem tudta lábszá
rait a szükségesnek megfelelően használni. 

A szűk nadrágfenék általában a legénységi posztó- sőt zsávolynadrágoknál is ál
talános jelenség. Ez utóbbiaknál a nadrág hátsó, felső széle is túl alacsonyan fek
szik, ami a nadrágot kényelmetlenné teszi és annak idő előtti elszakadásához vezet. 
Indítóoka ennek az anyaggal való takarékosság, ami azonban a ruha idő előtti el
használódása folytán nem gazdaságos. 

71 Bofors licenc alapján Magyarországon gyártott 3 cm-es 29 M. légvédelmi ágyú, főleg kö
zepes és nagy magasságban megjelenő légi célok ellen. 500 m-en belül 77 mm-es páncéllal bo
rított földi célok ellen is hatásos volt. 

72 Német e rede tű 10,5 cm-es 37 M. k ö n n y ű tábor i t a r a c k (Goring) . F e l a d a t a : fedetlen célok 
béní tása , páncélos j á r m ű v e k leküzdése , fedezékben lévő élő e rők és tűz fegyverek lefogása. Max. 
lő távolsága : 10,8 k m 

73 Magyar g y á r t m á n y ú 15 cm-es 31 M. gépvon ta t á sú közepes t a r ack . F e l a d a t a : fedett célok, 
t ábor i erődí tések rombolása , záró tűz adása . Lő távo l sága : 14,6 k m 

74 Magyar g y á r t á s ú 10,5 cm-es , gépvon ta t á sú közepes ágyú . Fe lada ta megegyez ik a közepes 
t a rackéva l . Max. lő távo lsága : 19,5 k m 

75 28 M. Paves i közepes tüzérségi von ta tó . Két , e g y m á s s a l csuklós m e c h a n i z m u s s a l összekö
töt t félkocsiból ál ló, 40 lóerős, ö s s z k e r é k m e g h a j t á s ú von ta tó . Négy nagy m é r e t ű , t ö m ö r g u m i a b 
roncsú k e r e k é n m a x . 20 k m / ó r á s sebességgel ha l adha to t t . T e r e p j á r ó képességé t a k e r e k e k r e 
szerelt , k iha j tha tó vas fogakka l p r ó b á l t á k fokozni . A kis sebességű és t e l j e s í tményű j á r m ű n e m 
tud t a a gépkocsizó a l aku la tok t e m p ó j á t fe lvenni , azoka t a t e r epen köve tn i . 
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3. Híradóanyag: A rendszeresített rádiónk — gondos, előrelátó és szakszerű 
kezelés mellett — teljesen megfeleltek a felmerült követelményeknek. A gépkocsi
zó alakulatoknál R'3-nál kisebb hatótávolságú készülék már nem használható. Az 
R/7 állomások7" száma a gk. dd. híradószázadánál kettővel szaporítandó volna a 
gyakran szükségessé váló összekötő tiszt, valamint az előretolt részek parancsnoká
val való megbízható összeköttetés fenntartása végett. 

Az állandó szolgálat nagy területre és különösen nagy mélységben való szétszóró
dása miatt ennek központi, gyors irányíthatása ugyancsak szükségessé teszi az R/7 
állomások szaporítását már a dandár és ennél magasabb hadműveleti egységeknél is. 

4. M ű s z a k i a n y a g : Hídanyagunk, különösen az úszó aljzatok száma, a gk. 
dd-nál kevésnek bizonyult. A rendszeresített hídanyag minősége kitűnő és kiválóan 
bevált. Rohamcsónak már a zászlóaljak árkász szakaszainál is szükséges. 

A gyorsbürü-anyag nem bírja a hosszú gk. szállítást, mert már szállítás alatt is 
erősen rongálódott. 

Vegyiharcanyag nem került alkalmazásra. 
Műszaki záróharcakna-anyagunk kiválónak bizonyult és folyamvédelemnél bő

séges, hatásos alkalmazást nyert. 
Magasabb parancsnokságoknál nélkülözhetetlen a fogyó anyagtól független éjjeli 

világítás lehetősége. Erre csak a kis villamos áramfejlesztő berendezések felelnek 
meg, melyek percek alatt telepíthetők és a legszükségesebb munkahelyek világítását 
el tudják látni. A petróleum-gázégők szállítás iránti érzékenységük miatt nem bizo
nyultak megbízhatónak. A csapat zsebvillany lámpával való felszerelésének folyama
tossága minden eszközzel (repülőgépen való tartalékelem és [39. o. vége] égő kiszállí
tása) biztosítandó volna, mert ezek hiánya az éjjeli térképolvasást, forgalomszabá
lyozást és a tüzérség kezelő legénységének működését, tehát a tűzharcot teszi le
hetetlenné. 

Fényszóró-anyag nélkül az alakulatok éjjeW repülőtámadások ellen védtelenek. 
Ilyenek pedig igen gyakran és nagy mértékben fordulnak elő. Szükségesek ezek még 
átmeneti állásharcokban is (folyamvédelem), avagy éjjeli támadásoknál való vakí-
tás céljaira. 

5. G é p j á r m ű a n y a g : A „Botond" típusú csapatjármű ez alkalommal is min
denek fölött állónak bizonyult. Október hó közepétől kezdve csak már a magyar Bo
tond-kocsi közlekedett megbízhatóan, beleértve a német gépjárműveket is. E típus 
kifejlesztése parancsnoki személykocsikká, nagyobb térfogatot befogadó anyaggép
kocsikká, valamint nagyobb motorikus erővel rendelkező vontatókká felette kívána
tos volna. Könnyű tüzérségünket már a hadjárat harmadik hónapjától kezdve úgy
szólván kizárólag Botond kocsik vontatták. A gyorshadtest-parancsnokság a hadjá
rat negyedik hónapjában oly átszervezésre kényszerült, melynek eredményeként az 
ellátó szolgálat zöme is Botond gépkocsikkal bonyolódott le. 

A motorkerékpár anyagunk hiányos és meg nem fe\elő volt. Jó időjárási viszo
nyok mellett — tehát az őszi esőzések beálltáig — a motorkerékpár nem nélkülöz
hető igen hátrányos jelenségek nélkül sem a vezetésben, sem a harcban. Az őszi 
esőzések beállta után már csak lánctalpas motorkerékpárok tudnak közlekedni. Ilye
nek hiánya ugyancsak erősen érezhető. 

A parancsnoki személygépkocsik belső berendezése csapattestparancsnoktól felfe
lé már nem felel meg a korszerű követelményeknek, mert nem nyújtja az időjárás
tól és napszaktól függetlenül a harcászati vezetés lehetőségét korántsem oly mér
tékben, mint a német parancsnoki kocsik. 

6. É l e l m i f e l s z e r e l é s : A taliga-konyha gépkocsizó alakulatoknál a j e 
l e n l e g i alakjában nem felel meg, mert lehetetlenné teszi a főzést menet közben. 
Ezzel szemben az orosz típus célszerűbb, mert rajta a szakács menetközben is fedél 
alatt állhat. Eme konyha főzőszerkezete is korszerűbb a miénknél. 

Híradóegységek, utászok, forgalomszabályozó alakulatok mozgókonyhán kívül fő-
zőládákkal is ellátandók, amit gyakori széttagoltságuk követel meg. 

76 Magasabb parancsnokságok számára rendszeresített, 80—250 km-es körzetben forgalmazó, 
távíró és távbeszélő üzemben működő rádiótípus. 
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Az ivóvízzel váló ellátás rendszeresített edény hiányában nem volt megnyugtató
an megoldható. Vegyi és fizikai vízszűrő berendezések már a csapattesteknél is szük
ségesek. 

Az étkezés változatosaabá tétele, továbbá az egyéni szükségletek könnyebb beszer
zése végett célszerűnek mutatkoznék német mintára legalább seregtestenként 1—1 
kantin felállítása. Ebben a kantinban szerezhetne be a katona tisztálkodási cikkeket, 
dohányneműt, esetleg szeszes italokat, különféle konzerv ételeket, valamint ruha és 
felszerelés karbantartási eszközöket (40. o. vége). 

7. Eü . f e l s z e r e l é s : A ruházat és élelmi felszerelésnél említett indokoknál 
fogva kívánatos volna az egyes zászlóaljakat víztartály kocsikkal ellátni. Ezzel az igen 
nehéz ivóvízellátás, továbbá a mosakodási lehetőség nagymértékben meg lenne te
remtve. 

Az orosz harctér — középeurópai ember számára elképzelhetetlen — útnehézségei 
folytán a dd-ok eü. oszlopai néha 100—150 km távolságra is kénytelenek voltak le
maradni. Ennek folytán 2—2 1 2 napi kínlódásos gk. szállítás után érhette csak el a 
sebesült vagy beteg az eü. oszlopot. Nem egy esetben következett be elvérzés az eü. 
oszlophoz való szállítás közben. 

Ezen a nehéz helyzeten úgy igyekeztünk segíteni, hogy az esetleges tart. zlj., tü. 
osztály, lgv. tü. osztály, hk. zlj. segélyhelyek személyzetéből az eü. oszlop és a zlj se
gélyhelyek közötti területen, lehetőleg központiasan és közel a harcoló csapatokhoz. 
A visszaszállítás azonban innen is nagy nehézségekkel járt, mert hiszen az útvona
lak állandóan 100%-os megterhelés alatt állottak. Az útvonalról való letérés pedig 
1 2—1 napos sárbarekedést eredményezett. 

Fentekből folyóan kívánatos volna: 
a) a sebesültszállító és segélyhely-gépkocsikat terepjáró alvázra építeni, 
b) már a segélyhelyeket is életmentő műtétek végzésére képessé tenni. 
A kezeink közé jutott bőséges orosz eü. anyagban csapatorvosaink kiváló berende

zéseket és gyógyszereket találtak. így az orvosi műszerláda úgy volt alkotva, hogy 
fedelének felnyitása és belső rekeszeinek felhúzása folytán műszerasztallá alakult 
át, melyen a műszerek már használati szükségesség sorrendjében voltak csoporto
sítva. Nagyon sok orvosságot találtunk, mely oltóanyaghoz hasonló módon volt tá
rolva és mely anyag a leggyakrabban előforduló bélhurutos megbetegedéseknél gyor
san ható, kiváló gyógyszernek bizonyult. 

A hideg időjárás beálltával mindinkább rákényszerültek a nyugvó csapatok a la
kosság házainak igénybevételére. Ez, valamint a már említett tisztálkodási nehézsé
gek, elég nagymértékű eltetvesedésre vezetett A dd. eü. oszlop fertőtlenítő berende
zése kevésnek bizonyult. A mosó- és mosdószappanhiány a hadműveletek harmadik 
hónapjától kezdve erősen érezhető volt. A tábori postai csomagforgalom megszűnt, 
hazulról küldeni ilyesmit tehát nem lehetett. A polgári lakosságnál szappanhoz jut
ni ugyancsak lehetetlen volt, mert maguk sem rendelkeztek ilyennel. Végszükség 
esetén az alakulatok maguk igyekeztek szappant főzni, ami azonban szakértelem és 
hozzávaló felszerelés stb. hiányában nem vezetett kielégítő eredményre. 

Minthogy hasonló hiányosságokkal jövőben is számolni kell, szükségesnek mutat
kozik a helyszíni szappanfőzéshez való előkészületek intézményes megtétele (szap
panfőzők kiképzése, főzőedények, kiöntéshez való formák, szóda stb. beszerzése) (41. 
o. vége). 
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TILKOVSZKY LÓRÁNT 

BAJCSY-ZSILINSZKY EMLÉKIRATA 
A KATONAI HELYZETRŐL 

KALLAY MIKLÓS MINISZTERELNÖKHÖZ 
1943 AUGUSZTUSÁNAK ELSŐ FELÉBŐL 

Bajcsy-Zsilinszky Endrének a kormányzó kabinetirodája főnökéhez, Amb-
rózy Gyulához intézett 1943. augusztus 14-i levelében olvashatjuk: „Méltóz
tassál megengedni, hogy Hozzád juttassam pártom megbízásából a »Kisgazda
pártnak« a Miniszterelnök Ürhoz intézett emlékiratát, másodpéldány formá
jában, valamint az azt kiegészítő kis katonai összefoglalásomat, melyet már a 
magam nevében írtam, de átnézettem Tombor Jenővel, s ő helyeselte. Arra 
szeretnélek megkérni, méltóztassál mind a két iratot a Kormányzó Ür öfőmél-
tóságának bemutatni."1 

Augusztus 17-én újabb levelet intézett Ambrózyhoz, emlékeztetve: ,,A na
pokban küldöttem el címedre pártunk memorandumát, és azután a másikat, 
a katonai helyzetről." A Független Kisgazdapárt nevében benyújtott július 
31-i politikai memorandum is Bajcsy-Zsilinszky személyes alkotása volt, ame
lyet pártja magáévá tett, s amelyhez más ellenzéki pártok is csatlakoztak, 
mindenekelőtt a Szociáldemokrata Párt. E memorandum lényege az volt, hogy 
Olaszország kiválása nyomán Magyarországnak is ki kell lépnie a Németország 
oldalán viselt háborúból és semlegessége helyreállítására kell törekednie. A 
memorandum katonai vonatkozásokban való kiegészítéséül Kállay részére 
készített — keltezetlen —„katonai összefoglalásban pedig főleg azt akartam 
kihangsúlyozni, hogy nincs mitől félnünk" ezzel kapcsolatban — írta Bajcsy-
Zsilinszky. Miután így megvilágította a politikai memorandum és a katonai 
helyzetről adott összefoglalás egymáshoz való viszonyát, arra kérte levelében 
Ambrózyt, eszközöljön ki részére — és vele együtt esetleg ellenzéki politikus
társai részére is — kihallgatást a kormányzónál, mert úgy tapasztalja, hogy 
törekvéseik nagy ellenállásba ütköznek. Miklós Béla altábornagy, a kormányzó 
katonai irodája főnökének segítségét is szeretné esetleg igénybe venni, „főleg 
a katonai kérdésekben."2 

Bajcsy-Zsilinszky — kizárólag a maga személyében — meg is kapta a kor
mányzói kihallgatást augusztus 25-ére. Közben — augusztus 16-án vagy 17-én 
— már módjában volt megismertetnie „katonai emlékiratát" — immár így 
beszélnek a „kis katonai összefoglalás"-ról — a honvéd vezérkar főnökével, 
Szombathelyi Ferenc vezérezredessel, akivel augusztus 26-án — tehát kormány
zói kihallgatását követő napon — még alkalma volt folytatni vitáját. Bajcsy-
Zsilinszky naplószerű feljegyzései részletesen beszámolnak kormányzói kihall
gatása és a vezérkar főnökével folytatott vitája lefolyásáról.3 

A „katonai emlékirat" két alapvető vonatkozásban igyekezett bátorítást 
adni a „politikai emlékirat"-ban kifejtett terv — Magyarországnak a német 
szövetségben viselt háborúból való kiválása — elfogadásához: 1. A németek 

1 Országos Széchényi K ö n y v t á r Kéz i ra t t á ra (OSzKK), Bajcsy-Zsi l inszky i r a thagya ték . Fond 
28 '69. 

2 Uo. 
3 Tilk.ovszk.-y Lóránt: Bajcsy-Zsi l inszky. í r á sok tőle és róla. Budapes t , 1986. 115—128. o. : Kor

mányzó i k iha l lga táson ; 129—147. o. : Vita a vezé rka r főnökével . 
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már végérvényesen vesztésre állnak, szárazföldön, levegőben, tengeren; a ve
lük szemben álló katonai koalíció erőfölénye egyre növekszik, óriási ember- és 
anyagtartalékai vannak egész földrészeken. Semmi valószínűsége annak, hogy 
a német diplomácia a Szovjetunió és az angolszász hatalmak közt mutatkozó 
bizonyos feszültségeket kiaknázhassa e koalíció megbontására, egy német
szovjet különbéke létesítésére, vagy hogy egy szovjet-japán katonai együttmű
ködés jöhetne létre az angolszászokkal szemben. 2. Az angolszászok és a Szov
jetunió közti — szövetségükön belüli — erőviszonyok annyira egyenlőtlenek 
az előbbiek javára, hogy Európa bolsevizálásútól nem- kell tartani. Nem csak 
az angolszász katonai erő nyújt ez ellen biztosítékot, hanem az a jóléti társa
dalom is, amelyet — Beveridge angol közgazdász terve alapján — Európában 
a háború után megvalósítanának. Különben is a Szovjetunió, amely a Komin
tern 1943 májusi feloszlatása óta is rendelkezik bár .,ötödik hadoszlopokkal" 
az egyes országokban, valószínűleg le is tett. világforradalmi terveiről, sőt 
előfordulhat, hogy odahaza is fel kell számolnia a terrort és diktatúrát, s hatal
mának valamiféle szociáldemokrata rendszerré kell szelídülnie. Az újjáépítés
hez szüksége lesz angolszász támogatásra. 

Bajcsy-Zsilinszky szerint az angolszász haderő szicíliai partraszállása arra 
utal, hogy a következő lépés az olasz félszigeten való partraszállás, illetve az 
Adria felől való előnyomulás lesz, közvetlenül Németország irányában készítve 
elő a döntő csapást; a Balkán, minthogy a németek ilyen körülmények közt 
kénytelenek lesznek kiüríteni, nem lesz a harcban álló nagyhatalmak összecsapá
sának színtere. Az angolszász hatalmaknak természetesen nem lenne ínyükre, 
ha a Balkánra szovjet csapatok hatolnának be, de a szovjet előnyomulás üteme 
fékezhető a számukra történő hadianyag-, élelmiszer- és egyéb szállítások ada
golásával, s főleg a szovjet részről egyre sürgetett második arcvonal megnyitá
sának halogatásával. Ha pedig a szovjet csapatok mégis elérnének a Balkánra, 
az angolszász hatalmak óriási erőfölénye a nagy anyagi és vérveszteségeket 
szenvedett Szovjetunióval szemben még mindig elégséges lesz visszaszorítá
sukra diplomáciai, vagy ha szükséges, katonai eszközökkel is. A ,.katonai emlék
irat" szerint Magyarország számára igen kedvező, hogy a várhatóan Olaszor
szág, illetve az Adria felől bekövetkező angolszász előnyomulás, amellyel egy
idejűleg valószínűleg a Csatorna felől is támadás indul a németek ellen, leg
feljebb az ország néhány nyugati, dunántúli vármegyéjét tenné hadszíntérré, 
így ugyanis nem kell attól tartani, hogy nagyobb német katonai erőt koncent
rálnának ebbe a térségbe, ami megakadályozhatná kiválásunkat a háborúból. 
A magát mielőbb nem hadviselőnek, majd semlegesnek nyilvánító Magyaror
szág, miután visszanyeri szabad önrendelkezését, a maga félmilliós, viszonylag 
nagy katonai erejével Közép- és Délkelet-Európa igen jelentékeny katonai té
nyezőjévé válhat: hagyományos önvédelmi feladatára vállalkozhat történelmi 
határain (ami más szóvei annyit is jelent, hogy teljessé teszi revíziós terület
gyarapodásait, mindenekelőtt Erdélyben). 

A Bajcsy-Zsilinszky által készített katonai emlékirattal nem annak címzett
je, Kállay miniszterelnök foglalkozott érdemben, hanem a legfelsőbb hadúr 
és a honvéd vezérkar főnöke. Egyikük sem tartotta vállalhatónak a háborúból 
való kilépés kockázatát az adott pillanatban. Nem voltak meggyőződve a néme
tek biztos és teljes vereségéről és elég erősnek tartották őket az idő szerint ahhoz, 
hogy a kilépési kísérletre az ország megszállásával feleljenek, amelybe — mint 
tartani lehet tőle — román, szlovák, horvát csapatokat is bevonnának. Nem 
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tágí tot tak at tól a nézetüktől , hogy a németek mellett i k i tar tás nyúj tha t leg
inkább biztonságot Európa — s benne Magyarország — bolsevizálásának vesze
delmével szemben. 

Bajcsy-Zsilinszky eddig publ ikála t lan „katonai emlék i ra ta" nem kevésbé 
fontos kordokumentum, mint a Függet len Kisgazdapár t nevében benyújtot t — 
m á r két és fél évtizede közzétett — „politikai emlékirata" 4 , amellyel összefügg, 
hiszen kiegészítéséül készült. Ugy véljük, fontos ennek publikálása is.5 

Nagyméltóságú 
clr. Kállay Miklós urnák 

m. kir. miniszterelnök 
Budapest 
Miniszterelnökség. 

Nagyméltóságú Miniszterelnök Ür! 

Pártunk legutóbbi emlékiratát katonai vonatkozásokban — ezúttal csak a magam 
személyében, de egy egészen kivételes tehetségű magasrangú hivatásos katona bará
tom jóváhagyásával, illetőleg részletekben való kiigazításával — alábbiakban sze
retném kiegészíteni. 

1. Erőviszonyok az angolszászok és a Szovjetunió között. 
Az erőviszonyok a háromhatalmak és a szövetségesek között annyira véglegesen a 

háromhatalmak rovására alakultak ki, hogy e tekintetben — az olasz fasizmus óta 
különösen — valósággal szószátyárkodás volna bármi további összehasonlítás. 

Annál kevésbé mondható tisztázottnak az erőviszonyok kérdése az angolszászok 
és a Szovjetunió között. Természetesen csupán vázlatszerűen sorolom föl a követ
kezőket: 

a) angolszászok körülbelül annyian lehetnek a földön, mint a Szovjetunió népei : 
vagy száznyolcvanmillió ember. De ezidőszerint az orosz száznyolcvanmillióból talán 
egyharmadnyi, vagy a szovjet területre való átmenekülés révén annál nem sokkal 
kevesebb, német megszállás alatt senyved. 

b) Az angolszászok mellett áll a Brit Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok 
minden népe, közülük még Indiát sem sikerült, a legnehezebb időkben sem, föllazí
tani, ez szintén néhány százmillió embertartalékot jelent, Kínával együtt sok száz
milliót. 

c) Az angolszászoknak van még egy óriási ember- és anyagtartalékuk: Európa s 
az egész világ szabadszellemű, szabadságra vágyó népei, a semlegesek és pillanatnyi
lag leigázottak egyaránt, kiket London és Washington alkalomadtán és szükség esetén 
fölfegyverezhet és mozgósíthat bármelyik diktatúra ellen. 

cl) Az angolszászok anyagi ereje sokszorosa az oroszokénak. 
e) Az angolszász katonai erő ma már sokkal több, mint az orosz, s ez a különbség, 

részben a felőrlő keleti harcok, részben az óriás angolszász hadianyaggyártás folytán 
egyre csak nő, az angolszászok javára, akik idáig még emberben, anyagban nem 
sokat veszítettek. 

f) Az angolszászoké a tenger és az óceán, birodalmaik és flottáik révén. 
g) Az angolszászoké az egyre szédítőbb arányban megmutatkozó légi fölény, ennek 

a háborúnak egyik döntő fegyvere. 
h) Anyagilag — hadianyag, élelmiszer, egyéb nyersanyag és készáruk tekintetében 

— az oroszok vannak függő helyzetben az angolszászoktól, nem megfordítva. 

4 A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt emlékirata Magyarország külpolitikai 
és belpolitikai kibontakozásáról, Kállay Miklós miniszterelnökhöz (1943. július 31.) (Közli: Pin
té/- István) Századok, 1965. évf. 1—2. sz. 172—198. b . 

5 A 7 gépelt oldal terjedelmű ..katonai emlékirat" közlése az Országos Levéltárban található 
példány alapján történik. (K. 107.. 184. csomó Baross-Drucker György 1943—1944. évi iratainak 
5. dossziéjában). A Bajcsy-Zsilinszky irathagyatékban fennmaradt példány csonka: 2. és 3. 
oldala hiányzik. (OSzKK. Fond 28 5.) 
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Ezekből az adottságokból következik egy angolszász-szovjetorosz erőpárhuzam 
során a legdöntőbb jelentőségű és kiegyenlíthetetlen többlet az angolszászok javára: 
Szovjetoroszország nagyobb flotta híján, világóceáni pozíció nélkül, anyagiakban is 
az angolszász világhoz kapcsoltan, ma még legértékesebb területeiről is megfosz-
tottan, csak egyet tehet: védekezik a német haderővel szemben és legfeljebb meg
veri azt. De valójában csak egy irányban nyomulhat előre: nyugat felé. Ezzel szem
ben az angolszászok az óceánoknak és ma már a Földközi tengernek is birtokában: 
akkor és ott támadnak, amikor és ahol akarnak. 

Vagyis: az angolszászoké a nagyobb erő, és övék a politikai és katonai kezdemé
nyezés hatalma. Ez azt jelenti, hogy szabadabban választhatják meg céljaikat is, 
eszközeiket is, de az időtényező is az ő hatalmukban van. Szovjetoroszország, még 
ha legyőzné is a német keleti haderőt, adottságánál fogva csak szűkebb körben 
mozoghat szabadon, és kénytelen kompromisszumra lépni az angolszász túlhatalom-
mal. 

Ez természetesen nem azt jelenti, mintha remélni lehetne, hogy Sztálin a Komin
tern föloszlatásával komolyan lemondott volna a világforradalom gondolatáról, vagy 
hogy a két angolszász hatalom politikai és katonai felsőbbsége akkora volna, hogy 
az diktálási lehetőséget biztosítana nekik. A szovjetorosz katonai erő szinte kimerít
hetetlennek látszik, méreteiben és nagyszerű fölszereltségében még csak most bon
takozik ki igazán a bámuló világ szeme elé. Világos, hogy ez az óriási erő az angol
szászokat is szorítja bizonyos kisebb-nagyobb kompromisszumok felé. Mégis: az 
angolszász fölény olyan nagy és olyan biztos alapokon nyugvó, amely egyszerűen 
elképzelhetetlenné teszi, hogy életérdekeik ellenére is belemenjenek kompromisszu
mokba. 

Igaz, Szovjetoroszország — elméletben — kelet felé megegyezhet Japánnal, mellyel 
ma sincs hadilábon, vagy kiegyezhet — esetleg egy bolsevizálódó — Németbiroda
lommal. 

De föl kell vetnünk a kérdést mindenekelőtt: miért tenné ezt Szovjetoroszország, 
rettenetes vérveszteségei s legértékesebb területeinek pusztulása után? Miután 
majdnem elvérzett a német kolosszussal való élethalálharca során, miért vállalná a 
további élethalálharcot két ma már nyilvánvalóan a németnél egyenként is nagyobb 
kolosszus, a Brit Birodalom és az Egyesült Államok, sőt Páneurópa, Pánamerika, 
Pánausztrália és legalábbis — Kínával és Indiával — kétharmad Ázsia ellen? Ezt a 
mérhetetlen kockázatot csak akkor vállalhatná, ha az angolszász hatalmak Szovjet-
oroszoiszág nagyhatalmiságát, vagy éppen létét fenyegetnék, s ugyanakkor reményük 
lehetne valaminő bolsevista világforradalomra a közeljövőben. De egyfelől az angol
szászok semmiesetre sem akarják csorbítani Szovjetoroszország birtokállományát, sőt 
valószínűnek látszik, hogy nyugat felé Besszarábiát, Bukovinát, sőt talán jó darab 
feketetengeri román tengerpartot is, szívesen odaengednék Oroszországnak, s talán a 
balti államokat is, ha nem is szívesen, kelet felé pedig még nagyobb területi enged
ményeket tehetnek a Szovjetnek. Másfelől pedig a világ bolsevizálódása a Beveridge-
tervvel jellemezhető radikális, de szabadszellemű új nagyvonalú szociálpolitika és 
szociális átalakulás küszöbén, valamint a szociáldemokrácia újabb európai és világ
viszonylatban is jelentkező megerősödése révén: enyhénszólva reménytelen. A koc
kázat, melyet Szovjetoroszország kétségtelenül vállalni kénytelen egy angolszász-orosz 
összefogás és együttműködés esetén, az, hogy esetleg le kell bontania a terrort és a 
diktatúrát. De vájjon, fölmerül a dilemma: Oroszország biztonsága és újbóli fölépí
tése, esetleg a terror és diktatúra lebontása, vagy éppen a bolsevista rendszernek 
valaminő mensevik-féle vagy szociáldemokrata rendszerré való átszelídülése formá
jában, vagy a reménytelen küzdelem újraíölvetele a világforradalomért egy vagy 
két olyan partnerrel, amely lelke mélyén nem bolsevista s közülük a japán alig is 
bolsevizálható: nem kétséges, hogy Szovjetoroszország inkább az előbbit fogja válasz
tani. Nem szólván arról, hogy Kína barátságának elvesztéséért sem volna megfelelő 
kárpótlás Szovjetoroszország számára egy orosz-japán együttműködés. 

Konkrétebben: az angolszász hatalmak és Szovjetoroszország között más lényege
sebb ellentét e pillanatbari alig lehet egyéb, mint hogy az angolszászok nem enged
hetik meg Európa és a világ bolsevizálását, és hogy nem hajlandók Oroszország 
egyoldalú befolyása alá bocsátani a skandináv áUamokat, Finnországot, Lengyelor
szágot, automatikusan a középső Dunavölgyét és a Balkánt, s hogy ha be is engednék 
valami módon Oroszországot a Földközi tengerre, ennek a fő brit idegpályának, mely 

— 215 — 



immár angolszász idegpályává változott, birtokát megosztani nem hajlandók Szov
jetoroszországgal. Ez az ellentét, bár azt sem tudjuk, mekkora mértékig áll fönn, 
elég erős lehet arra, hogy bizonyos diplomáciai erőpróbákat, esetleg huzavonákat 
eredményezzen, de gyönge ahhoz, hogy Szovjetoroszországot az angolszász hatal
makkal való szakításra ösztökélje. 

Ez az angolszász-szovjetorosz helyzet körülbelül így alakult ki: 
Egy az, hogy a Németbirodalom támadása elébe vágott a Szovjet politikájának, 

mely nyilván két eshetőség között kívánt választani az új világháborúban: semleges
ség végig, vagy beavatkozás akkor, mikor a két addigi háborús fél már alaposan 
megfogyasztotta egymás erőit s eként szovjetorosz erővel eldönteni a háborút. Meg
fordítva történt: Szovjetoroszország került az őrlőmalomba. Más meg az. hogy a 
Németbirodalomnak az orosz-német háború előtt sem volt meg — már 1940. szep
tember 15-én sem, mikor a Royal Air Force első fényes győzelmét aratta a német 
légierőn — a szükséges légi fölénye Anglia elözönléséhez. mégkevesbé a tengeri 
fölénye. Könnyen kiszámítható, hogy Nagybritannia és az Egyesült Államok azóta, 
három év alatt, hova fejlesztették légierőiket, flottájukat, különösen a tengeralatt
járó háború letörése óta, valamint szárazföldi haderejüket, amivel még elérhetet
lenebb távolságba tolódott Anglia elözönlésének lehetősége és reménysége. 

Az kiszámítani, hol — hol mindenütt — fognak az angolszászok támadni, nem 
lehet. De azt lehet tudni, hogy sem politikai, sem katonai érdekeik ellenére nem 
fognak cselekedni, miután birtokukban van a kezdeményezés hatalma. 

Ezt minden bizonnyal tudják Sztálinéit is. Bizonnyal látják a világforradalom és a 
világbolsevizmus belátható időn [belül] való reménytelenségét, viszont Oroszország 
fölépítésének elengedhetetlen és elodázhatatlan szükségét s egyetlen lehetőségét az 
angolszász segítség útján. Ezért valószínű, hogy inkább az angolszászokkal való 
együttműködés kétségtelenül egy és más tekintetben kényelmetlen kompromisszumát 
vállalják továbbra is, mintsem egy németekkel vagy japánokkal való különbéke, il
letve együttműködés mérhetetlen kockázatát. Mindezeknél fogva az a valószínű, hogy 
Sztálin, legalábbis egyelőre, félreteszi talán „jobb időkre" — ha ugyan föl nem 
számolta magában már — a világforradalom tervét és inkább a nagyobb erővel 
egyezik meg, amely ellenségként esetleg, sőt valószínűleg, őt is félreállíthatná. 

De mind e meggondolásokba nyilván belejátszik az Idő is, mely hol nem vár, hol 
nem siet. S egy olyan kiváló képességű államférfiú, mint Sztálin, aligha téveszti 
szem elől, hogy az időtényező az angolszászok bi; tokában van. Az angolszászok 
siettethetik is, késleltethetik is a háborút, ahogy az érdekeinek megfelel. 

2. A következtetések reánk nézve is. 
Az angolszász túlerőből és nagyobb mozgási, cselekvési szabadságból, szemben a 

szovjetorosz kisebb erővel és mozgási korlátozottsággal, világosan következik, hogy 
az angolszászok nem engedhetik be az oroszokat a Balkánra, Lengyelországba. Finn
országba. Ezt elérhetik valószínűleg — kisebb részben — az oroszoknak való hadi
anyag-, élelmiszer- és egyéb szállítások adagolásával, főleg a második arcvonal meg
felelő tempírozásával. Szükség esetén pedig hatalmi szembefordulással is, vágső 
esetben az egész világ, elsősorban egész Európa fölfegyverzésével és mozgósításával. 
Nyilvánvaló, hogy egyedül az angolszászok tudják a világot igazán megmozdítani, 
ha kell, a bolsevizmus ellen. 

Ezt minden bizonnyal tudják Sztalinék is. Azt is kell, hogy tudják: bár mindenütt, 
főleg a háborúvesztes és a szociális szempontból kiegyensúlyozatlan országokban 
van bizonyos, esetleg igen erős „ötödik hadoszlop": ezek együttvéve is csak akkor 
segíthetnének lángralobbantani komolyan a bolsevista világforradalmat, ha Szovjet
oroszország lehetne egyedüli győztese a világháborúnak. Erről pedig a fentebb kifej
tett erőarányok és helyzet folytán még csak szó sem lehet. 

De éppen úgy következik ebből a túlerőből és anyagbeli, kezdeményezési elsőbb
ségből és nagy mozgási szabadságból az angolszászok oldalán az is, hogy fölösleges 
akciókat nem csinálnak. Igyekeznek minél kevesebb kockázattal, mennél kevesebb 
erőpazarlással s mennél rövidebb úton leteríteni a Németbirodalmat. Olaszország 
birtokában délről közvetlenül megindulhatnak-a Németbirodalom ellen. Ugyanakkor 
északnyugatról a Csatorna felől is, eként harapófogóba kapva a birodalmat. Nincsen 
okvetlenül szükségük sem egy hosszú franciaországi, sem egy szintén pár ezer kilo
méteres balkáni arcvonalra. Egy Adria felől és a Csatorna felől — Norvégia, talán 
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Finnország fölhasználásával — való támadás hadászatilag lekapcsolná Franciaorszá
got és a Balkánt, illetőleg sikere esetén inkább tisztogatási, mellékhadszíntérré deval
válná mindkettőt. 

Nehéz elképzelni, hogy az angolszász hadvezetőség mesterségesen törekednék 
sokezer kilométerrel Franciaországon és Balkánon meghosszabbítani a maga arc
vonalát, ahelyett, hogy a légitámadások útján megdolgozott és haderejét sokfelé 
szétosztott Németországot magát venné egy déli — északnyugati közvetlen harapó
fogóba. 

Ezt az elgondolást politikai szempontok és meggondolások is valószínűsíteni lát
szanak, sőt újabb ankarai értesülések is. Ha bizonyosra is vehető, hogy az angol
szászok nem hajlandók beengedni a Balkánra — végszükség nélkül — az oroszokat, 
az is bizonyos, hogy ok nélkül nem rontják az angolszász-orosz viszonyt, amely 
amúgy sem látszik tisztázottnak és zavartalannak. Márpedig egy sietős, katonailag 
nem okvetlenül szükséges, nagyerejű balkáni angolszász akció azt a látszatot is kelt
hetné, hogy az angolszászok sietnek elébe vágni ezen az orosz politika részéről egy 
évszázad óta protektori szándékokkal kezelt Balkánon Szovjetoroszországnak. És egy 
másik, egyszerre politikai és katonai szempont: Törökország beavatkozása egy balkáni 
nagyarányú akcióba különösen kényelmetlen volna Szovjetoroszországnak, nagyon 
is nyilvánvalóvá tenné, hogy Törökország ismét levantei és balkáni nagyhatalom, 
újból óriási katonai fölényben a Balkán szláv népeivel szemben. És egy harmadik 
politikai és katonai meggondolás: Törökország és a közelkeleti szövetséges haderő 
puskaporának szárazon tartása arra az — egyébként egyelőre valószínűtlen — eshe
tőségre, ha Szovjetoroszország mégis megkísérelné a Balkán elözönlését. A török 
politika újabban való visszakanyarodása a tényleges semlegesség álláspontjára — 
ami aligha történhetett angolszász jóváhagyás nélkül — szintén azt látszik valószínű
síteni, hogy a Balkán egyelőre nincsen az angolszász hadviselés homlokterében. Ha 
csak a Balkán északnyugati sarka, s ennek következéseképpen Magyarország nyugati 
részei, maximálisan a Dunántúl, nem válnék hadszíntérré. A Balkán egészében, leg
feljebb egy túlságosan gyors ütemű szovjetorosz előrenyomulás esetén, amikor 
előreláthatólag akcióba lépne Törökország és a szíriai és közelkeleti angolszász 
haderő. 

Mindez talán némileg merész és önkényes találgatás, de szerintem erre a kedvezőbb 
eshetőségre is föl kell készülnünk. Arra, hogy az események sodrában aktívabb 
magyar politika lehetőségei is megnyílhatnak számunkra. Mert ha Magyarország nem 
válik a maga egészében, legfeljebb nyugati részeiben világerők mérkőzése helyévé, 
Magyarország relatív nagy katonai ereje — a szükséges személyi átcsoportosítás és 
gyors átnevelés után — az átmenetileg és éppen a legnehezebb időkben magára 
hagyott Közép- és Déleurópa igen jelentékeny politikai és katonai tényezőjévé válhat. 

A Balkán relatív kikapcsolódását a nagyobbarányú hadműveletekből annyi komoly 
szempont, meggondolás, jel és értesülés látszik valószínűsíteni, hogy ezt a magyar 
politikának is igen komoly számításba kellene vennie, legalábbis mint egy bekövet
kező eshetőséget, s ezen az alapon is minél szorosabbra fűzni — ami hál, Istennek 
nyilvánvalóan történik is — Törökországgal, a Balkán vezető hatalmával, barát
ságunkat. 

Úgy gondolom, ebben a perspektívában lényegesen megkisebbedik lassan esedé
kessé váló semlegességi s a már most esedékessé vált nem hadviselői deklarációnknak 
kockázata. S ez az optimistább lehetőség csak sürgetheti kiválásunkat a háborúból, 
szabad önrendelkezésünk visszaszerzésének és bátor önvédelmünk új raf öl vételének 
parancsnoló szükségességét. 

Fogadja Miniszterelnök Ür őszinte tiszteletem kifejezését, mellyel vagyok 
igaz híve 

Bajcsy-Zsilinszky Endre 
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SZEMLE 
A MAGYAR KATONAI EMIGRÁCIÓ 

ÉS A HADTÖRTÉNETlRAS 

Adonyi—Naredy Ferenc kritikai írásaiból 

Gondolatok a 
MAGYARORSZÁG HONVÉDELME A II. VILÁGHÁBORÜ ELŐTT ÉS ALATT 

(1920—1945) című könyvsorozat III. kötetéhez 

Most, hogy Dalnoki Veress Lajos szol
gálaton kívüli vezérezredes szerkeszté
sében a „Magyarország honvédelme a 
II. világháború előtt és alatt (1920— 
1945)" c. könyvsorozat utolsó kötete is 
a könyvpiacra került, elérkezettnek lá
tom az időt, hogy mint az első, már 
1954-ben megjelent magyar háborús 
szakkönyv, „A magyar katona a II. vi
lágháborúban" (Ungarn's Armee im II. 
Weltkrieg, Vowinckel Verlag) szerzője, 
papírra vessem gondolataimat, vélemé
nyemet eme részeiben kiváló, sok rész-
letadatot tartalmazó művel kapcsolat
ban. 

Előre kell bocsátanom, hogy a szer
kesztő bizottság elnöke, Veress Lajos 
vezérezredes, aki a Ludovika Akadémi
án hadtörténelem tanárom, és a tordai 
csatában hadseregparancsnokom volt, 
egy évvel azután, hogy Magyarországot 
(1956-ban) elhagyta, szemrehányást tett 
nekem, mondván: a katonai emigráció 
még semmit sem alkotott a szakiroda
lom terén, holott könyvem akkor már 
mind Magyarországon, mind a Macart
ney professzor híres történelmi művéhez 
forrásmunkaként szerepelt. — Ezt csak 
azért említem, mert kár volt, különö
sen e III. kötet szerzői részéről — ki
véve vitéz Major vezérezredest —, hogy 
nem vették figyelembe azt, amit én, egy 
kísérő írásban, említett munkámban is 
kifejezésre juttattam: „Az emigrációs 
lehetőségeket tekintve, főleg a tudomá
nyos kutatáshoz szükséges adatok, ok
mányok hiányossága folytán, ez a mű 
távolról sem tarthat igényt a teljesség
r e . . . Ismételjük, a könyv célja nem is 
hadtörténelmi mű alkotása, hanem a vi
lágháború magyar katonájának elfogu
latlan bemutatása és a magyar kato
naeszmény ápolása." Tudniillik ez a 
könyv sem „hadtörténelmi mű", s érté
ke inkább abban rejlik, hogy az én 
könyvemben helyszűke miatt csupán 
érintett adatokat a kor még élő sze

replői saját tudásukkal, élményeikkel, 
tapasztalataikkal kiegészítették, ámde 
lényegileg semmi újat nem hoztak, nem 
úgy mint pl. Darnóy Pál kiváló hadtör
ténelmi részletekkel összeállított és a 
Hadak Utján-ban megjelent sorozata, a 
„Hadtörténelmi részletek a magyar tér
ségben lefolyt küzdelem döntő szaka
száról (1944/45.)". Ezért a fenti új mű
vet is, jellegénél fogva, inkább a „Ma
gyar hadtörténelmi adalékok (1920— 
1945)" cím illette volna meg; az szak
szempontból találóbb lett volna. 

Ez a könyvsorozat — különösen an
nak III. kötete —, egyes elfogulatlan, 
kiváló szerzőitől eltekintve, sajnos ma
gán viseli az önigazolás szándékát a 
történtekkel kapcsolatban — mindenne
mű ellenelképzelés nélkül. Ezek a szer
zők, éppúgy mint Nemeskürty István a 
„Rekviem egy hadseregért" c. könyvé
ben, nem veszik figyelembe Magyaror
szág geopolitikai helyzetét és a katonai 
akciók indítékát képező történelmi-poli
tikai megfontolásokat. Ahogy Dr. Cser-
nohorszky helyesen írja a fenti könyv
ről készült kritikájában (Nemzetőr) : 
, , . . . mintha Magyarország a németek 
által megszállt Európában azt csinálha
tott volna, amit akart, s akkor léphetett 
volna ki a háborúból, amikor erre ked
ve kerekedett . . ." , vagy: „ . . . a német 
szövetségből való tartózkodása sem 
menthette volna meg tragikus sorsától." 

A hibákat kizárólag a „központi ve
zetés", a vezérkar számlájára írják, 
mintha az minden gondolkodás nélkül 
a hitleri rendszer kiszolgálója lett vol
na s ezen a téren egészen az „árulás" 
vádjáig mennek! Ezeket a sebeket 
most, 45 év után, felszakítani igazán 
kár volt! 

Egy katonaírónak a szakszerűségre 
kell törekednie és nem egyéni politikai 
felfogását, érzelmeit hangsúlyozni, s 
azokat a történtek leírásában visszaad-
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ni, különösen nem saját bajtársaival 
szemben, még ha nézete szerint azok 
talán helytelenül is cselekedtek, éssze-
mélyeskedően, a származási ' táblázatot 
kihangsúlyozva nyilatkozni. Ez feltét
lenül elítélendő! 

Az én 1954-ben megjelent könyvem
ben az ellenséggel szemben is csak a 
realitásokat, a tényeket ismertettem, 
igyekeztem kerülni minden olyan kife
jezést, jellemzést, mely bántóan hatha
tott volna. Én is felsoroltam a szövet
séges német vezetés hibáit, visszaélése
it, elítélendő magatartását, de ezzel kap
csolatban szabadjon idéznem nem Hit
ler-barát német szakemberek kritiká
ját: „Der Verfasser übt auch herbe, 
aber taktvoll vorgetragene Kritik an 
der in den letzten Kriegsjahren immer 
stärker zugetretenen Starrheit und Un
zugänglichkeit der höchsten deutschen 
Führung." (Wehrkunde) 

Az elvi észrevételek után lássuk a 
részleteket : 

A származási kérdés: Mindenekelőtt 
a „származási táblázat" alapján ki aka
rom fogni a volt vezérkari tiszteket bí
rálók vitorlájából a szelet. 

A származásáról senki sem tehet és 
a honvédség sem marasztalható el, hogy 
tisztikarának annyi „vegyes" származá
sú tagja volt, mert hisz az Osztrák— 
Magyar Monarchia soknépűsége ráütöt
te bélyegét nemcsak az egész magyar, 
hanem az osztrák középosztályra is. 
Erre vonatkozólag idézem técsői Mó
ricz Béla családtörténész által a den-
geleghi, csokalyi Fényes család törté
netéről írottakat: „Maximilian Naredi 
alezredes beházasodása a Fényes csa
ládba egyik bizonyítéka annak a sok 
száz és ezer esetnek, miként vált az 
Osztrák—Magyar Monarchia hadserege 
a két ország közti társadalmi közeledés
nek kapcsává." Hogy a tisztikarban 
több osztrák (német) származású tiszt 
szolgált az I. világháború után, az a cs. 
és kir. közös hadsereg öröksége volt, 
ahol sok „vegyes" származású tiszt 
szolgált magyar legénységű alakulatok
nál is, akiket a Monarchia szétesése 
után átvettek az új m. kir. honvédség
be és később utódaik is — rendszerint 
— a tiszti pályát választották. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy zömük nem 
lett volna épp olyan jó magyar, mint 
akik magukat „mélymagyarnak" val
lották! 

Történelmünk számtalan példája bi

zonyítja ezt a megállapítást. Vegyük 
csak az 1848-as szabadságharc példá
ját, ahol a magyar ügyért kivégzett 13 
tábornak között 8 nem magyar szár
mazású volt, mégis mindnyájan a ma
gyar állameszmét szolgálták. Ezt tették 
a m. kir. honvédség „vegyes" szárma
zású tisztjei is, ezért felelőtlenség e kér
désben általánosítani! Én inkább azt 
állítom, hogy nem a származás, hanem 
inkább a társadalmi és szociális légkör, 
melyben egyes tisztek éltek, befolyásol
ta „németbarátságukat*' vagy „német-
ellenességüket". 

Jellemző a „származástól független" 
beállítottságra és cselekvésre Werth 
Henrik vezérezredesnek a Vezérkar Fő
nökének 1940 tavaszi pozitív reagálása 
az úgynevezett „Molotov-ajánlattal" 
kapcsolatban, amiről Zakó András ve
zérőrnagy, a Legfelsőbb Honvédelmi 
Tanács akkori titkára, eredeti okmá
nyok alapján, következőképpen ír: „A 
magyar külpolitika 1939 és 1941 között 
is már két malomkő között őrlődött. . . 
A szovjetekkel való kezdeti kapcsola
tok látszólag jól indultak . . . 1940 tava
szán egy kimondottan politikai jellegű 
közeledés történt. Ugyanis amikor a 
magyar kormány 1940. április 24-én né
met—olasz—magyar megbeszéléseket 
sürgetett a Romániával szembeni reví
ziós igényeink megvalósítására, Hitler 
ezt határozottan visszautasította, mert a 
nyugati arcvonalon tervezett hadműve
letekre való tekintettel keleten és a Bal
kánon a békességet minden áron fenn 
akarta tartani. Erre a szovjet kormány, 
amely akkor már elhatározta Besszará-
bia és Észak-Bukovina annektálását, 
katonai szövetséget ajánlott fel nekünk 
Románia ellen, erdélyi céljaink előse
gítésére." E sorok írója, néhai Zakó ve
zérőrnagy, részt vett a Legfelsőbb Hon
védelmi Tanács ülésén, amelyen a hon
véd vezérkar főnöke, Werth Henrik ve
zérezredes, a szovjet ajánlatot megfon
tolandónak tartotta és ilyen értelmű 
előterjesztést tett is a Tanácsnak. A ké
sőbb minduntalan „németbérencséggel" 
vádolt Werth vezérezredes tisztában 
volt a német állásponttal, de volt olyan 
jó magyar, hogy a nemzeti célok érde
kében kész volt akár ilyen kockázat 
vállalására is. Teleki Pál miniszterel
nök szenvedélyesen elutasította a ja
vaslatot mondván: „Ebben a tárgyban 
még levelezőlapot sem óhajtok váltani 
a szovjetekkel! Mit szólnának ehhez a 
nyugati hatalmak?" Nos, hogy mit szól-
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tak volna hozzá, azt később tapasztal
hattuk! 

Érvelésem alátámasztására idézem 
még a másik pólus, a „Hadtörténelmi 
Közlemények" XXI. évfolyamában Bu
dapesten 1974-ben megjelent nézetet, 
mely így szól: „Tévedés azonban azt ál
lítani, amit Nagybaczoni Nagy Vilmos 
egykori horthysta honvédelmi minisz
ter, »Végzetes esztendők« c. emlékira
tában (v. Veress Lajos vezérezredes 
könyvéhez hasonlóan!) képvisel, hogy 
a németbarátságnak genealógiai okai 
voltak. A német származás ugyanis nem 
tesz valakit eleve a magyar nép ellen
ségévé, a német világuralmi tervek el
kötelezettjévé, vagy a német ultrareak
ciós fasizmus hűséges kiszolgálójává. A 
magyar történelem számos példával 
szolgálhat arra nézve, hogy német szár
mazású hazafiak a haladó nemzeti for
radalmi küzdelmek élharcosai vol
tak . . . Ma már azonban azt is tudjuk, 
hogy a Werth Henrik vezette vezérkar 
a magyar uralkodó osztálynak nemcsak 
az angolfii szárnyával volt éles harc
ban, hanem sok esetben a horthysta 
kormánnyal is." 

E két idézet és egybehangzó nézet 
után rátérek a „Magyarország honvé
delme a II. világháború előtt és alatt" 
c. könyv téves nézeteivel kapcsolatos 
bíráló megjegyzéseimre. 

A fegyverszüneti kérdés 
A III. kötetben különösen Bor Jenő 

szolgálaton kívüli altábornagy XVII. 
fejezete és Koszorús Ferenc vezérkari 
ezredes XVII A alfejezetei azok, me
lyek a kényes „fegyverszüneti kérdés
sel" foglalkoznak és ameiyek számta
lan ellentmondást tartalmaznak. Ezek
re kitérni nem e hozzászólás feladata. 
Feladatomat abban látom, hogy a III. 
kötetben a magyar katonai vezetéssel 
kapcsolatos súlyos megállapításokat a 
realitások és az azóta nyilvánosságra 
került tények felidézésével visszauta
sítsam, illetve hogy objektív képet kí
séreljek alkotni. 

Hogy a mindenképpen való hibakere
sés vádjával ne illethessenek, szabad
jon egy—két idézettel a III. kötetben 
előforduló kifogásolható kitételekre rá
mutatnom : 

Halmaji Bor Jenő az 1944. október 
15-i eseményekkel kapcsolatban a kö
vetkezőket állítja : 

.,. . . hozzájárult Miklós vezérezredes 

elhatározásához, hogy vezérkari főnöké
vel és parancsőrtisztjével együtt sze
mélyesen menjen át az oroszokhoz. 

Az orosz oldalról minden lehetőt el
követtek, hogy hadseregét a németek 
ellen fordítsa, de eredménytelenül. . . 

A németek gyorsan újból kezükbe 
vették a vezetést és a magyar árulók 
segítségével az országot a teljes elpusz
tításnak tették ki." 

Valójában 1944. október 15-én a fegy
verszünetre vonatkozólag még nem volt 
konkrét megegyezés és semmiféle ka
tonai végrehajtási intézkedés a csapa
tok részére nem került kiadásra, csak 
„fegyverszüneti tárgyalások folytak". 
Tehát ebben az időben az „áruló" szó 
találó alkalmazását tisztán a jogi hely
zet alapján lehetne csupán meghatá
rozni, így használata nemcsak sértő, ha
nem kétélű is, mert hisz a jogi helyzet 
határozottan Bor megállapítása ellen 
szól, ez pedig arra vezethetne, hogy 
esetleg a jóakaratú és szintén a magyar 
érdekekért, de „másképp cselekvőket" 
kell árulónak bélyegezni, mint ahogy a 
szovjetek is akként kezelték a Vla-
szov-hadsereg tagjait. 

Koszorús Ferenc vezérkari ezredes a 
következőképpen ír a Vezérkar Főnök
ség vezetéséről: 

„ . . . szégyenteljes baj csak ott van, 
hogy ezt a (vezetési) aktivitást a láza
dók oldalán, ezek érdekében fejtette 
ki. Az események leírásánál láthatjuk, 
hogy a VKF október 15-én már egé
szen nyíltan fordult ellene saját hon
védesküjének, Legfelsőbb Hadurának, a 
magyar alkotmánynak és törvények
nek." 

Ezt az igazságnak meg nem felelő ál
lítást a „Magyarország honvédelme a 
II. világháború előtt és alatt*' III. köte
téből vett idézetek és hivatkozások 
maguk döntik halomra, ugyanis: 

a) A Kormányzó 1944. október 15-i 
kiáltványában maga intézkedett, hogy 
„A csapatok, híven esküjükhöz, tovább
ra is kötelesek engedelmeskedni pa
rancsnokaiknak, akiket én neveztem 
ki." 

b) 1944. október 15-én a Kormányzó 
maga akarta elkerülni az oroszokkal 
harcban álló német hadseregek hátba
támadását, az előzetes fegyverszüneti 
feltételek alapján, így az egyetlen le
hető konkrét katonai intézkedés ezidő-
ben a vitéz Vörös János vezérezredes, 
a Vezérkari Főnöke által kiadott, so-
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kat vitatott távirat volt, amely szerint: 
„A fegyverszünet még nincs megkötve, 
csak fegyverszüneti tárgyalások foly
nak. — A harcot tovább kell folytatni 
bármely oldalról jövő támadás ellen . . . " 

c) „Alkotmányos szemszögből tekint
ve a fegyverszünetet előkészítő szemé
lyes munkája a Kormányzó Ürnak al
kotmányellenes volt" — szögezi le ma
ga Bor altábornagy a 113. oldalon. A 
hozzájárulás a Koronatanács és parla
ment határozati jogkörébe tartozott, 
melyet a Kormányzó maga is kívánt. 
A miniszterelnök és a kormány még az 
október 15-én 10 óra 45-<kor tartott Ko
ronatanácson is ellenezte a „fegyver
szünetkérés szándékát" és ezért a kor
mány le is mondott. A Kormányzó 
egyedül maradt elhatározásával, tehát 
alig lehet ezzel kapcsolatban — mint 
Koszorús teszi — a Vezérkarfőnökséget 
alkotmány- és törvényellenességgel vá
dolni, hisz maga „a kormányelnök 
megtagadta a kormányzói szózat ellen
jegyzését". 

Ezek után csak mély megdöbbenéssel 
lehet visszautasítani Koszorús vezér
kari ezredes állandóan használt leala
csonyító kifejezéseit bajtársai ellen, 
mint pl. „katonai nácik munkájának 
eredménye", vagy a „VKF-ségen belül 
működő pángermán mag", ahelyett, 
hogy szakszerű tényekkel és érvekkel 
igyekezett volna a „másként gondolko
zók" esetleges tévedéseit bebizonyítani 
— mint ahogy magam fogok igyekezni 
— nem új gondolatokkal, hanem már 
hivatkozott, 1951-ben megjelent „A 
magyar katona a II. világháborúban" 
című könyvemből vett idézetekkel a 
döntő kérdésre: a fegyverszünet vég
rehajthatóságára és következményeire 
reávilágítani, hogy a döntést — a két 
különböző nézet helyességére vonatko
zólag — az olvasóra bízzam ! 

Könyvem 74. oldalán ez olvasható: 
„A fegyverszünet kérdésével kapcso

latban a politikai nézetek kifejtése nem 
tartozik eme könyv keretébe, a harc
téren lejátszódó történésekből azonban 
világosan kitűnik, hogy a fegyverszü
net nem volt katonailag előkészítve, 
így gyakorlati végrehajtása nem is si
kerülhetett volna, de nem volt meg a 
harcoló katonánál a lelki alapja sem, 
mert egy—két rendszerint egyéni ok
ból »átfutótól« eltekintve mindenki tel
jesítette kötelességét és épp az bizo
nyítja a magyar katona értékét, hogy 
az október 15-i események és az azu

tán következő politikai változás meg
rázkódtatásai ellenére, a honvédség 
még mindig hatásos eszköz maradt a 
haza szolgálatában. 

Végül a fegyverszünettől várt egyet
len katonai előny: a veszteségek csök
kentése is kétes érték lett volna a Ka-
tym-i intő példán és az oroszok által 
megszállt területeken végrehajtott tö
meges elhurcolásokon és felelőtlen vé
rengzéseken okulva; az ország (a né
met ellenállás miatt) továbbra is harc
terület maradt volna és a háborús pusz
títás mérve sem lett volna kisebb." 

A 99. oldalon ezt írom: „Ha mi is át
allunk, talán megmentünk pár száz 
életet, múló földi javat, de Románia és 
az oroszbarát Bulgária példái után ezek 
is lényegtelenek lettek volna. . . . A ma
gyar átállás végeredményben azt je
lentette volna, hogy elvész Nyugat-
Európa . . . " 

„Nézzük ehhez az utóbbi állításhoz 
az 1944. október 15-ikei általános ka
tonai helyzetet! Az angolszász haderő 
október közepén még mindig nagyobb 
akcióra képtelenül állott a Rajna part
ján. Németország önvédelme a »Volkst-
urm« erők kiképzésével még messze 
volt a teljes kiépítettségtől. Az Arden
nek-i ellentámadásra felállított német 
tartalékalakulatok még messze voltak 
ütőképességük elérésétől, tehát német 
tartalék nem állt több rendelkezésre! 
így is a legjobb páncélos hadosztályo
kat dobták magyar területre. A balká
ni német hadsereg súlyos visszavonuló 
harcait vívta, tehát le volt kötve. Szlo
vákiában erős kommunista partizán
mozgalom lángolt fel. 

Elképzelhetjük, hogy ebben a hely
zetben milyen hatása lett volna annak, 
ha az ország védelmére magyar terü
leten bevetett 27 magyar seregtest — 
a románokhoz hasonlóan — átáll a bol
sevista oldalra. Ez a magyar földön ál
ló német csapatok zömének kikapcso
lását is jelentette volna; Duklától, az 
északi Kárpátoktól le egészen Szerbia 
közepéig, többszáz kilométeres résen át, 
feltartóztathatatlanul törtek és özönlöt
tek volna előre Malinovszkij és Tolbu-
hin — főleg gyorscsapatokból álló — 
hadseregcsoportjai Bécs felé, azon át a 
Duna völgyében Bajorországba, talán 
a Rajnáig. Ebben a helyzetben a szov
jet térnyerés csak menetütem kérdése 
lett volna. Alapul vehetjük, hogy a 
szovjet haderő 1943 folyamán a zárt 
arcvonallal védekező németek ellen na-
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pi átlagos 3 kilométeres sebességgel 
közeledett a magyar határ felé. Ha eb
ben a fenti esetben csak 6 kilométeres, 
tehát kétszeres átlagot veszünk, s be
számítjuk még a kényszerű hadműve
leti szüneteket, úgy is csak három hó
nap kellett volna ahhoz, hogy az oro
szok elérjék a Budapesttől 700 kilomé
terre lévő Münchent. — . . .Ha a szov
jeteknek már korábban sikerül előre
törniük (mint valójában a magyaror
szági további harcok miatt sohasem!) a 
déli német területekre, nagy kérdés, 
hogy Jalta egyáltalán létrejött volna-
e? . . . 

A háború utáni politikai távlatban, 
azt hiszem, mindenki elfogulatlanul 
megállapíthatja, hogy az 1944—1945-ös 
magyarországi védelmi harcokban a 
magyar katona teljesítménye sorsdöntő 
hadászati kihatással bírt. A háborút 
természetesen nem döntötte el, azonban 
a bolsevista térnyerés ütemének lefé
kezésével jelentős mértékben elősegí-
tete a mostani politikai helyzet kiala
kulását . .. Mindez hiányoznék, ha Eu
rópa már 1945-ben bolsevizálódik!" 

A fenti soEok olvasása talán megcá
folja vitéz Veress Lajos vezérezredes 
ama állítását, hogy akik tovább har
coltak : „nem nyerték m e g . . . a német 
hadsereg fegyverbarátságát és megbe
csülését, de nem vívták ki a nefhzet 
háláját és elismerését sem!" Bár ez 
utóbbiban talán igaza lett! 

A megbecsülést kivívtuk minden jó
zan és objektív németnél, ha nagy ál
talánosságban most nem is, de a tör
ténelem során ez biztos elismerést fog 
nyerni. Hogy saját nemzetünk háláját 
mai helyzetében nem nyerhettük el, az 
érthető, mert sajnos az áldozatokkal 
nem tudtunk segíteni sorsán, de a ka
tonai megbecsülést az objektívan bírá
lók bizton megadják! 

Ugyanis minden józan gondolkodó, 
aki az eseményekről helyesen tájéko
zódott, beláthatja, hogy egy fegyver
szünet 1944. október 15-én már elké
sett! 

Könyvem 26. oldalán írom: „.. .a né
met—szovjetorosz összeütközés feltar
tóztathatatlanul bekövetkezett, ezáltal, 
geopolitikai helyzetüknél fogva, elke
rülhetetlenné vált a szovjet birodalom
mal szomszédos kis nemzeteknek ebben 
a nagyhatalmi küzdelemben való rész
vétele (lásd Bulgária esetét 1944 szep
temberében, mely addig baráti és ígv 
semleges volt) ! Ehhez járult még Ma

gyarországnak az 1919-es tapasztalatok 
szerinti antikommunista beállítottsága 
és saját hazája önvédelmére való ter
mészetes joga és törekvése." 

így mi katonák 1941 júniustól akko
ri felelős politikai vezetésünk rendelke
zéseit katonai téren valósítottuk meg és 
hogy ezt a magunkra vett háborús ál
lapotot mikor szüntethettük volna meg, 
az ismét a politikai vezetés elhatározá
sa lett volna. A fegyverszünet megkö
tésére (a finn példához hasonlóan) ka
tonai szempontból talán két alkalom 
adódott volna: március 19-én és 1944. 
augusztus 23-án (román kiugrás). Az el
ső terminusnál az orosz haderő még tá
volabb volt határainktól, így, egy ide
jében történő politikai előkészítés után, 
a katonai fegyverszünet-műveletek 
könnyebben végrehaj thatóbbak lettek 
volna. Eredménye az ország teljes né
met megszállása, majd utána Bulgári
ához hasonlóan a teljes orosz hatalmi 
érdekkörbe való besorolás lett volna. 

Ugyanakkor megkímélődött volna az 
ország a nagyobb véráldozatoktól és 
anyagi károktól, amiket a harcok 1944. 
október 15-e után Magyarország terü
letén megköveteltek. Politikailag azon
ban a legcsekélyebb eredmény sem 
volt remélhető, amint kifejtettem, Nyu
gat-Európa sorsa bizton másként ala
kult volna! 

A fegyverszünet katonai végrehajt
hatósága 

Egy fegyverszünet katonai kivitelezé
se egyike a legnehezebb műveleteknek, 
azt tervszerűen csakis az arcvonal sta
bilizálódásával (pl. Tisza-, vagy Duna
védelem) lehet végrehajtani úgy, hogy 
az a saját és az addig szövetséges csa
patokra ne legyen hátrányos. Ez 1944. 
október 15-én lehetetlen volt és ezt Ve
ress Lajos könyve is elismeri, mikor a 
123. oldalon a következőket írja: „A 
várbeliek amatőr munkája, technikai
lag éppúgy, mint diplomáciailag, a dön
tő órában nem tudott a követelmények
nek eleget tenni." Ehhez hozzájárult, 
hogy egy mozgásban lévő, fellazult arc
vonalon, az ellenséggel érintkezésben, 
a katonai végrehajtás csakis egy pusz
ta „megadás", tehát fogságba esés le
hetett volna, ahogy azt Malinovszkij he
lyesen látta — és kérdem: ki adta vol
na ki erre a parancsot és ki hajtotta 
volna végre ezt az „öngyilkosságot'*? 
Legjellemzőbb volt erre vonatkozólag 
néhai Tömöry vezérőrnagynak, a 12. 
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tartalékhadosztály parancsnokának ki
jelentése október 15-ével kapcsolatban: 
„A fegyverszünet nem nyújtott részem
re reményt a helyzet megváltására. Mi, 
saját magunk tettük volna nyakunkra 
a kötelet. Az én nézetem az volt, hogy 
a fegyverrel a kézben még egy kis le
hetőség volt az átvészelésre. Fegyver 
nélkül a biztos halálnak lettünk volna 
kitéve." Ez jellemezte a harcban álló 
honvédség zömének nézetét. 

Amint már említettem, a harcoló csa
patok magatartására a Vezérkar Főnö
ke, mint hivatott parancsnokság által 
kiadott hadműveleti intézkedés követé
se (Vörös János távirata) volt az egye
dül mérvadó. 

Ezzel szemben és ezzel ellentétben 
csak egy katonai végrehajtási elhatá
rozás és utasítás lett volna a gyakor
latban kivitelezhető, mégpedig Mali-
novszkij tábornok Utassy vezérkari ez
redes útján küldött intézkedései javas
lata, mely szerint: 

„Az 1. és 2. magyar hadsereg adja 
meg magát a velük szemben lévő orosz 
főparancsnoknak, a IV. hdt. Pécsen a 
Jugoszlávoknak. A (valószínű 3.) hds. 
forduljon hátra, vonuljon Budapestre és 
ha a fővárost el tudja foglalni (a né
met csapatoktól) és tartani tudja, ö 
az orosz csapatokkal a várost meg fog
ja kerülni." 

E hadművelet végrehajtása esetén 
— ha a fogságba esést annak lehet ne
vezni — annak kihatásait, azt hiszem, 
felesleges ecsetelni. Ehhez csak a ma
gyar helyzetet szeretném vázolni: az 1. 
hadsereg teljesen intakt hadosztályai 
még a Kárpátokban állottak. A 2. had
sereg Tiszához visszavonult hadosztá
lyai (pl. a 25. gyaloghadosztály, mely
nek hadosztály vezérkari főnöke vol
tam), ha Torda óta megtépázva, és a 
székely legénység zömének Erdélyben 
való maradása dacára is, még mindig 
harcképesen, rendezetten álltak a Tisza 
védelmében. Tehát nem osztom Veress 
Lajos vezérezredes véleményét, hogy 
németek általi elfogatása és kikapcso
lása miatt a: „2. erdélyi hadsereg ma
gyar vonatkozásban már csak papíron 
volt meg". Elfogatása előtt kiadott 
„visszavonulási parancsát a Tisza mö
gé" hadműveleti szempontból nyugod
tan visszavonhatta volna, illetve olyan 
formában adhata volna ki, hogy a né
metek ne fogjanak, úgy mint mi is, 
gyanút — mert a visszavonulásra 
kényszerítő események úgysem enged

tek volna mást és a német vezetés is 
erre az elhatározásra jutott. Legalább
is a 25. gyaloghadosztály hadművele
teire az október 15-i események egyál
talán nem hatottak ki. 

Egy következménye mégis volt a kor
mányzói kiáltványnak, és ezen a téren 
egyetértek a könyv szerzőivel, hogy 
megrendítette a honvédség szellemét és 
két táborra osztotta azt, melynek kiha
tásai még 30 év eltelte után is meg
nyilatkoznak. 

Visszatérve a fegyverszünet katonai 
végrehajtásának lehetőségére, le kell 
szögeznem, hogy Malinovszkij tábor
nok orosz szempontból helyes elképze
lése hatalmas véráldozatot jelentett 
volna és így teljes sikertelenséget ma
gyar részről, illetve Budapest orosz 
megszállását már 1944 októberében! 
Továbbá a fegyverszünet e végrehajtá
si módja a német helyzetet és ezzel a 
háború kimenetelét súlyosbította volna, 
mert a Dráva és Budapest között így 
keletkezett űr a déli arcvonal teljes fel
bomlását jelentette volna. Hadászati ki
hatásairól már előbb részletesen írtam. 

A könyv kritikájának befejezése előtt 
még szeretnék kitérni a „személyeske
désekre", melyekre külön tanulmány
ban lehetne csak felelni, különösen ami 
Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a 
vezérkar volt főnöke személyét illeti. A 
könyv kétségbe vonja, hogy „ráter
mett Vezérkar Főnök" volt. Vörös 
János vezérezredesről a Vezérkar kö
vetkező Főnökéről, aki, ha hibái vol
tak is,-de személyes tapasztalatból tu
dom, hogy mindig „kiváló magyar ha
zafi" volt, azt írják: „Gyenge volt koc
kázatos feladatok megoldásához és így 
kétségtelenül nem volt félelem és gáncs 
nélküli lovag". Vitéz Heszlényi vezér
ezredes, a 3. hadsereg kiváló jellemszi
lárd parancsnoka: „A háború alatt 
mint szélsőjobboldali (?) gondolkozású, 
németbarát volt ismeretes" . . . Mind
ezen megállapítások személyeskedő és 
helytelen voltáról, személyes élménye
im alapján, épp az ellenkezőjét tudnám 
bizonyítani, legyen szabad ismét már 
többször hivatkozott könyvemre utal
nom. 

Befejezésül le szeretném szögezni, ha 
a fentiekben kifejtett gondolataimat 
mérlegelték volna a III. kötet írói, ak
kor talán nem éltek volna bajtársaik
kal, elöljáró társaikkal kapcsolatban 
oly lealázó és szubjektív kritikával. 
Szerintem a Vezérkari Főnökség kép-
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zett vezető személyiségei igenis tájé
kozottak voltak a valódi háborús hely
zetről. A magyar vezérkar zöme már 
Sztálingrád óta tudta, hogy a háború 
elveszett, vagy legalábbis sejtették, ha 
nem is akarták hinni, hogy a háború 
előnytelen kimenetelű lesz. Ők nem Szá
las! és a németek miatt cselekedtek 
úgy, ahogy az 1944. október 15-én tör
tént, hanem — mivel a politika már az 
1941-i orosz ajánlat elutasításával, ta
lán már a háborúba lépés elhatározásá
val csődöt mondott — ők úgy cseleked
tek október 15-én, ahogy a „katonai jó
zan ész" megkövetelte. 

Ismétlem, kár volt a III. kötet ilyen
képpen való megírása és kár volt a so
rozat szellemével az értékes fejezeteket 
(mint pl. Mészöly Elemér vezérőrnagy 
I. kötetbeli I—VI. fejezetét: Magyaror
szág katonapolitikai helyzete a két vi
lágháború között) lerontani. Célszerűbb 
lett volna, amint már említettem, az 
akkori vezető állású, már kihalóban lé
vő katonák élményeit, feljegyzéseit, 
naplóit összefoglalni, rendszerezve 
megírni egy majdani igazi, objektívan, 

Több, Magyarországon a II. világhá
ború után megjelent hadtörténelmi 
könyv „hozzászólójaként" és az első, a 
háború után megjelent hadtörténelmi 
mű (A magyar katona a II. világhábo
rúban) írójaként Nagy Vilmos értékes 
könyvéhez szeretnék röviden hozzászól
ni és egy helyesbítést kérni. 

A könyv nagyon érdekes egy elismert 
magyar katonai vezető tapasztalatainak 
és véleményének ismertetése szempont
jából, mert történelmet, különösen 
olyan vitás korról, mint 1944/45 volt, 
csak akkor lehet objektívan írni, ha 
többeket, lehetőleg minden felet meg
hallgatunk. Ezért is adtam — mint a ve
zérkar főnökének, Vörös János vezér
ezredesnek volt szárnysegéde — szíve-

a Magyarországon és ' Nyugaton tárolt 
magyar és idegen hadtörténelmi okmá
nyok alapján megírandó: „Magyar had
történelem 1920—1945-ig" c. tudomá
nyos mű részére. 

Az idő múlik és ezt a feladatot ad
dig kellene végrehajtani, legalábbis 
vázlataiban, amíg a „szereplők" még 
élnek. 

Az ismertetett mű azonban az esemé
nyek ismertetésével a — III. kötet el
hibázott szellemétől eltekintve — hoz
zájárult a magyar katonaeszmény ápo
lásához és bizonyítja — amit Nemes-
kürty „Rekviem egy hadseregért" c. 
könyve is elismer — a magyar katona 
kiválóságát: hogy alacsonyabb rendű 
felszerelése, szervezése, kiképzése da
cára, a túlerejű ellenséggel szemben 
még reménytelen helyzetben is, a ma
gyar katona mindenkor helytállt. Kár, 
hogy szubjektív beállítottsága miatt 
nem került ebben a könyvsorozatban 
kifejezésre a magyar nép és magyar 
katona történelmi szerepe Kelet és 
Nyugat között. 

sen interjút a Századunk c. filmsorozat
hoz! 

Ebben a könyvben két állítás is iga
zolta eddigi írásaimban, interjúimban 
már kifejtett nézeteimet: 

a) Sztálingrádig (1942 őszéig) senki 
sem (Nagy Vilmos sem) volt meggyő
ződve a háború kimeneteléről; hogy ki 
lesz a győztes, emlékiratai szerint, még 
Churchill sem sejtette. 

b) A 195. oldalon írja a szerző „ . . . 
semmiképp sem érhette volna az orszá
got 1944. október 15-én a kormányzói 
proklamáció készületlenül". Szerintem 
különösen nem a katonai vonalat, mely
nek kötelessége lett volna a „fegyver
szünet" hadműveleti előkészítése, vég
rehajtása. Tehát hogy 1944. október 15. 

Hozzászólás 
Nagybaczoni Nagy Vilmos 
VÉGZETES ESZTENDŐK 

(Második, átdolgozott kiadás, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1986) c. 
könyvéhez 
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végrehajthatatlan volt, Nagy Vilmos is 
igazolja! Elégtétel volt számomra, hogy 
ö is helyesli, amit könyvemben kifej
tettem: kár volt 1940 nyarán, mikor 
a Szovjetunió Romániával szemben is 
fellépett, az együttműködést velük, Er
dély visszaszerzése érdekében, nem ki
építeni. Talán másképp alakult volna 
Magyarország sorsa! Ehhez csak annyit, 
hogy Werth vezérezredes, mint a Vezér
kar Főnöke, és a vezérkar egésze is 
helyeselte ezt, csak a „politika" (a Kor
mányzó és környezete valamint gr. 
Teleki miniszterelnök) intette le a né
metekre való tekintettel. 

Mint nem helyes és a tényeknek nem 
megfelelő megállapítása viszont Nagy 
Vilmosnak a 101. oldalon: „A zsidó
kérdés . . . Ebben a kérdésben a vezér
karnál sem találtam megértésre." Ép
pen én személyesen dolgoztam ki az 
1. vkf. (elvi) alosztálya vezetőjeként, a 
Vezérkar Főnöke, Szombathelyi vezér
ezredes utasítására egy rendeletterve
zetet a HM részére és a hadműveleti 
egységeknek a „Zsidó munkaszázadok
kal való bánásmódra", melynek tartal
ma teljesen egyező volt Nagy Vilmos 
nézeteivel és 100%-ig az emberiesség 
jegyében íródott és adatott ki! Erre a 
rendeletre senki sem adhatott negatív 
bírálatot. Nem lehet általánosítani: ha 
egyes vezérkariak erősen „antiszemiták" 
voltak is, a vezérkar, mint olyan, egé
szében nem volt az! 

Teljesen helytelenítem, hogy a 321. 
oldalon a származásra hivatkozva ítéli 
meg egyesek „magyar érzelmét", tevé
kenységét, beállítottságát. Szerintem 
nem a származás, hanem a lelki beállí
tottság volt a döntő (lásd Náday altá
bornagyot). Hisz Nagy Vilmos maga is 
írja: „ . . .hogy a színmagyarok között 
is fellelhető volt a szélsőjobboldal egy-
egy nagyhangú képviselője". És fordít
va is megvolt! Az idegen származás a 

monarchia öröksége volt, de sokszor 
nagy haszonnal! 

Magam is osztrák (karintiai) apától 
és magyar anyától származom, nagy
bátyám az ismert szociáldemokrata 
képviselő, ércsokalyi Fényes László 
volt. Ezért a tényeknek semmiképp 
sem megfelelő, mikor a 329. oldalon a 
könyv (lehet, hogy nem éppen Nagy 
Vilmos) engem is felsorol, ráadásul 
helytelen névmegadással („Abonyi" ve
zérkari őrnagy: Nareddi), mint az 1944 
októberében vezető szerepet játszó ka
tonát ! 

Nevem: Adonyi-Naredy, 1944. június 
15. óta a harctéren voltam, addig Vörös 
János vezérezredes szárnysegéde, ö 
engem csak 6 hónapra akart kiengedni, 
de mire ez lejárt (1944. X. 15.), már ö 
sem volt a vezérkar főnöke. Engem 
pedig, éppen beállítottságom miatt, az 
akkori „nyilas katonai vezetőség" nem 
hívott vissza a Központba, hanem harc
téren maradtam, mint hadosztály ve
zérkari főnök, majd ismét felfele „buk
tatva" mint az „1. hadsereg főszállás-
mestere". Ez bizonyítja, hogy az 1944. 
október 15-i „központi" eseményekhez 
nem volt semmi közöm és könyvem
ben (1951) is csak mint „harctéri vezér
kari tiszt" tudtam október 15-ről be
számolni, az ott kapott parancsok alap
ján. Német kiadásban ezt a fejezetet 
a német könyvkiadó felkérésére a két 
főszereplővel : Hennyey vezérezredes, 
külügyminiszterrel és Kapitánffy Albin 
vezérkari őrnagy, szárnysegéd utódom
mal írattam meg! 

Jó lenne, ha a jövőben hasonló köny
vek megjelennének, a történelmi igaz
ság miatt esetleg még élő, akkori vezér
kariakat is felkérni lektorálásra. 

összefoglalva: e hibák mellett is ér
demes a hadtörténelemmel foglalko
zóknak ezt az értékes írást elolvasni, 
tanulmányozni ! 
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Hozzászólás 
Eszenyi László 

TRIANONI NEMZEDÉK 
(Magyar Világ Kiadó, Budapest, 1989) című könyvéhez 

Sok „politikai tendenciával" megírt 
könyv után került kezembe az 1989-
ben Magyarországon kiadott, de az 
egyesült államokbeli emigrációban szü
letett, nagyon is jellemző című, kiváló 
írás, a „Trianoni nemzedék", a mi ka
tonai nemzedékünket igazoló jelmon
dat alatt: „Teljes igazságot és semmi 
mást, mint az igazságot! „Remélem, 
hogy az e jelmondat szellemében írot
tak végleg feltárják a m. kir. honvéd
séget vádolók és a múltban azt igaz
ságtalanul üldöző politikusok, hadtör
ténészek előtt is a valóságot, azt, hogy 
mi, a gyermekkorunk óta „katonának 
nevelt nemzedék", úgy cselekedtünk, 
ahogy neveltek és amit a Ludovika 
Akadémia jelszava hirdet: „A hazáért 
mindhalálig!" Így ez a könyv, őszinte 
szavaival, nem csekély mértékben járul 
hozzá „rehabilitálásunkhoz!" 

Ez a jelmondat jellemzi az Eszenyi 
könyvében írottakat, főleg azoknak a 
vezérkari bajtársaknak, akiknek a mi 
1930-ban avatott vezérkari évfolya
munktól eltérően, a fiatalabb évfolya
mokat jellemző „háborús pályafutás" 
jutott már osztályrészül. E pályafutás 
jellemzői: a külföldi csapatszolgálat, a 
doni harcokban való gyakorlati harc
téri bevetés, ami szomorú áldozatokat 
is követelt; a 2 évre lerövidített Hadi
akadémia után majdnem folytatólagos 
harctéri beosztások és így a kevés „köz
ponti szolgálat"! E „háborús vezérkari 
tisztek" pályafutásának állomásait ki
válóan ismerteti Eszenyi könyve, mely
ben saját életútját írja le, lelki harcai
val, egyéni élményeivel, elöljáróit jel
lemző kiváló ismertetéseivel, elegendő, 
mégis kevesebb történeim i-esemény i 
boncolgatással, mint azt már hasonló 
természetű írásokban tapasztalhattunk, 
így a nem katonai előképzettségű nagy
közönségnek ez a könyv talán szóra
koztatóbb olvasmány és amint a szerző 
írja: „Szeretném, ha írásomat minél 
több fiatal magyar olvasná odahaza, 
hogy tisztább, igazabb képet kapjanak 
az előttük járó nemzedékről!" — és kü
lönösen a m. klr. honvédségről. Így ez 
a könyv igazi magyar célt is szolgál. 

Nagyon tetszettek Eszenyi könyvében 
a Kádár Gyula vezérkari ezredes „A 
Ludovikától Sopronkőhidáig" c. emlé
kezése I. részével (Csapatszolgálaton) 
szemben a saját csapatszolgálatáról 
írottak. A Kádár-könyv, az általános 
helyzettől eltérően, igazságtalanul, rosz-
szakaratúan írja le a debreceni csapat
életet, a m. kir. Honvédségnek csak a 
gyengéit mutatva ki. Lehet, hogy Ká
dárnak ezt a megjelenhetés érdekében 
így kellett megírnia, mert hisz ez a 
rész élesen ellenkezik, a II. résszel, a 
„központi beosztásban" megéltek ob
jektív leírásával, amit akkori beosztá
som (1. vkf.) folytán hivatalos érintke
zéseink révén tudok igazolni. Eszenyi 
is felmutatja a m. kir. Honvédség hir
telen fejlesztésével kapcsolatosan elő
állt nehézségeiket, de ezeket egy kiváló 
tiszt, mint ő, igyekezett kiküszöbölni. 

Kiválóan jellemzi könyve 252. olda
lán a m. kir. tisztikar 1943-as lelki be
állítottságát a szovjetunióbeli háborús 
bevetéssel és szovjet haderőnek az or
szág határaihoz való közeledésével kap
csolatban, midőn így ír: „ . . . 1943 kö
zepén én még nem ismertem olyan tisz
tet, aki a szovjet mellett foglalt volna 
állást, . . . Ma sokan ezt az érzést az első 
kommunizmus — a Tanácsköztársaság 
— kellemetlen emlékeivel magyaráz
zák,- vagy az azóta eltelt huszonöt év 
antibolsevista nevelésének tulajdonít
ják. E két okhoz hozzájárult az a ta
pasztalat is, amit a Szovjetunió terüle
tén szereztünk . . . arról a miénknél jó
val kezdetlegesebb életformáról ami a 
háború kitöréséig ott uralkodott az új 
szocialista rend negyedszázados fenn
állása után is . . . " „Minden ellenkező 
véleménnyel szemben állítom, hogy a 
tisztikar zöme nem a ma »züllöttnek 
és rothadtnak« leírt úri világot akarta 
átmenteni, hanem szívvel-lélekkel küz
dött egy szociálisabb, igazságosabb ma
gyar jövőért, ami azonban nem hason
lított mindarra, amit keleten láttunk 
és tapasztaltunk." 

Különösen a m. kir. tisztikar szoci
ális beállítottságáról írt fenti sorait tu
dom igazolni az 1950-es években meg-
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jelent könyvemben írottakkal és az 
1989-ben Budapesten „Fegyverszüneti 
lehetőségek" című előadásomban mon
dottakkal. 

Az író objektivitását jellemzik a 305. 
és 313. oldalon a 7. gyaloghadosztály 
harcaival és a Kárpátokba való vissza
vonulásával kapcsolatos közlései is. 
Azokat kiegészítendő, mint annak a 
hadosztálynak a vezérkari főnöke, sze
retném elmondani, hogy a 7. gyalog
hadosztály helytelen harcjelentés alap
ján történt, büntetésbeli feloszlatásá
nak igazságtalan voltát a Hadtörténeti 
Intézet kiváló munkatársai is külön 
tanulmányban tudják igazolni. Most 
csak annyit, hogy a vezérkar főnökét, 
vitéz Vörös János vezérezredest saját 
öccse, vitéz Vörös Géza altábornagy, a 
VII. hadtest parancsnoka helytelen, ön
magát főleg a németek felé mentő 
„harcjelentésével" tévesztette meg. Az 
igazság az volt, hogy német összekötő 
tisztünk közölte: a hadosztályt, időnye
rés céljából, Lembergnél feládozzák. 
Ezért, saját felelősségünkre, kiadtuk a 
már előre elkészített visszavonulási pa
rancsot, azonnali végrehajtásra, amit a 
VII. hadtest parancsnoka, a németek 
miatt, nem mert kiadni. Ezért hadosz
tályparancsnokommal, vitéz Kudriczy 
altábornaggyal, hadbíróság előtt kel
lett magunkat rehabilitálni — de a had
osztály felét sikerült megmenteni, és 
ezek kiválóan helytálltak a Kárpátok 
védelmében. 

Ez a könyv kiválóan ábrázolja az 
1944. október 14—15-én történteket is. 
Egyezik véleményünk abban, hogy az 
utolsó lehetőség egy fegyverszünetre 
1944. március 19-én volt, a német meg
szálláskor. Az 1944. október 15-i „fegy
verszüneti kérés" már nem volt kato
nailag előkészítve, Még az 1. hadsereg 
parancsnokságánál (parancsnok vitéz 
Miklós Béla vezérezredes, a Kormány
zó által legjobban beavatott vezetők 
egyike) is csak zavart, meghasonlást 
okozott a nem várt fegyverszüneti be
jelentés. Történelmi távlatból megér
téssel kell találkoznia Miklós Béla ve
zérezredes és vezérkari főnöke. Kéri 
Kálmán vezérkari ezredes oroszokhoz 

való átmenetelének is: így próbálták 
talán az elhibázott, elő nem készített 
fegyverszünetet még végrehajthatóvá 
tenni, de ők éppúgy nem számoltak a 
m. kir. honvédség zömének beállított
ságával, amelyet a szovjet uralomtól 
való félelem jellemzett, mint az októ
ber 15-i „kormányzói kör." Ezért a 
Kormányzó az emigrációban maga 
mentette fel a m. kir. honvédséget az 
„esküszegés vádja" alól! 

Befejezésül, a sok pozitívum után, 
még egy kiegészítő megjegyzésem lenne 
vitéz Vörös János vezérezredes, a ve
zérkar akkori főnöke személyével kap
csolatban. Eszenyí bevallja itt, hogy 

nem ismerem (orosz vonal mögé) 
átlépésének körülményeit . . . ". Indo
kait, mint volt szárnysegédének, sze
mélyesen juttatta tudomásomra: Vörös 
János felmentése után, tisztán a német 
SS által várható elfogatása elől mene
kült balatonfüredi otthonából, a ma
gyar csendőrség értesítésére, a rendel
kezésére álló szolgálati gépkocsijával, a 
Balatont megkerülve a Duna-Tisza kö
zére, premontrei apát barátjához, an
nak kolostorába. Ott szerzetesnek öl
tözve húzódott meg és nem gondolt az 
orosz vonalak mögé való átmenetre. 
Csak miutáp az oroszok előretörtek Bu
dapest felé, és nem akarta jelenlétével 
tovább terhelni apát barátját, jelent
kezett Debrecenben az új magyar kor
mánynál, ahol megbízták a Honvédel
mi Miniszterséggel. Egyesek szerint az 
oroszok beleegyezését talán az váltotta 
ki, hogy összetévesztették vitéz Veress 
Lajos vezérezredessel. Mindenesetre ez 
a szerintem mindig magyar népe érde
kében tevékenykedő katonai vezető 
ottani működésével is egy új „honvéd
séget" igyekezett a m. kir. Honvédség 
roncsaiból szervezni, a régi erkölcsi 
alapokon, és nem egy politikai hatal
mat kiszolgáló „néphadsereget"! 

összegezve: mint hadtörténelemmel 
foglalkozó volt vezérkari tiszt, őszinte 
szívből gratulálhatok ehhez a kiváló 
könyvhöz, annak minden sorával egyet
értve! örülök, hogy ez a könyv napja
inkban, a jövő nemzedékek érdekében 
is, kiadásra kerülhetett Magyaroszágon. 
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SÁRHIDAI GYULA 

TENGEREK SZÜRKE FARKASAI 

(Maecenas, Budapest, 1989. 245 o.) 

A címben szürke tengeri farkasok, a 
a címlapon tátott szájú fehér cápa vil
logtatja fogait. Ha ezek után termé
szettudományos munkát gyanít a 
könyvben az olvasó a tenger farkasai
ról, netán a fehér cápa újabb rémtettei
ről szeretne tájékozódni, meglepődve 
tapasztalhatja, hogy felültették. A bo
rító és a cím csak álca, érdeklődést fel
keltő, vásárlót csábító üzleti fogás. 

Mert a könyv tengeralattjárókról, az 
az első és a második világháború neves 
búvárhajóbevetéseiről szól. 

Miért akkor ez a félrevezető címlap? 
Talán a kiadó nem bízott abban, hogy 
a magyar olvasót érdekli a hadtörténet? 
Persze, tarthatott ettől és joggal, hi
szen ezt az érdeklődést nem lehetett 
előre felmérni, mert Magyarországon 
az elmúlt negyven évben — legjobb 
tudásom szerint — tengeralattjárókról 
nem jelent meg könyv. Akiket ez érde
kelt, azok csak valamilyen idegen nyel
vű és külföldről, drága pénzen beszer
zett munkából elégíthették ki tudás
szomjukat. Pedig e munkák száma nem 
csekély! Angol, német, francia, olasz 
nyelven számtalan mű ismerteti a két 
világháború búvárnaszádjainak és le
génységüknek viszontagságos harcait, 
magának a tengeralattjárónak az épí
tés- és fejlődéstörténetét. 

Sárhidai Gyula könyvének — és a 
közreadására vállalkozó Maecenas Ki
adónak — az az eléggé nem dicsérhető 
érdeme, hogy áttörték ezt a falat. 

Külön ki kell emelni, hogy a szerző 
a könyv arányaihoz mérten elég rész
letesen szól az osztrák-magyar búvár
hajókról is és ezzel helyére teszi had
történeti irodalmunkban az Osztrák-
Magyar Monarchia haditengerészetének 
legalább az egyik ágát. Hiszen hazánk
ban ma már kevesen tudnak arról, hogy 
ilyesmi létezett, s hogy tengeralattjáró-
saink — közöttük számtalan magyar — 
eredményesen állták meg helyüket a 
tengeri nemzetek halálos mérkőzése
sében. E szempontból különösen a „Ma
gyarok a Monarchia tengeralattjáróin" 
című fejezet tanulságos. Emeli a munka 
értékét néhány pontos, az osztrák-ma

gyar tengeralattjárók eredményeit be
mutató táblázat. Nem említi a könyv, 
sajnos, hogy ezek a kis búvárnaszádok 
az Adrián kívül a Földközi-tengeren is 
jártak, közülük az U 27 — magyar tisz
tekkel — több mint három hónapig 
volt távol hazai kikötőjétől. Megrá
zó és erőteljes az „Utolsó torpedólövés 
az Adrián" című fejezet, amely rend
kívül szemléltetően adja elő az 1918. 
október 2-i, Durazzó elleni, illetve az 
ezt a kikötőt védő hadműveletet. Ez a 
csata ugyanolyan elkeseredetten folyt, 
mint a több mint négy esztendőn át 
tartó háború kezdetén. 

Ugyancsak megszívlelendő és tanul
ságos a korlátlan tengeralattjáró hábo
rúról szóló fejezet, amely a tények bir
tokában új megvilágításba helyezi a 
brit királyi és a német császári hadi
tengerészetet. 

A könyv nagyjából azonos terjedel
mű két részből, az első és a második 
világháború harccselekményeit tárgya
ló részből áll. Gondosabb szerkesztés az 
első világháború mérlegét az első rész
hez csatlakoztathatta volna. 

A két világháború közötti tengeralatt
járófejlesztés és a második világháború 
leírása közelebb áll hozzánk, bár az if
jabb nemzedék számára nyilván ez is 
újdonság. A második rész azonban ter
jedelmesebb lehetne. Különösen a bő
vebb leírásokat, az eseménytörténetet 
keveslem, amit valószínűleg a számta
lan és kétségtelenül szükséges táblázat 
szoríthatott ki a megszabott terjedelmű 
könyvből. Ez nyilván nem a szerzőn 
múlhatott. Ismerve a magyar könyvki
adás mostani sajnálatos helyzetét, fel
tételezhető, hogy ebben a kérdésben 
papírgondok, nyomdai kapacitáshiány, 
az árkalkuláció, a vásárlóerő feltétele
zett hiánya és nem utolsó sorban a 
könyvterjesztők érdektelensége játszott 
szerepet. 

Kár, mert a második világháború ten
geralattjárós históriája izgalmas, drá
mai történet. Arról nem is beszélve, 
hogy hatása napjainkig meghatározója 
világunk történelmének. 

A könyvet számtalan jó fénykép, tér-
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kép és hajórajz teszi még érdekesebbé. 
Ehhez képest, 99 forintos árával, ki
mondottan olcsó. 

Mindezekhez túl a könyvhöz még né
hány megjegyzés kívánkozik. 

Elsősorban hiányolom a „k. u. k." rö
vidítés feloldását. A szerző nyilván 
meg van győződve arról, hogy ezt min
denki ismeri. Mégis, legalább az első 
előfordulásnál, tanácsos lett volna ki
írni: „kaiserliche und königliche, rövi
dítve k. u. k." A „k. u. k.-s naszádokat"-
fordulat azonban semmiképpen sem he
lyes, hiszen nem szabad azt mondani, 
hogy „ . . . königliche-s", azaz „királyi-
as", még akkor sem, ha napjainkban 
használjuk például az „NDK-s" kifeje
zést. 

Szerintem magyar könyvben a ha
zánkban kereken száz éve elfogadott 
„császári és királyi", rövidítve „cs. és 
kir." jelölés a helyes, amint azt egyet
len egyszer, a 62. lapon olvashatjuk. Ha 
van valaminek magyar megfelelője, ak
kor éljünk vele, különösen, ha feléle-
dőben van egy magyar nyelvű haditen
gerészeti szakirodalom. Valamikor ré
gen volt ilyen és a korabeli szerzők 
nagy műgonddal igyekeztek minden 
haditengerészeti szakkifejezést magyar
ra átültetni. Ebből a szempontból kü
lönösen érthetetlen a 35. oldalon olvas
ható „Grosskampfschiffe", amikor en
nek is van már régóta magyar megfe
lelője, a „(nagy)csatahajó". Ide tarto
zik a torpedó indítására (lanszírozásá-
ra) szóló parancs idézése németül: 
„Los", méghozzá nagy „L"-el. Helye
sebb a „rajta", „indul", „torpedót in
díts" stb. (32., 45., 47. stb. oldal.) Ugyan
ez vonatkozik a többi német kifejezés
re, amelyeknek magyar megfelelője 
már teljesen meghonosodott szakirodal
munkban: ObH (Legfelsőbb Hadsereg
vezetés) az 55. és 67. oldalon, AOK 
(Hadseregfőparancsnokság) a 67. olda
lon, Admiralstab (tengerészeti vezér
kar) az 57. oldalon, Hochseeflotte (nyílt
tengeri hajóhad) az 56. oldalon és így 
tovább. 

Hiányolom a különböző — a könyv 
értékét és érdekességét nagyban emelő 
— idézetek közelebbi forrásmegjelölé
sét, pl. Weddigen tengerész főhadnagy 
hadinaplójánál (és természetesen a töb
bi hajónapló és jelentés idézésénél), 
amikor 1914 szeptember 22-én elsüly-
lyesztette a brit ABOUKIR-t és két 
másik páncélos cirkálót. (Ezek nevét 

különben hasztalan keressük a könyv
ben: HOGUE, CRESSY). 

Egyébként az osztrák-magyar tenger
alattjárókat a háború kezdetéig római 
számmal, utána pusztán arab számmal 
jelölték. 

A hivatalos német nyelvű iratokban 
az „U" az Unterseeboot (tengeralattjá
ró) rövidítéseként szerepel, de nem tar
tozik úgy hozzá a tengeralattjáró nevé
hez, mint a németeknél. A tengerészek 
sapkaszalagján is csak a hajó nemét 
jelöli, amikor az SMS helyett SMU be
tűcsoport került annak a naszádnak a 
száma elé, amelyen az illető tengerész 
szolgált (SMS—Seine Majestäts Schiff, 
SMU—Seine Majestäts Unterseeboot, 
SMM—Seine Majestäts Monitor.) 

A metszetrajzok — helyesen nézet
rajzok — szemléltetőbbek lennének, ha 
a valódi méretek szerint különböző 
nagyságúak lettek volna, vagy mind
egyik alá léptéket rajzoltak volna. A 
táblázatokban foglalt adatok és kimu
tatások korrektek és pontosak s ez nagy 
érdeme a munkának. Csupán egyetlen 
kiegészítést tennék a 93. oldalon talál
ható, „Az Osztrák-Magyar Monarchia 
tengeralattjáró-beszerzései" felcímű ki
mutatáshoz: a 22 hazai gyártású, il
letve építésű naszád közül négyet nem
csak hogy a Monarchia területén, vagy 
az akkor a Magyar Királysághoz tarto
zott Fiúméban, hanem Budapesten, a 
DGT Óbudai Hajógyárában állítottak 
elő és vasúton szállították azokat a 
tengerpartra (a 27, 28, 40 és 41-es szá-
múakat). 

A német tengerésztisztek rendfoko
zati elnevezésének magyarra átülteté
sénél nagyobb következetességet vár
nék. Gondolok itt az Oberleutnant zur 
See-re és a Kapitänleutnant-ra. Mert, 
ha a Kapitänleutnantból sorhajóhad
nagy lett magyarul, akkor a másikból 
fregatthadnagynak kellett volna len
nie. 

A következőkben néhány elírásra és 
pontatlanságra hívom fel a figyelmet. 
Ezek valószínűleg nyomdahibák. 

A 40—41. oldalon szó van arról az 
olasz tengeralattjáróról, amelyet lovag 
Georg von Trapp sorhajóhadnagy süly-
lyesztett el. Ennek a búvárnaszádnak 
a neve helyesen NEREIDE. A 46. és 47. 
oldalon szereplő hajó neve helyesen 
GÄA, a 79. oldalon pedig a tengerész
tiszt neve Dürrigl. A 68. oldalon levő 
fénykép a 11-es naszádot ábrázolja. A 
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42. oldalon az U 10, a 49. oldalon pedig 
az U 11-nek, esetleg az U 15—-17 (?)-nek 
látható fényképe, Sajnos, a kép túl ki
csi, sötét és homályos ahhoz, hogy min
den kétséget kizáróan meg lehessen ál
lapítani, a felsoroltak közül melyikről 
van szó. Csak az a bizonyos, hogy nem 

az U 10, mert annál egészen más elren
dezésűek és alakúak —kerekek — a 
merülőtartályok nyílásai. 

És még egy megjegyzés. Winston 
Churchill sohasem volt admirális, de 
még csak tengerésztiszt sem. 

Csonkaréti Károly 
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