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TANULMÁNYOK 

FARKAS MÁRTON 

LEMBERG 
Az Osztrák—Magyar Monarchia hadműveletei 1914 kora őszén Galíciában 

Augusztus 15—szeptember 25. 

Az egykori kelet-galíciai főváros nevéhez fűződő hadműveletek során az oszt
rák—magyar haderő 1914. augusztus 15. és szeptember 25. között a cári orosz, 
hadsereggel szemben példátlan arányú vereséget szenvedett; a Habsburg Mo
narchia fegyveres erői legjobb emberállományának elvesztése, a német hadse
reg marne-i kudarcával (szeptember 4—9.) együtt, a központi hatalmak gyors 
győzelembe vetett reményeit egyszer s mindenkorra megsemmisítette. 

E tanulmány az Osztrák—Magyar Monarchia legfontosabb arcvonalán folyó 
hadműveletek nyomon követését tekinti feladatának, így az imperialista világ
háború gazdasági, katonai, politikai és diplomáciai előkészítésének — csakúgy, 
mint kitörésének — vizsgálatát mellőzni kényszerül. 

Haditervek, hadműveleti elképzelések 

A központi hatalmak (Németország és az Osztrák—Magyar Monarchia) ha
dászati problémája a Franciaországot, Oroszországot, Nagy-Britanniát, Szerbiát 
és Montenegrót magában tömörítő, anyagi és élőerőfölényben levő ellenséges 
koalíció elleni két, illetve többfrontos háború megvívása volt. A politikai és 
katonai céloknak nem megfelelő hadipotenciál következményeként született 
meg a villámháború német elmélete. 

A villámháborús hadászati koncepció eredményezte az 1905 végén végleges 
formát öltött Schlieffen-féle hadműveleti tervet, amely a francia erők megsem
misítését — a német hadsereg 7/8-ával — 6 hétre írta elő, a keleti arcvonalon 
felvonult 1/8-nyi erőnek és az osztrák—magyar haderő zömének a cári orosz: 
hadsereget feltartóztató védelmi hadműveletével egyidőben, hogy ezután, a nyu
gat-európai hadszíntéren felszabadult német hadsereg átdobott erőinek az oszt
rák—magyar hadsereggel közösen végrehajtott hadműveleteivel a cári Orosz
országot térdre kényszerítsék.1 

A német hadászati elképzeléseknek eleve alárendelt Osztrák—Magyar Mo
narchia csak így remélhette, hogy saját agresszív, hódító céljait elérheti a Bal
kánon. 

1 A kérdés nagy szakirodalmából ezúttal csak három, az újabb időben megjelent monografikus feldolgozásra hívjuk 
fel a figyelmet: Gr. P . V. Kielmannser/g: Deutschland und der Erste Weltkrieg. Frankfurt/M., 1908. 25. és köv. olda
lak; H. Otto—K. Schmiedet: Der Erste Weltkrieg. Berlin, 1977. 21.és köv. oldalak; Rudolf Kiszling: Die hohe Führung 
der Heere Habsburg im Ersten Weltkrieg. Wien, é. n. 20. és köv. oldalak. 

Alfred von Schlieft en tábornagy (1833—1913) a császári Németország hadseregének vezérkari főnöke. 
Fr. Conrad von Hötzendorf tábornok (1852—1924) a Monarchia vezérkari főnöke 1900—1911, illetve 1912—1917 

között. 
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Az osztrák—magyar hadvezetőség, különösen annak vezérkari főnöke, Fr. 
Conrad von Hötzendorf tábornok, 1907-től sürgette az ún. preventív háborút 
Szerbia és Olaszország ellen, mivel az általuk támogatott „nagyszerb eszme", 
illetve az olasz irredentizmus a Monarchia délszláv- és olaszlakta területei el-
szakításának szándékával a Habsburg állam szétesésének útját egyengette és 
erjedésbe hozhatta más elnyomott népek, nemzetek elszakadási törekvését. Az 
1908-as boszniai annexió a Monarchia részéről, majd az 1911-es olasz—török 
háború, végül az 1912—13-as balkán háborúk a Habsburgok állama számára 
a világháborúhoz vezető út jelentős állomásai voltak, de az antant koalíció, 
különösen a Szerbia mögött álló cári Oroszország felkészületlensége a háború 
kirobbanását egyelőre elhárította. 

Az a rendkívül kedvezőtlen politikai-hadászati helyzet, amelybe a központi 
hatalmak blokkja a háború kitöréséig belemanőverezte magát, a soknemzetisé
gű Osztrák—Magyar Monarchia hadereje számára igen kedvezőtlen hadászati
hadműveleti szerepkört jelölt ki. A Monarchiának önmagában is két, vagy több 
frontos háborúval kellett számolnia, amely a hadsereg erejét már eleve meg
osztotta.2 Az állami és katonai vezetés az erők többségét természetszerűleg a 
cári Oroszország ellen kívánta bevetni, így az Oroszország elleni hadműveletek
re szánt erők nagysága mintegy 40 hadosztálynyi erőt képviselt, miközben Szer
bia és Montenegró ellen kb. 8 és fél hadosztály maradt. 

Az osztrák—magyar terv a 40 hadosztálynyi erőt két nagy hadműveleti cso
portra bontotta: az első csoportot az 1. és 4. osztrák—magyar hadsereg, a má
sodik csoportot a 3. és 2. osztrák—magyar hadsereg alkotta. Felvonulásukat az 
osztrák—magyar—orosz határ topográfiai helyzetének megfelelően, illetve ab
ból adódóan úgy képzelték el, hogy a nagyobb erőt (21 hadosztály), képviselő 
1. és 4. hadsereget a Visztula és Bug folyók közti térségben arccal észak felé, 
míg a 3. és 2. hadsereget (19 hadosztály) a Bug folyó és a Dnyeszter folyó közép
ső szakasza közti térségben, arccal kelet felé sorakoztatják fel. A felállás így 
nagyjából egy negyed körívet fog mutatni, melynek egyik végpontja a Szán 
folyó torkolata, másik végpontja pedig a Halics—Sztaniszlau közötti terepszaka
szon található. Harcászati-hadműveleti szempontból a felállás meglehetősen 
problematikus voltát a hadvezetőség is érezte, hiszen a szemben levő orosz 
erők — a körív hajlásának megfelelően — már eleve a harcászati átkarolás po
zíciójába kerültek. A hadvezetőség ezt azzal kívánta enyhíteni, hogy a felvo
nulás balszárnyán, a Visztula folyó jobb partján levő 1. hadsereggel párhuza-

2 A Monarchiának a háború kezdetén regionális elvek szerint szervezett 16 hadteste volt, ame
lyek magukban foglalták a közös hadsereg, a m. kir. honvédség, az osztrák Landwehr, a népfel
kelés (idősebb, alig kiképzett csapatok) alakulatait és a veszteségek pótlására hivatott, területi 
hadkiegészítési rendszerű, utólag kiképzett menetalakulatokat. 

1914. augusztus második felében sor került a XVII. hadtest felállítására is, melynek állományá
ba a 19. (közös pilseni) gyalogos hadosztályt, a 2. (bécsi) és 9. (leitmeritzi) menetdandárt osztot
ták be. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a közös jelzőt elhagyjuk, csupán a m. kir. ala
kulatoknál tüntetjük fel a „honvéd" megjelölést, az osztrák Landwehr alakulatokat pedig — az 
AOK szóhasználatát követve — lövész (Schützen) alakulatoknak nevezzük. 

Az osztrák—magyar hadvezetőség — figyelembe véve a fegyverek erők felhasználásának kény
szerű lehetőségét — a háború kezdetéig rendelkezésére álló mintegy 48 és fél hadosztálynyi erőt 
három csoportra osztotta fel. Az első csoportot az ún. „minimális Balkán-csoport" alkotta három 
hadtestből (XIII. [zágrábi], XV. [szarajevói], XVI. [raguzai], népfelkelő [Landsturm] és menet
alakulásokból, valamint várőrségekből), melyek összállománya 8 hadosztályt, 7 önálló dandárt és 
2 önálló ezredet tett ki. A második csoportot „B" lépcsőnek nevezték, amely négy hadtestből állt: 
a IV. (budapesti), a VII. (temesvári), a VIII. (prágai) és a IX. (leitmeritzi) hadtestből, népfelkelő-
és menetalakulásokból, várőrségekből, <továbbá 3 lovashadosztályból (köztük egy m. kir. honvéd 
lovashadosztály), összállománya U hadosztály, 5 önálló dandár, 6 önálló ezred és 3 lovashadosz
tály, erőt jelentett. A harmadik csoport az „A" lépcső nevet kapta és magába foglalta az I. (krak
kói), a II. (bécsi), a III. (grazi), az V. (pozsonyi), a VI. (kassai), a X. (przemysli), a XI. (lem-
bergi), a XII. (nagyszebeni), valamint a XIV. (innsbrucki hadtestet, mintegy 29 hadosztállyal, to
vábbá 8 lovashadosztályt. A „minimális Balkán-csoport" és a ,,B" lépcső alkotta a „maximális 
Balkán-csoportot", amelyet ,,B" (Balkán) háború esetén vetettek volna be Szerbia és Montenegró 
ellen. ,,R" háború (Russland-Oroszország) és ,,B" háború esetén a Balkánon csak a „maximális 
Balkán-csoport" került volna alkalmazásra, az „A" lépcső és a „B" lépcső Oroszország, illetve 
Olaszország ellen. A tervezett elosztásból kitűnik, hogy a hadvezetőség a „B" lépcsőt bizonyos 
értelemben tartaléknak tekintette, mivel a Monarchiának önálló tartalék hadserege nem volt. 
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mosan, vele egy magasságban, a folyó nyugati partján, egy két hadosztálynyi 
erőt képviselő, népfelkelőkből álló csoportot, ' illetve a német hadvezetőség ál
tal ígért és Sziléziából előtörő népfelkelő hadtestet igyekezett felzárkóztatni, 
a szélső jobbszárnyat pedig Horodenka városnál, illetve Csernowitz városában 
előretolt egységekkel (a 43. honvéd gyaloghadosztály, valamint a 35. népfelkelő 
dandár) alátámasztani. A felállás legérzékenyebb pontjának a 4. hadsereg jobb
szárnya tűnt, mivel a leendő arcvonal a Huczva folyónál majdnem derékszög
ben délre kanyarodott, így az egész felállás forgópontjaként volt értékelhető.. 
Ebből pedig az következett, hogy a 4. hadsereg jelentette az összekötő kapcsot 
az 1., valamint a 3. és 2. hadsereg között, ami egyben helyzetének nehézségét és 
labilitását is fokozta. 

A jelzett felvonulási tervet alapos mérlegelés előzte meg. A francia—orosz: 
katonai szövetség határozatainak részbeni ismeretében, kémjelentések birto
kában, mindenekelőtt azonban a cári imperializmus hódító szándékainak tuda
tában az osztrák—magyar hadvezetőség az orosz hadsereg hadműveleteinek el
sődleges célját a Monarchia hadseregének megsemmisítésében ítélte meg, amely 
nagy orosz erőknek a Visztula—Bug folyók közötti térségből kiinduló, észak— 
déli irányú támadását feltételezte. A támadás sikeres áttöréssé fejlesztésével 
a Kelet-Galíciában levő osztrák—magyar erők zömét átkarolhatták, majd a 
Csehországba, illetve Magyarországba történő betöréssel a Monarchiát a teljes 
katonai vereségbe sodorhatták. E feltételezés később annyiban módosult, hogy 
a várható orosz támadás főiránya — a francia követelés miatt — Berlin, te
hát nyugat felé tolódik el, és Szilézia—Csehország irányban kisegítő hadműve
let bontakozik ki, amely azonban elég erős lesz ahhoz, hogy a Monarchia had
seregét megrendítse. 

A nagy orosz erők gyülekezésének, illetve felvonulásának feltételezése a 
Varsótól keletre eső térségben végül is axiómává vált és az osztrák—-magyar 
hadműveleti terv meghatározója lett. A továbbiakban eldöntendő volt, hogy 
az orosz támadást defenzív hadműveletek sorával, vagy offenzívával hárítsák-e 
el. Conrad a várható hadműveletek jellegéről és módjáról több ízben tárgyalt 
H. von Moltke vezérezredessel (1848—1916), Schlieffen utódjával, aki 1906— 
1914 között volt a német hadsereg vezérkari főnöke. Jóllehet Moltke — Schlief
fen szellemében — a franciaországi villámháborút tartotta elsődlegesnek, amely 
idő alatt a keleti front feladata csupán az orosz hadsereg feltartóztatása volt, 
Conrad érvelését az osztrák—magyar támadásról haladéktalanul a magáévá 
tette. Conrad azzal érvelt, hogy a támadásra kiképzett és felkészített osztrák— 
magyar hadsereg sikeres offenzívája a Varsó térségében feltételezett, de még 
teljesen fel nem vonult orosz erők ellen, az első csapás pszichikai hatásával 
s az ebből adódó hadműveleti-harcászati előnyök sorával nemcsak a közeli 
győzelem lehetőségeit növeli, hanem a belső politikai helyzet megerősítését is 
elősegíti az Osztrák—Magyar Monarchiában. Egyébként is a pusztán védelmi 
hadművelet esélyeit kilátástalannak ítélte meg, mivel a Szán folyó menti erő
dítmények, köztük az évtizedek óta sok száz* milliót felemésztő Przemysl és a 
Dnyeszter menti hídfők a korszerűség követelményeit nem elégítik ki, nem be
szélve a kelet-galíciai főváros, Lemberg hevenyészett, tábori jellegű megerő
sítéséről. A Szán—Dnyeszter menti defenzív pozíció ugyanakkor Kelet-Galícia, 
nagy részének önkéntes kiürítésével járna, amelynek belpolitikai következ
ményei beláthatatlanok volnának, annál is inkább, mivel a russzofil beállí
tottságú ukrán lakosság felkeléseit provokálná a megmaradt területeken, me
lyek bénítólag hatnának a soknemzetiségű hadseregre. 

Az osztrák—magyar hadsereg sikeres offenzívájának sarkalatos feltétele 
Conrad szerint a keleten felvonult német erők egyidejű támadása volt a Na-
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rev-vonal ellen, megközelítőleg Siedlec város irányába. Erre vonatkozólag a 
Moltkéval folyó tárgyalásokon biztosítékokat követelt. Német részről azonban 
kötelezettségvállalás 1909—1914 között nem történt, csupán ígéret hangzott 
el, részben magánlevélben, részben személyes találkozáskor, szóban. Moltke 
1909. március 19-én Conradhoz írt levelében kijelentette: „ . . .nem fogok ha
bozni, hogy támadásba kezdjek a célból, hogy a vele egyidőben zajló osztrák 
offenzívát támogassam. Excellenciád bizton számíthat erre az ígéretre.. ."3 

1914. május 12-én Moltke Karlsbadban Conrad előtt leszögezte: „Reméljük, a 
hadműveletek megkezdése után 6 héttel végzünk Franciaországgal, vagy leg
alábbis odáig jutunk, hogy főerőinket keletre tolhatjuk át." Conrad válasza: 
„Tehát legkevesebb 6 hétig kell a hátunkat tartanunk Oroszországgal szem
ben."4 Ez a szóbeli ígéret a Conrad által szorgalmazott támadást egyáltalán 
nem tartalmazta, s a német erők segítségnyújtását arra az esetre helyezte ki
látásba, ha Franciaországot leverik, illetve meggyengítik. (N. B. itt csak Fran
ciaországról van szó, ami a német imperializmus voluntarista megítélését jelzi 
Nagy-Britannia semlegességéről.) 

Moltke májusi kijelentésének idején az osztrák—magyar hadműveleti terv 
már részleteiben is ki volt dolgozva és Conrad, az ígéret lényegét figyelmen 
kívül hagyva, a terven semmit sem változtatott. (Ami változás később, a há
ború kirobbanásakor bekövetkezett, az az alaposan megváltozott feltételek 
következménye volt.) 

A hadműveleti terv előírta, hogy a Visztula és a Bug folyók közti térségben 
felvonuló két osztrák—magyar hadsereg (az 1. és a 4. hadsereg) a mozgósítás
tól számított 20—24. napon azonnal lendüljön támadásba északi irányban 
Lublin és Cholm ellen, súlyponttal az Annapol—Frampol közti szakaszt elért 
1. hadsereggel, a gyülekező, felvonulása kezdetén levő orosz erőket lepje meg 
és lehetőleg verje szét. A jelzett két hadsereg támadása feltételezte a Lemberg 
térségében lévő 3. és az attól délre elhelyezkedő 2. hadsereg keleti irányú, kor
látozott jellegű támadását, tehát már eleve excentrikus mozgását, részben azért, 
hogy az 1. hadseregtől jobbra harcoló 4. hadsereg oldalát-hátát biztosítsák, 
részben azért, hogy az orosz hadvezetőség ne vonhasson el erőket a két támadó 
hadsereg ellen. A támadás folytatását tekintve azonban nem volt egységes 
elképzelése: a sikertől tették függővé, hogy a második fázisban a 4. hadsereg 
jobbra, keletre forduljon és az északi irányban felkanyarodó 3. hadsereggel 
közösen mérjen újabb csapást, vagy pedig továbbra is északnak támadjon és a 
3. hadsereg északi irányban történt felzárkózásával, továbbá a bal szárnyon 
előnyomulását folytató 1. hadsereggel együtt egy nagyszabású Cannae hara
pófogójának déli szárát képezze, miközben a Siedlec irányába támadó német 
erők a harapófogó északi szárának szerepét vállalják magukra. 

A kérdés az volt, hogy az orosz hadvezetőség végrehajtja-e a Conrad által 
számára „előírt" felvonulást illetve hadmozdulatokat? Az orosz hadvezetőség 
azonban nem követte Conrad előírásait; olyan hadműveleti tervet dolgozott 
ki, és valósított meg, amely az osztrák—magyar elképzeléseket halomra dön
tötte. 

* 

A cári Oroszország hadászati-hadműveleti tervét két alapvető tényező ha
tározta meg: 1. az orosz imperializmus hódító céljainak megfelelően az Oszt
rák—Magyar Monarchia fegyveres erejének megsemmisítésével a balkáni ellen-

3 Conrad: Aus meiner Dienstzeit. Wien, 1922, I. k. 404. o. 
4 Conrad: i. m. I I I . k. 673. o. 
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lábas Habsburg állam szétzúzása, felbomlasztása, 2. a francia—orosz katonai 
szövetségben vállalt ama kötelezettség, hogy Oroszország Németország ellen 
minimálisan 800 000 fős hadsereget vonultat fel és azonnal támadó hadműveletbe 
kezd Kelet-Poroszország, illetve más keleti német területek ellen. Oroszország
nak így két hadműveleti csoportra kellett felosztania a mintegy 37 aktív had
testből álló haderejét, s olyan területen felvonultatnia, amelyen az osztrák— 
magyar—német erők sokkal hamarabb bekövetkező hadműveleti készségét el
lensúlyozhatta. A cári vezérkar ugyanis azzal számolt, hogy a teljesen befeje
zett osztrák—magyar—német felvonulás időszakára, a birodalom óriási kiter
jedése és az elmaradott közlekedési viszonyok miatt (jóllehet a francia kölcsön
nel épülő hadászati fontosságú nyugati vasútvonalak a háború kitöréséig nagy
jából elkészültek), az orosz hadseregnek még a legjobb esetben is csupán 
70—80%-át sikerül mozgósítania. E megfontolások alapján a cári vezérkar 
már eleve lemondott Orosz—Lengyelország hadászati előnyeiről, bár az emlí
tett országrész hatalmas ékként nyomult be Németország és a Monarchia közé 
és az orosz erőket a létfontosságú osztrák—magyar—német iparvidékekhez kb. 
300 km közelségbe hozta volna. 1910-ben végleg úgy döntöttek, hogy Orosz— 
Lengyelországot — néhány határőr- és biztonsági szolgálatot ellátó csapat 
kivételével — kiürítik, még annak a kockázatnak a vállalásával is, hogy a 
kiürítés a központi hatalmak Oroszország . elleni haderejét automatikusan 
megnöveli. 

A két nagy hadműveleti csoport, nevezetesen az Északnyugati Front (Né
metország ellen) és a Délnyugati Front (az Osztrák—Magyar Monarchia ellen), 
amely a Svédország, Törökország és Románia magatartása miatt tartalékba 
helyezett 3 (kisebb létszámú) hadseregen kívül az orosz hadsereg aktív és 
tartalékállományának többségét alkotta, a harci cselekmények megindulása 
pillanatától támadó feladatot kapott. A két front erőelosztását azonban az 
határozta meg, hogy Németország haderejének többségével Franciaország vagy 
Oroszország ellen fordul-e? Az orosz felderítő szolgálat 1913 végéig erre vonat
kozólag pontos információkat szerzett be és az 1914 március 1-én tartott vezér
kari megbeszélés egyhangú határozattal az „A" háború (Ausztria—Magyaror
szág ellen) követelte erőelosztás mellett döntött, azaz az erők többségét a Mo
narchia ellen rendelte (4., 5., 3. és 8. hadsereg), míg Németország ellen két 
hadsereg (az 1. és 2.) felvonulását tartotta szükségesnek. „G" háború (Germania) 
esetében az arány fordított lett volna. Az erőfelosztásnál figyelembe vették, 
hogy Németország, miután erejének nagy részét Franciaország ellen veti be, 
3—6 hadilétszámú hadtestet tud felvonultatni Keleten, míg a monarchia a 
rendelkezésére álló 16 hadtestből legalább 12—13 hadtestet, a többit (3—4 had
testet) pedig Szerbia ellen készül bevetni. 

A francia hadvezetőséggel folytatott konzultációk során a franciák a jelzett 
erőelosztást hevesen bírálták. A cári hadvezetőséget ismételten arra igyekeztek 
rávenni, hogy a Németország ellen felvonult két orosz hadsereg azonnal len
düljön támadásba, ha kell, azokkal a csapatokkal együtt, amelyeket a cári 
hadvezetőség Varsó környékére szánt, egy későbbi, Berlin irányú hadművelet 
gerinceként. 

A franciáknak tett ígéret, helyesebben kötelezettségvállalás nem változtatta 
meg az orosz hadvezetőség azon meggyőződését, hogy Németország keleten 
lévő erejének szétveréséhez, illetve a Hohenzollern császárság katonai veresé
géhez az Osztrák—Magyar Monarchia megrendítésén, s ha lehet, megsemmi
sítésén keresztül vezet az út. A Monarchia katonai erejének szétzúzása vi
szonylag könnyebb feladatnak tűnt a cári hadvezetőség számításaiban. A Mo-
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narchia soknemzetiségű, belső politikai feszültségekkel terhes, elmaradott ki
képzésű, gyenge anyagi és technikai bázisú hadserege a számbeli fölényben 
lévő orosz hadsereggel szemben aligha állhatta meg a helyét, nem beszélve 
arról, hogy többségében szláv lakosságú hátországa a minden szlávnak felsza
badulást ígérő cári csapatokkal szembeni küzdelmet a Habsburg hatóságok 
elleni passzív vagy aktív szembenállásával gyengíthette, sőt az állam mielőbbi 
összeomlását segíthette elő. 

A Monarchiával szembeni háború ennek ellenére hosszú vitákat váltott ki 
a cári hadvezetőségben. Egyesek túlzó optimista reményeit sem Nyikoláj Nyiko-
lájevics nagyherceg, főparancsnok, sem Ivanov tábornok, a Délnyugati Front 
kijelölt parancsnoka nem osztotta. Mindketten megelégedtek azzal, hogy hang
súlyozták: a háború első szakaszában a Délnyugati Front csapatainak Szilézia 
és Csehország határai közelében olyan pozícióba kell jutniuk, ahonnan a kelet
poroszországi hadműveleteket időközben sikerrel megvívott és a Visztula folyó 
alsó folyásáig előrejutott Északnyugati Front csapataival együtt, bevonva a 
középső Visztula térségét is, a Monarchia és Németország keleti, legértékesebb 
területeire, Csehországba, Sziléziába és Posen tartományba törhetnek be, onnan 
pedig felfejlődhetnek a Berlin irányú végső csapásra, a nyugati (antant) szövet
ségesek Nyugat-Németországba való behatolásával egyidőben. Ugyanakkor tö
rekedniük kell arra, hogy a Galíciában elért győzelem egyben utat nyisson 
Magyarország és a Balkán felé is. Ha tehát az orosz hadvezetőség elképzelései
ben a Monarchia elleni hadműveletek jelentették is a súlypontot, tagadhatat
lan, hogy a kelet-poroszországi német erők elleni offenzíva ugyanolyan jelen
tőséget kapott; a „déli és az északi darázsfészek" együttes kiemelése a további 
hadműveletek alapvetően fontos feltétele volt. Kérdés, hogy az orosz hadsereg 
e kettős feladat megoldására alkalmasnak bizonyult-e? Ezt a bekövetkező had
műveletek döntötték el.5 

Az osztrák—magyar haderő támadási szándékát az orosz hadvezetőség jóval 
a háború kitörése előtt felderítette. A kijevi katonai körzet parancsnoka, Ivanov 
tábornok, kellő információkat kapott az 1. és 4. osztrák—magyar hadsereg észa
ki, Lublin—Cholm irányú támadási szándékáról. Az orosz hadvezetőség ettől 
kezdve saját csapatai felvonulásának súlypontját az arcvonal déli részére he
lyezte, miután úgy ítélte meg, hogy az osztrák—magyar csapatok északi irányú 
előnyomulása kiváló lehetőséget teremt az orosz déli szárny nyugati irányú, a 
Kárpátok előterében végrehajtandó támadó hadműveletére, sőt annak sikere 
annál nagyobb lesz, minél északabbra hatol a kelet—nyugati irányú utánpót
lási vonalaktól elszakadó és a természeti akadályokkal, gyér közlekedési vo
nalakkal ellátott területen támadó osztrák—magyar balszárny, amelynek len
dülete szükségszerűen megtörik, mihelyt a Kelet-Galícián át Nyugat-Galícia 
felé törő orosz déli szárny hátát fenyegeti, illetve a vele szemben álló orosz 
erők észak—déli irányú támadása kibontakozik. 

Az orosz hadvezetőség a harci cselekmények első szakaszában tehát kettős 
feladatot rótt csapataira: a Délnyugati Front erőit két önálló hadműveleti 
csoportra bontva, a déli szárnyon felvonuló 3. és 8. hadseregre (9 hadtest) 
hárult a fő csapás az itt álló 3. és 2. osztrák—magyar hadsereg ellen, amelyet 
néhány nap múlva követett a 4. és 5. orosz hadsereg (7 hadtest) kisegítő csapása 
az északi irányban támadó 1. és 4. osztrák—magyar hadsereg ellen. 
A cári hadvezetőség számítása szerint a két csoport sikeres had
művelete, észak—déli, illetve nyugat—keleti irányú kettős átkarolással, az ellen-

5 Az orosz hadvezetőség hadászati-hadműveleti elképzelését részletesen tárgyalja J. Daniloff: Russland im Welt
kriege 1914—1915'. Jena, 1925. c. munkája. I t t : 108. és köv. oldalak. 
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séges haderő megsemmisítését, de legrosszabb esetben is egész Galícia elfogla
lását és a magyar Alföldre vezető kárpáti hegyi átjárók birtokba vételét ered
ményezhette, továbbá a szétvert osztrák—magyar csapatok déli (Dnyeszter 
folyó mögé) és nyugati (Krakkó felé) történő visszavonulási útjának veszélyez
tetését, s a már korábban említett, Berlin irányú, későbbi hadműveletekhez 
szükséges pozíciók megszerzését. 

Az orosz hadműveleti terv nagyvonalúságát elvitatni aligha lehet: az ellenség 
hadműveleti elképzeléseinek ismeretében alakult ki, kihasználta az országhatár 
adta harcászati-hadműveleti átkarolás lehetőségét, az ellenfél — feltételezése
ken alapuló — felvonulási, erőcsoportosítási hibáit, a saját anyagi és élőerő
fölényből adódó előnyöket, számításba vette a milliós tömegek harcát befolyá
soló természeti és civilizációs tényezőket (terep, közlekedési viszonyok stb.) 
és ellensúlyozta a Monarchia hamarabb bekövetkező harci készültségéből adódó 
időbeli hátrányokat. 

Mindezt a bekövetkező események messzemenően igazolták. 

Mozgósítás, felvonulás 

Az Osztrák—Magyar Monarchia 1914. július 25-én elrendelte a részleges 
mozgósítást. A mozgósítás a haderő 2/5 részére, nyolc hadtestre terjedt ki, 
miután a diplomáciai vezetés, az AOK (Armeeoberkommando = Hadseregfő
parancsnokság) számára is meglepő módon, biztosítékokat adott Oroszország 
várható semlegességéről. Az AOK így Szerbia és Montenegro ellen a „maximá
lis Balkán csoportot" szólította fegyverbe. A mozgósítás első napjául július 
28-át jelölték meg,6 amelyen megtörtént a hadüzenet is, s ezzel a Monarchia 
elindította a négy és fél évig tartó imperialista világháborút.7 

A mozgósítás általában rendben folyt, a mozgósított erők bevonultak és sok 
helyütt a vezető körök által szított, nacionalista-soviniszta háborús tüntetések 
hatása alá kerültek. A gyülekezőhelyek, pályaudvarok, kaszárnyák a bevonultak 
jó részét nem tudták fogadni. Az emberek napokig ácsorogtak, heverésztek az 
utcákon vagy éppen a közrendet borították fel.8 

A mozgósított állomány három (5., 6. és 2.) hadseregbe szervezve kezdte meg 
felvonulását Szerbia ellen az AOK ama számítása szerint, hogy Szerbia lero
hanása rövid idő kérdése csupán, ami az esetleges orosz beavatkozásig minden
képpen sikerülni fog. Két nappal a Szerbiának küldött hadüzenet után, mi
közben vasúti szállítmányok lánca szállította dél felé a „maximális Balkán 
csoportot", az AOK a Külügyminisztériumtól kapott tájékoztatás, valamint a 
katonai felderítés jelentései alapján kénytelen volt elrendelni a bécsi, przemysli 
és lembergi hadtest mozgósítását, mivel a kijevi, odesszai, moszkvai katonai 
körzetek mozgósítása nem hagyott kétséget a cári Oroszország hadbaszállási 
szándéka felől.9 Július 31-én az AOK előtt nyilvánvalóvá vált Oroszország 
hadbalépése, ezért elrendelte az általános mozgósítást. A mozgósítás első nap
jául augusztus 4-ét jelölte meg, s egyben kérte, hogy a Külügyminisztérium 

6 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) AOK 11. es. Res. Nr. 1. és KM Abt. 10. Nr. 1230/res. Az alábbi 
hadtestek mozgósítása történt meg: I I I . (Graz), IV. (Bp.), VII. (Temesvár), VIII. (Prága), IX. (Leitmeritz), XII I . 
(Zágráb), XV. (Szarajevó) és XVI. (Ragusa). 

7 HL AOK Res. Nr. 10. Berchtold külügyminiszter tájékoztatja AOK-t a Szerbia elleni hadüzenetről, újólag meg
erősítve Oroszország várható semlegességét. 

8 HL AOK Res. Nr. 12. Rohr lovassági tábornoknak, a m. kir. Honvédség főparancsnokának tájékoztatója az AOK 
számára. 

9 HL AOK Op. Nr. 3009. A parancs hangsúlyozta: semmiféle háborús cselekmény nem kezdeményezhető, még a 
határbiztosító alakulatok részéről sem. Az ellenség elől harc nélkül ki kell térni — az AOK még mindig reménykedett 
Oroszország semlegességében. 
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is ezen a napon adja át a hadüzenetet. Az AOK kérésének oka abban rejlett, 
hogy a Balkánra útba indított 2. hadsereg, amely az Oroszország elleni háború 
esetén a kelet-galíciai hadszíntér déli szárnyára volt tervezve, vasúttechnikai 
okokból nem volt visszafordítható, továbbá, hogy a dél felé történt felvonulás 
a vasúti gördülőanyag és kezelőszemélyzet nagy részét lekötötte és a Kárpá
tokon át történő szállításokhoz szükséges speciális mozdony- és kocsipark elő
teremtésére is idő kellett. így az északi hadszíntérre való felvonulás augusztus 
4-e előtt nem volt megkezdhető, ami a hadműveleti tervben megadott idő
ponthoz képest 3 napi veszteséget jelentett. 

Az időbeli veszteség a Conrad-féle felvonulási tervet lényegesen módosította. 
Conrad, abbeli feltevésében, hogy a Monarchia hadserege Oroszországénál ha
marabb vonul fel, nemcsak kezdeti emberfölényre számított, hanem a felvo
nulási körzeteket is messze elől, az orosz határ mentén jelölte ki. Most viszont 
arra kényszerült, hogy a határ menti körzetek helyett a haderő felvonulását 
azoktól 2—4 napi járótávolságra hátrább helyezze, a Szán és a Dnyeszter folyók 
mögé, nehogy a kirakodásban lévő csapatokat nagy orosz lovastömegek meg
lepjék és szétugrasszák.10 Az orosz hadszíntérre való felvonulást egyéb körül
mények is megzavarták. Mivel a Szerbia ellen operáló haderő parancsnoka, 
Potiorek táborszernagy, szabad kezet kapott, a Külügyminisztérium teljes támo
gatásával offenzívát kezdeményezett a balkáni hadszíntéren, amelyhez a király 
katonai irodájának közbenjárására ideiglenesen megkapta és a harcokba azon
nal bevonta a 2. hadsereg délre szállított csapattesteit is, (főleg a IV., budapesti 
hadtestet), jóllehet az AOK az említett hadsereget nem nélkülözhette Kelet-
Galíciában. A 2. hadsereg bevetése, s egyáltalán a Szerbia elleni offenzíva 
ellen a német hadvezetőség is erőteljesen fellépett,11 de a Monarchia diplomá
ciai vezetése rendkívül fontosnak tartott egy Szerbia elleni győzelmes csapást, 
amellett, hogy attól remélte Bulgária belépését is a központi hatalmak oldalán. 
Az AOK ezek után a 2. hadsereggel augusztus 18-a előtt semmiképpen sem 
számolhatott, meg kellett elégednie azzal, hogy helyére csupán a III. (grazi) 
és a XII. (nagyszebeni) hadtest vonuljon fel Kövess-seregcsoport néven. De 
még a nagyszebeli hadtest kiküldése is nehézségekbe ütközött: előbb Tisza 
István m. kir. miniszterelnök ellenállását kellett legyőzni, aki Románia „meg
bízhatatlansága" miatt félt Erdély elözönlésétől és a helyi román lakosság fel
kelésétől. A július 19-i közös minisztertanács óta elkeseredetten harcolt a 
nagyszebeni hadtest Kelet-Galíciába történő szállítása ellen. Az AOK végül is 
a király Katonai Irodájának segítségéve] meghátrálásra kényszerítette Tiszát 
azon ígéret ellenében, hogy a hadtest helyébe más, lehetőleg nem „román ajkú" 
alakulatokat irányítsanak.12 Míg az AOK-nak Tiszával szemben sikerült keresz
tülvinnie az akaratát, Bolfrass tábornok, a király Katonai Irodájának Potiorek-
kel bensőséges baráti viszonyban álló vezetője elérte, hogy Potiorek végleg 
megkapja az eredetileg Kelet-Galíciába szánt VIII. (prágai) hadtestet, amely 
a balkáni erőket annyira megnövelte, hogy a Szerbia elleni offenzíva egyenesen 
csábítóvá vált. Az AOK Potiorek támadásához végül is hozzájárult, mivel azt 
politikai okokból maga is kívánatosnak tartotta.13 

Ilyen előzmények, illetve közjáték után egy erejében jelentősen megcsappant 
osztrák—magyar haderő jelent meg az északkeleti hadszíntéren, meglehetősen 
nagy időelcsúszással. 

Az északkeleti arcvonalra a csapatok kiszállítása augusztus 6-ával kezdődött 

10 HL AOK Op. Nr. 196. 
11 I I . Vilmos Ferenc Józsefhez és az AOK-hoz küldött táviratában követelte, hogy Szerbia ellen defenzív védelembe 

menjenek át s a Monarchia minden itt nélkülözhető erejét az északi fronton vesse be. 
12 HL AOK Op. Nr. 203. 
13 Österreich-Ungarns Letzter Krieg, (a továbbiakban — ÖULK) Wien, 1930. I. k. 7. o. 
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és 9-ére érte el azt a nagyságrendet, amelyet a hadműveleti terv előírt.14 

A július 1-én megfogalmazott direktívák szerint15 a Szán torkolat—Zloczov— 
Zborov—Buczacs vonal mögötti felvonulási terület véglegesnek volt tekinthető, 
a határon csak csendőr, pénzügyőr és népfelkelő karhatalmi alakulatok ma
radtak, mögöttük 1 napi járásra lovasalakulatok, illetve riadócsapatok. Ugyan
ezek a direktívák mondták ki a későbbi Kummer-féle népfelkelő csoport (2 
hadosztály) Krakkó környékén történő kirakodását. Az eredeti felvonulási terv
ben megjelölt térségtől 2—4 napi járásra hátrább kijelölt új felvonulási terüle
tet az AOK most már nemcsak az időbeni veszteséggel, hanem Románia maga
tartásával is indokolta: az előzetes megállapodások ellenére Románia nem vált 
szövetségessé, ellenben semlegességi nyilatkozatot tett, így az orosz déli szár
nyon jelentős erők szabadultak fel, amelyek a felvonuló 3. és 2. hadsereget — 
az eredeti felvonulási területen — nagyon könnyen átkarolhatták. Az AOK 
még a hátrább kijelölt felvonulási terület megtámadásától is rendkívül tartott, 
ezért a direktívák külön hangsúlyozták: a tervszerű felvonulást a kijelölt 
térségekben fegyverrel is biztosítani kell és a betörő ellenséges lovasalakula
tokat még a kirakodó állomások előtt szét kell verni. Ugyanekkor támadást 
kezdeményezni nem szabad, míg a felvonulás be nem fejeződik.16 Mivel Lem
berg, Kelet-Galícia fővárosa kívül esett a felvonulási területen, az AOK sokáig 
habozott, hogy a várost önként feladja-e, vagy védelmezze. Végül is úgy dön
tött, hogy a XI. (lembergi) hadtest17 egyelőre a városban és környékén gyüle
kezzék és csak ún. másodlagos orosz csapatokkal (lovasság) szemben védje meg 
a politikai szempontból rendkívül fontos várost. A 11. gyaloghadosztályt, amely 
Brezany városban gyülekezett, ugyanakkor utasította, hogy ellenséges nyomás 
elől Martynovon át térjen ki és csatlakozzék a Mikolajov—Halics közti Dnyesz-
ter-szakaszon felvonuló XII. (nagyszebeni) hadtesthez, illetve ha mégis Lemberg 
védelme mellett döntenek, Bobrkán át a XI. hadteshez. A román határ felé 
eső Dnyeszter—Prut közötti határkörzetben csak a zaleszczyki-i helyőrség ma
radt (népfelkelő karhatalmi csapatok) és a Czernovitzban levő 35. népfelkelő 
dandárnak minden áron tartania kellett a bukovinai fővárost. 

Közben a hadsereg zömének felvonulása a terveknek megfelelően, általában 
rendben folyt. Rendkívül zavarólag hatott azonban Galícia lakosságának meg
bízhatatlansága, amely a vasút menetrendjében sokszor zűrzavart idézett elő 
(a kezelőszemélyzet szabotálásai), vagy éppen a felvonulásban levő, vagy már 
felvonult katonaság ellátását akadályozta, amellett, hogy a cári csapatok szá
mára a legkülönbözőbb módon szállította az információkat az osztrák—magyar 
hadseregről. Az ellenséggel való tényleges harc még meg sem kezdődött, amikor 
a hadseregparancsnokságok már súlyos retorziókat foganatosítottak a saját la
kosság ellen.18 

14 Naponta 140 db száztengelyes szerelvény kb. 7000 vagonnal érkezett a felvonulási területre. Augusztus közepé
től több mint 800 db száztengelyes szerelvény volt mozgásban 400 000 vagonnal s a vonatok hossza összesen 400 km-t 
tett ki. ÖULK I. k. 163. o. 

Megjegyezzük, hogy a helységneveket az osztrák—magyar vezérkari akták szerinti helyesírásban adjuk, kivéve azokat, 
amelyeket a korabeli magyar sajtó magyaros átírásban közölt. (így pl. Lemberg nem Lvov néven szerepel ; a San folyó 
pedig Szán formában kerül közlésre.) 

15 HL AOK Op. Nr. 519. 
16 Mint később látni fogjuk, ezt az utasítást maga az AOK szegte meg először. 
17 30. ITD (Infanterie Truppendivision = gyaloghadosztály), 11. M. Brig. (Marschbrigade = közös népfelkelő 

dandár"). 
18 M. v. Auffenberg—Kamarow: Aus Österreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. Berlin-Wien, 1920. 113. o. 

Az AOK már augusztus elején megbízta Hranilovic ezredest, az elhárító szolgálat vezetőjét, a lakosság politikai maga
tartását elemző jelentés elkészítésére. Hranilovic szerint a Kelet-Galíciában élő ukránok többsége politikailag megbíz
hatatlan. Az ukrán lakosság három nagy csoportja közül, csak a Máramarosi havasokban és Bukovinában élő hueulok 
loyálisak, míg a Brusztura és Michov városok által határolt sávban lakó bojkok a Monarchia támaszát jelentő lengyel 
földbirtokosokkal kíméletlen harcot folytatnak. Legveszedelmesebbek azonban a lemkék, akiknek a letelepedési körzete 
egészen Tarnov—Gorlicéig terjed. Ezek mélységes russzofil beállítottságuknál fogva a Habsburg államhatalom vesze
delmes ellenségei. Különösen nehéz a helyzet Lembergben és környékén : az ukrán lakosság elkeseredett harca a lengyel 
földbirtokosok és az osztrák bürokrácia ellen újabb és újabb impulzusokat kap a cári Oroszország ügynökeitől. HL 
AOK Op. Nr. 2614. A felvonulással kapcsolatos direktívák a polgári lakossággal szembeni retorziókat is előírták. 
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Az erők felvonulásával az alábbi hadrend alakult ki : 

1. hadsereg19 (V. v. Dankl lovassági tábornok) (Szieniava—Lancut közti szakasz) 
1. hadtest (Krakkó) 
V. hadtest (Pozsony) 
X. hadtest (Przemysl) 
9. és 3. lovashadosztály 

Állomány 9 gyalogos és 2 lovashadosztály 

4. hadsereg20 (M. v. Auffenberg gyalogsági tábornok) (Przemysl—Jaroszlav 
térsége) 

II. hadtest (Bécs) 
VI. hadtest (Kassa) 
IX. hadtest (Leitmeritz) 
XIV. hadtest (Innsbruck) (Később osztották be) 
XVII. hadtest (augusztus 2-án állították fel) 
6. és 10. lovashadosztály, 6. menetdandár és egyéb alakulatok 
hiányzott: 23. gyalogos hadosztály 

Állomány : 9 gyalogos hadosztály, 2 lovashadosztály, 3 menetdandár 

3. hadsereg21 (R. v. Brudermann lovassági tábornok) (Lemberg—Szánok 
térsége) 

XI. hadtest (Lemberg) 
XIV. hadtest (Innsbruck) (Később a 4. hadsereg hadrendjében) 

Hadtestbeosztást nem nyert magasabb alakulatok: 
41. honvédhadosztály 
23 honvédhadosztály 
4. lovashadosztály 
2. lovashadosztály 

19 1. hadt. : 5. gy. ho. (Olmütz) és 4(5. Iöv. ho. (Krakkó), V. hadt. : 14. gy. ho. (Pozsony), X. hadt. : 2. gy. ho. (.Tarosz-
lav), 24. gy. ho. (Przemysl) és 45. Iöv. ho. (Przemysl). A hadsereg nemzetiségi összetétele: 23% német (deutschös-
terreicher), 12% cseh, 25% lengyel, 12% rutén (kárpátukrán), 13%, magyar, 7% szlovák, 2,5%, bosnyák, 5,5% egyéb 
(olasz, román, horvát). Az egyes hadtesteknél túlsúlyban lévő nemzetiségi elem: I. hadt.: lengyel (37%), V. hadt.: 
magyar (54%), X. hadt.: lengyel (39%), illetve rutén (32%). A hadseregnek alárendelt egvéb alakulatok : 12. srv. ho. 
(Krakkó): lengyel (51%), 3. lov. ho. (lovashadosztály, Bécs): rutén (40°,',), illetve német (35%), 9. lov. ho. (Lemberg): 
német (54%), illetve cseh (43%). Ide számítandó még a Pilsudski vezette lengyel légió néhány ezer embere. 

A nemzetiségi megoszlás közlése azért célszerű, mert dokumentálja a hadsereg tarkaságát, olyan emberek halmazát, 
akik egymás nyelvét nem értették -— még ezreden belül sem. így például a 71. magyar (magyarországi) gyalogezred 
80%,-a szlovák, 13,5%-a magyar, 4,5%-a német és a fennmaradó % egyéb volt. Vagy: a 72. gyalogezred : 65% szlovák, 
23,5% magyar, 10,5% német, 1% cseh, a többi egyéb. Az alakulatok nemzetiségi összetételére irányadó az AOK Op. 
Abt. és Evb., továbbá az MK/SM (Az uralkodó katonai irodája) Bécsben (Kriegsarchiv) található iratanyaga. Legbiz
tosabb támpontok azonban az ezredállomány-listák alapján végzett hosszadalmas számitások. Ez utóbbi módszerrel 
előállott adatokat közöljük, a többi hadseregnél is. 

20 II . hadt.: 4. gy. ho. (Brünn), 25. gy. ho. (Bécs), 13. Iöv. ho. (Bécs); VI. hadt.: 15. gy. ho. (Miskolc), 27. gy. ho. 
(Kassa), 29. honv. ho. (Kassa); IX. hadt.: 10. gy. ho. (Jakobstadt), 26. Iöv. ho. (Leitmeritz); XVII. hadt.: 19. gy. ho. 
(Linz), 8. gy. ho. (Bozen), 44. Iöv. ho. (Innsbruck). Nemzetiségi összetétel: 37% cseh, 27% német, 17% magyar,-8% 
lengyel, 3% rutén, 2% román, 1% bosnyák, 1% horvát, 1% olasz, 2,5% egyéb. 

Az egves hadtesteknél túlsúlyban lévő nemzetiségi elem: I I . hadt.: német 44%, cseh 42%,: VT. hadt.: magvar 
64,6%; IX. hadt.: cseh 60%; VII. hadt.: cseh 49%; XIV. hadt.: német 74%,. Alárendelt alakulatoknál: 6. Iöv. ho. 
(Jaroszlav): cseh 45%, 10. Iöv. ho. (Budapest): magyar 85%. 

A hadsereg parancsnoka Móricz v. Auffenberg gy. tábornok, egyik nagybátyja. Ormai Xorbert az 1848/49-es forra
dalom és szabadságharc mártírja volt, ő maga Ferenc Ferdinánd köréhez tartozott, annak támogatásával a háború 
előtt közös hadügyminiszterként tevékenykedett. A magyar vezető körök elkeseredett ellenfeleként számos memoran
dumot készített a dualizmus felszámolásáért és szoros kapcsolatokat épített ki a horvát Frank-párttal. 

21 X. hadt. : 30. gy. ho. (Lemberg); XIV. hadt. : ld. 4. hadseregnél. Alárendelt egyéb egységek : 41 .honv. ho. (Buda
pest), 23. honv. ho. (Szeged), 4. lov. ho. (Lemberg), 2. lov. ho. (Pozsony), 11. honv. lov. ho. (Debrecen), honvéd nép
felkelő és közös népfelkelő dandárok, menetdandárok. A hadsereg nemzetiségi összetétele: 30% német, 16,6%, rutén, 
11,3% lengyel, 3,3% szlovén, 3,3% horvát, 0,3% olasz, 0,7% szlovák, 0,4%, cseh. 

Az egyes hadtesteknél túlsúlyban lévő nemzetiségi elem: XI. hadt.: 48% rutén; XIV. hadt.: 70% német. Aláren
delt alakulatoknál: 41 honv. ho.: 52% magyar (ebbe tartozott pl. a két budapesti ezred is: m. kir. 32. gyalogezred 
[49% román, 42%, magyar, 5% németi, és a ru. kir. 31. gyalogezred, [74% magyar, 15% román és 7% szlovák]), 
23. honv. ho.: közelebbi adatok hiányoznak, 4. lov. ho.: 88% rutén, 2. lov. ho.: 59% magyar, 11. honv. lov: ho.: 
79% magyar, a honvéd népfelkelőknél túlnyomó többség magyar, az osztrák népfelkelésnél német. 

i 
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I I . honvéd lovashadosztály 
97. honvéd népfelkelő dandár 
108. népfelkelő dandár 
3. és 14. menetdandár, technikai csapatok 

Kövess-seregcsoport :22 (H. v. Kövess gyalogsági tábornok) (Sztaniszlau és 
Sztryj térsége) 

XII. hadtest (Nagyszeben) 
III. hadtest (Graz) 

Alárendelve: 11. gyalogsági hadosztály, 
43. lövészhadosztály, 35. népfelkelő dandár , 
11. és 8. lovassági hadosztály és 5. honvéd lovashadosztály 

Augusztus 18-a u tán a seregcsoport beolvadt a balkáni hadszíntérről érkező 

2. hadseregbe (E. v. Böhm—Ermolli lovassági tábornok) 
XII. hadtest és III. hadtest mellé : 
VII. hadtest (Temesvár) 
IV. hadtest (Budapest) 

Állomány : 9 gyalogos és 3 lovashadosztály 

Kummer-csoport: (H. v. K u m m e r lovassági tábornok) (Krakkó térsége) 
95. népfelkelő hadosztály 
16. népfelkelő hadosztály 
7. lovashadosztály 
100. honvéd népfelkelő dandár és egyéb (technikai) csapatok 

A felvonult erők: 750 000 harcos 550 zászlóaljban, 220 lovasszázadban, 280 
ütegben. (Ebből az 1. és 4. hadseregre esett 350 zászlóalj, 150 lovasszázad és 
150 üteg.) 

Leghamarabb a főcsapást mérő 1. hadsereg ér te el harckészültségét, minde
nekelőtt azért, mert a hadseregbe besorolt csapatok viszonylag nem nagy távol
ságból érkeztek. S maga az AOK is nagy súlyt helyezett a hadsereg gyors fel
vonulására. 

A 4. hadsereg (Móricz von Auffenberg gyalogsági tábornok) felvonulási 
körzete Przemysl és Jaroszlav térsége volt, ahová alakulatai több-kevesebb 
zavarral érkeztek. Az AOK utasí tot ta Auffenberget. hogy csapatainak jó részét 
azonnal helyezze készenlétbe, mivel a hadsereg, alakulatai jelentős részének 
beérkezte előtt, támadni fog. Az úgynevezett Kummer-csoport gyülekezését 
Krakkóban az AOK erélyesen sürgette, mer t a 7. lovashadosztállyal együtt 
be kellett törnie az orosz hadsereg által kiür í te t t és határbiztosító alakulatokkal 
csak gyengén védett Nyugat-Lengyelországba, kapcsolatot keresnie a Woyrsch-
féle sziléziai német népfelkelő hadtest tel és fel kellett zárkóznia a Visztula bal 
part ján az 1. hadsereg mellé. 

22 XTT. hadt.: Ti. gy. ho. (Nagyszeben), 35. gy. ho. (Kolozsvár), 38. honv.bo.'Kolozsvár); I I I . hadt.: 6. gy. ho. 
(Graz), 28. gy. ho. (Laibaeh), 22. löv. ho. (Graz); IV. hadt.: 31. gy. ho. (Budapest) 32 gy. ho. (Budapest); VII.""hadt: 
17. g j . ho. (Nagyvárad), 34. gy. ho. (Temesvár). 

A hai tzetiségi összetétele: 86% magyar, 25% német, 20% román, 8°,', szlovén. 1,2% cseh, 1% szlovák, 
3,5% horvát, 2% szerb, a többi egyeli. 

Az egy'eshadtesteknél túlsúlyban'lévő nemzetiségi elem: XII . hadt.: 49% román, 40% magyar; I I I . hadt.: 52,5% 
német, 30% szlovén; IV. hadtest: 50% magyar; VII. hadt.: 40% magyar. 25% román. Alárendelt alakulatok közül: 
7. gy. ho. 70% magyar; 10. lov. ho. 80";', magyar. 
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Augusztus 2l-re valamennyi hadseregnek be kellett fejeznie a felvonulást. 
Nagyjából így is történt, ami azonban nem jelentette a teljes harckészültség 
elérését. Kevésbé megnyugtatóan alakult a helyzet a 4. és 3. hadseregnél, leg
kevésbé a jobbszárnyon, ahol egyelőre hiányzott a 2. hadsereg (a Balkánról 
csak augusztus 18-án és azt követően indultak el szállítmányai). 

A Bécsből augusztus 12-én Przemyslbe, a Monarchia legnagyobb Szan-menti 
erődítményébe áttelepült AOK vegyes érzelmekkel vette tudomásul, hogy a 
csapatok felvonulását jóformán semmiféle zavarás nem érte az ellenfél ré
széről.23 Míg egyesek a hátrább kijelölt felvonulási területet az AOK-t irá
nyító Conrad vezérkari főnök zseniális húzásának tekintették, másokat, főleg 
a hadseregparancsnokokat, nyugtalanította az ellenség látható passzivitása. 
Maga Conrad sem tudta leküzdeni aggodalmát, s augusztus 11-én még Bécsből 
elrendelte a lovassággal végrehajtandó távolfelderítést. A „legdicsőbb fegyver
nem" tömeges bevonására azért volt szükség, mert az AOK rendelkezésére 
álló 42 repülőgép az ellenség felvonulásából, mozdulataiból jóformán semmit 
nem észlelt, részben a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok és a személyzet 
tapasztalatlansága miatt, részben azért, mert a gépek nagy része, műszaki hibák 
miatt, bevethetetlen volt.24 

Közben a cári Oroszország hadereje az „A" terv alapján tervszerűen meg
kezdte, illetve folytatta felvonulását. A Monarchia hadserege ellen vonuló 
Délnyugati Front kapta a megosztott erő több mint 50%-át és Ivanov tábornok 
főparancsnoksága alatt az alábbi hadrendet vette fel: 4. hadsereg (Salza tábor
nok) a Visztula és Vieprze folyók között, 9 gyaloghadosztály, 1 lövészdandár 
és 4 V2 lovashadosztály25; 5. hadsereg (Plewe tábornok) a Cholm—Kovel-i 
körzetben, a Bug folyó két oldalán, 13 gyalogos- és 5 lovashadosztály26; a 
főcsapásra kijelölt 3. hadsereg (Russzkij tábornok) Luck—Dubno—Lachovczy 
vonalán, a Sztryj és Gorin folyó között, 14 gyalogos és 4 lovashadosztály;27 a 
kisegítő csapást mérő 8. hadsereg (Brusszilov tábornok) a Nyikolajev—Cserny— 
Osztrov—Dunajec vonalon, 9 gyaloghadosztály, 2 lövészdandár és 5 lovashad
osztály.28 összállomány 16 hadtest, állományukban 444 lovasszázaddal — ben
nük kozák alakulatokkal (ún. szotnyákkal). 

Augusztus 12-re minden kétséget kizáróan bizonyossá vált, hogy az osztrák— 
magyar haderő balszárnya képezi a fő erőket és a támadás ott a közeljövőben 
megindul. Ezért az orosz főhadiszállás (Sztavka) a 3. és 8. hadsereg felvonulását 
meggyorsította, ugyanakkor elrendelte azok mielőbbi harckészültségbe helyezé
sét és előnyomulásuk augusztus 18-ra, illetve augusztus 19-re való időzítését, 
még annak árán is, hogy az erősítésül rendelt III. kaukázusi hadtest és a 
XXIV. hadtest csak később érkezik be. A határ átlépésének időpontját a 8. 
hadsereg számára augusztus 21-ben, a 3. hadsereg számára pedig augusztus 
22-ben jelölték meg. A 4. és 5. hadseregnek ugyanezt augusztus 23-án kell 
végrehajtania.29 Miután az a kérdés is eldőlt, hogy Románia nem teljesíti a 
hármasszövetségből adódó kötelezettségét és egyelőre semleges marad, az orosz 
hadvezetőség a román határral szemben álló 7. hadseregből két hadtestet 

23 Stegemann: Geschichte des Krieges, Berlin-Stuttgart, 1918.1, k. 274. o. 
24 Max Titreich: Lemberg 1914. Wien, 1929. 20. o. 
25 XIV., XVI. hadtest, egy gárdahadtest, 3 1/2 tartalékos hadosztály, 4 1/2 lovashadosztály. J. Daniloff:i. m. 134. o 
26 Uo. : V., XVII., XIX. és XXV. hadtest, 5 tartalékos hadosztály és 5 lovashadosztály. 
27 IX., X., XI., XXI., és a I I I . kaukázusi hadtest, 4 tartalékos hadosztály és 4 lovashadosztály. 
28 Uo. VII., VIII., XIII . és XXIV. hadtest, 1. tartalékos hadosztály, 2 lövészdandár és 5 lovashadosztály. A lö

vészdandárok és lovashadosztályok nem álltak hadtest-szervezésben. 
29 Kelet-Poroszország ellen az Északnyugati Front csapatai vonultak fel: 1. és 2. hadsereg (15 1/2 gyalogos és 

5 1/2 lov. hadosztály, ill. 14 1/2 gyalogos és 4. lov. hadosztály). Augusztus 7-én francia nyomásra felállították a 9. és 
10. hadsereget (a két front között) egy későbbi, Posen—Berlin irányú hadműveletre. Ugyanakkor a 6. hadsereget a 
Baltikumban, a 7. hadsereget Románia határainál tartalékban hagyták (összesen 10 1/2 hadosztály és 3 lovashadosz
tály), 4 hadtestet és 4 tartalékos hadosztályt a Kaukázusban, illetve Turkesztánban Törökország várható támadása 
miatt. Uo., valamint Czékus Zoltán: Az 1914—18. évi világháború összefoglaló történelme. Budapest, 1930. 95. o. 
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beoszthatott a Délnyugati Front állományába. így az osztrák—magyar hadsereg 
ellen felvonuló orosz hadsereg 18 hadtestre nőtt, ami által jelentékeny túlerő 
állt elő a cári hadvezetőség javára.30 

Miközben az orosz erők felvonulása az osztrák—magyar balszárnnyal szem
ben szinte tűntető nyíltsággal, a jobbszárnyon pedig az AOK felderítése szá
mára alig észlelhetően, többnyire éjszakai menetekkel, gyors ütemben folyt, 
a Monarchia had vezetőségét kínos meglepetés érte, éppen szövetségese részéről. 
Moltke vezérezredes hivatalosan közölte a német hadvezetőség augusztus 2-án 
kialakult végleges döntését a keleten felvonuló német erők nagyságáról és 
tervezett hadműveleteiről. E szerint a Thorn városánál és attól északra gyüle
kező 8. német hadsereget (v. Pritwitz vezérezredes) és a Kalisz-sal és Csesz-
tochovával szemben felfejlődő, két hadosztályból álló Woyrsch-féle sziléziai 
Landwehr-hadtestet augusztus 12-e után még öt tartalékhadosztály fogja követ
ni, mely utóbbiak bevetését a harcok állása határozza meg. Az eredetileg 13 
hadosztályra tervezett, de Olaszország semlegességi nyilatkozata miatt 9 V2 
hadosztályra meggyengített 8. hadsereg31 feladatát Moltke abban jelölte meg, 
hogy „. . . az északi és nyugati orosz hadseregcsoportok nagy erőit lekösse, ezzel 
az osztrák hadseregtől magára vonja és annak első harcát megkönnyítse. Ha 
az oroszok olyan erőkkel vállalkoznak egy korai offenzívára Kelet-Poroszország 
ellen, amelyek a keleti német hadsereggel szemben fölényben vannak, ez az 
osztrák—magyar hadsereg győzelmét megkönnyíti, mégpedig annál inkább, mi
nél korábban kezdi meg az osztrák—magyar hadsereg előretörését Oroszor
szágba. E feladat megjelölésében — mint látható — egy szó sincs a Siedlec-
irányú támadásról ; az úgynevezett déli orosz hadsereg (Délnyugati Front) elleni 
harcot Moltke kizárólag az osztrák—magyar haderő számára írja elő. A Conrad-
féle északi irányú offenzíva támogatásáról Moltke a következőket mondja: 
„A Woyrsch-féle hadtest törjön előre Radom—Novo Alexandria vonalig. A 
hadtest parancsnoka parancsot kapott arra, hogy megállás nélkül nyomuljon 
be Oroszországba. (Nyugat-Lengyelországba — F. M.) és zárkózzék fel a támadó 
osztrák—magyar balszárny oldalára.32 Az effektív német segítség tehát a 
8. német hadsereg indirekt, voltaképpen passzív támogatásában realizálódott, 
amit a csekély értékű Woyrsch-féle hadtest semmiféleképpen nem pótolhatott, 
így a támadó hadművelet észak felé gyakorlatilag tárgytalanná vált. Conrad 
azonban mégis az offenzíva mellett döntött. 

* 

A háború megkezdésének időpontjában az osztrák—magyar hadvezetőség 
az északkeleti arcvonalon felsorakozó orosz haderőkről meglehetősen gyér is
meretekkel rendelkezett. Már utalás történt arra, hogy a repülőgépek felderí
tési adatai semmitmondóak voltak, így a lovasság távolfelderítését rendelték 
el.33 Ezt követte az AOK azon parancsa,34 amely — tekintettel arra, hogy 

30 L. Daniloff i. m. 140. o. 
3 1 3 1/2 hadosztályt a Rajna mellékére kellett vezényelni a hiányzó 3 olasz hadtest és 2 lovashadosztály helyébe. 
32 A német Ígéretről a háborút követően heves polémia bontakozott ki a történeti irodalomban. Pro és kontra hang

zottak el ítéletek, melyek száma légió. Említésre érdemes Rudolf Kiszlingnek a 70-es évkben írt és az osztrák hadsereg 
kiképzéséhez szánt: „Die Hohe Führung der Heere Habsburg im Ersten Weltkrieg" c. munkája, (Wien, é. n.): a 
Vereinbarung szó használatával még mindig az együttes megállapodást szuggerálja. I. m. 37. o. A marxista német 
történetírás legújabb termékei, közöttük H. Otto—K. Schmiede!—H. Schnitter munkája: Der Erste Weltkrieg. Berlin, 
1972. nem a német ígéret be nem tartásában látja a Monarchia galíciai vereségének okát, hanem sokkal inkább a való
ság talajától elszakadt hadvezetőség sorozatos baklövéseiben és az ellenség túlerejében. 

33 Conrad így indokolta döntését : „...szükséges volt az északi irányú kezdeményező előtöréshez ragaszkodni, hogy 
az ott levő ellenséget megragadjuk, nehogy az a Franciaország ellen győzedelmesen előnyomuló német hadsereget za
varja, nehogy a német keleti hadsereg, elszigetelten, csapásnak legyen kitéve, s végül, hogy Oroszországnak ne legyen 
ideje nyomasztó túlerejét bevetni, s azzal a k. u. k. seregeket katasztrofális vereségbe kergetni, ami egyébként lehet
ségesnek is tűnt, amennyiben azok a passzív várakozásban maradtak volna". Conrad: i. m. IV. 467. o. 

34 HL AOK Op. Nr. 520. 
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a felvonulási területekre várt nagy tömegű orosz lovassági támadások elma
radtak s ez a határkörzetek ellenféltől mentes állapotára utalt —, mind a négy 
hadsereget a határig történő előretörésre utasította, vagyis azokra a területekre, 
amelyeket Conrad a felvonulás időszakában szándékosan mellőzött. A csapatok 
így, a vonatokról leszállva, magukat alig kipihenve, általában négy napi gyalog
menetre kényszerültek. Mivel a legtöbb esetben a trénszállítmányok a rossz 
szervezés miatt lemaradtak, a menetelő csapatoknál csakhamar élelmiszerhiány 
lépett fel, már csak azért is, mert — különösen az 1. és 4. hadsereg — az után-
DÓtlási bázisaiktól egyre messzebbre kerültek. így a haderő az amúgy is ellen
séges érzületű lakosságtól rekvirált élelemre volt utalva, ami az igényeket 
(és az AOK által megállapított normákat) nem elégítette ki.33 

Miközben a csapatok bevonulása a Szán—Dnyeszter folyón túli és a Lem-
berg körüli térségekbe — csaknem az osztrák—magyar—orosz határig — kb. 
augusztus 18-ig megtörtént, a lovasság által végrehajtott távolfelderítés nem 
hozott kielégítő eredményt, sőt mint később kiderült, az orosz területekre be
nyomult lovashadosztályok, amellett, hogy súlyos veszteségeket szenvedtek, in
formációikkal helytelen képet vázoltak az ellenfél helyzetéről. 

A távoljelderítés 

Kezdetét az AOK augusztus 15-re tette. A hadseregekhez beosztott lovas
hadosztályok feladata volt mélyen benyomulni ellenséges területre, felfedni az 
orosz csapatok nagyságát, elhelyezkedését és szándékát. A Kövess-seregcsoport-
hoz beosztott lovasság a Dnyeszter folyó és a Zaloscse—Szepetovka vonal közti 
területet és a Tarnopol—Proszkurov-Zsmerinka vasútvonaltól délre levő tér
séget igyekezett felderíteni. A 3. hadsereg lovassága az említett vonaltól észak
ra a Rava-Ruszka, Grubieszov és a Bug folyó közti térség, illetve az ettől kelet
re levő Vlagyimir—Volinszkij—Dubno közti szakasz, a 4. hadsereg a Rava-
Ruszka—Grubieszov—Bug folyó és a Vieprz és Visztula folyók közti szakasz 
felderítésére kapott parancsot. A távolfelderítésbe a Kummer csoportnál levő 
7. lovashadosztály az Annapol—Jozefov közti Visztula-szakasz felderítésével 
kapcsolódott be.36 

Az AOK nagy ellenséges gyalogsági erők felderítését jelölte meg közvetlen 
célul a Lublin—Cholm—Kővel—Luck—Dubno—Osztrog—Sztarokonsztantinov— 
Bar—Mogilev vonalig. Különösen nagy súlyt helyezett a támadó 1. és 4. had
sereg sávjába eső terület, a Bug és a Visztula folyó közti térség alapos felderí
tésére, továbbá az ellenséges déli szárny Dnyesztertől északra levő erőinek ki-
puhatolására. 

A lovasalakulatok parancsnokai, a „Lovasság előre!" évszázados dogma meg
szállottjaiként, a távolfelderítési parancsot dicsvágyuk kielégítéseként fogták 
fel, s kezdetben a biztosítéknak melléjük adott, s általuk mélységesen megve
tett gyalogságot is nélkülözni akarták. Az 1904—05-ös orosz—japán háború ta
pasztalatai ellenére a lovassági harcot még mindig „bravúros attaque"-nak te
kintették s meztelen karddal, lándzsával rohamoztatták a huszár, dragonyos-
és ulánus alakulatokat a modern karabélyokkal felszerelt és a gyalogság, vala
mint a tábori tüzérség tűztámogatását élvező orosz lovassággal (kozákokkal és 
sorállományú lovasokkal) szemben, mely utóbbiak egyszerűen nem voltak haj
landók elfogadni az attaque harci formáját, hanem drótsövényekkel körülvett, 

35 HL AOK On. Abt. Kriegsgruppe, AOK Op. Kr. 545. 
36 HL AOK Op. Abt. K. Gr. AOK Op. Nr. 520. 
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megerősített csomó- és támpontokon — a melléjük adott gyalogsággal közösen 
—• az osztrák—magyar lovasságot a lóról leszállították, s a gyalogsági harcra 
abszolút képzetlen támadókat felőrölték. A súlyos veszteségeket szenvedő, s az 
ütközetek helyét sokszor vad futással elhagyó osztrák—magyar lovasság 
éjszakai táborhelyeit azután váratlan kozák rohamok érték, amelyek során 
pánik keletkezett, s a zűrzavarban a lovas századok saját bajtársaik tüzétől vé
reztek el.37 A „huszáros rohamok" ereje napról-napra gyengült. Ebben szere
pet játszott az is, hogy az AOK által megjelölt felderítési célpontok igen távol 
estek, miért is a lovasság több napi ellátmányt volt kénytelen a nyeregre erősí
teni, ami a lovakat túlterhelte. A hosszú lovaglás ugyanakkor nemcsak ki
fárasztotta a lovasokat, hanem nyeregfeltöréseket is okozott. A súlyos vesztesé
gek miatti pszichikai bénultság, a túlhaladott harci forma erőltetése miatti el
keseredettség, a helyi lakosság ellenséges beállítottsága miatti állandó szoron
gás, nemkülönben a fizikai kifáradás gyakran napokra is kikapcsolta a lovas 
hadosztályok jó részét. A gyalogságot eddig megvető lovasparancsnokok az ellen
szert most már a gyalogság és a könnyű tüzérség fokozott támogatásától re
mélték, amit az AOK kielégíteni nem tudott, nem is akart, mert a drága ka
tonai felszerelés idő előtt az ellenség martalékává válhatott.38 

Az orosz elhárítás intenzitása az északi és déli szárnyon eltérő volt. Általános
ságban azt lehet mondani, hogy az orosz erők felderítése lényegében sehol sem 
sikerült, mivel azok —különösen a 3. és 8. orosz hadsereg — a térség természe
ti adottságait ügyesen kihasználták: a csapatok az erdők mélyén rejtőztek s éj
szakai menetekkel jutottak előre. Mindebbe az előttük elhelyezett, támpontokra 
koncentrált orosz lovasság, valamint a melléje adott gyalogság és tábori tüzér
ség betekintést nem engedett. Az 1. és 4. hadsereg arcvonalán tapasztaltak ettől 
lényegesen eltértek, ott az orosz csapatok mozgását követni lehetett. Az orosz 
hadvezetőség szándékait mindebből nem volt nehéz felismerni. Az AOK figyel
mét ez a szándék mindenesetre elkerülte. Elkerülte már csak azért is, mert a fe
jekben az 1. és 4. hadsereg offenzívájának gondolata uralkodott. így a 3. had
sereg és a Kövess-seregcsoport távolfelderítését le is állították, csupán járőr
tevékenységet engedélyeztek a határkörzetekben, illetve arra kötelezték őket, 
hogy az esetleges orosz betöréseket mindenképpen hárítsák el.39 Kummer, 
Dankl és Auffenberg tovább folytatta a távolfelderítést, amihez csatlakozott a 
repülőszolgálat is és fokozódott az AOK által Lublin és Cholm térségébe nagy 
számmal küldött ügynökök tevékenysége is. A lovasalakulatok augusztus 22-ig, 
váltakozó sikerrel, néhány betörést hajtottak végre az 1. és 4. hadsereg táma
dásra kijelölt sávjába. A 6. lovashadosztály például Zamosc-ig tört előre, ahol 
ellenséges túlerőbe ütközött s rövid küzdelem után súlyos veszteségekkel hagy
ta el a várost. Előtte augusztus 18-án a 9. lovashadosztály jutott hasonló sors
ra, amelyet Frampolnál kis híján beleszorítottak a Tanév folyó partján levő 
mocsarakba. Nem volt nagyobb szerencséje a Krasznikig előrenyomult 3. lovas
hadosztálynak sem: a Tanev-mocsarak északi szegélyén tüzérséggel támogatott 
gyalogság kis híján felmorzsolta. Viszonylag több sikert tudott felmutatni a 
Kummer csoporthoz tartozó 7. lovashadosztály, amely augusztus 22-én elérte 
Ilzát és jelenthette, hogy a 14. orosz lovashadosztály Sandomierzbe vonult 
vissza.40 

37 Pl. a 8. lovashadosztály egy dandárával megerősített m. kir. 5. honv. lovashadosztályt Szatanovhan egy éjszakai 
kozákroham csaknem a felmorzsolódás sorsára juttatta. A keletkezett pánik során az alegységek egymást lőtték, maga 
Froreich altábornagy, hadosztályparancsnok, saját katonái lövöldözésének esett áldozatául. ÖULK L k. 105. o. 

38 Conrad i. m. IV. 222. o. 
39 ÖULK I. k. 168. o. 
40 A távolfelderítés levéltári anyaga rendkívül hiányos. Összefüggő kép legfeljebb az ÖULK I. k. 102—109. oldalán 

közöltek alapján alakulhat ki. A szak- és memoárirodalom a kérdést mostohán kezeli. A 4. hadsereg lovashadosztályai
nak távolfelderítéséről részletesebb leírás olvasható Auffenberg: i. m. 116.—124. o., illetve Stegemann: i. m. 272. o. 
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Augusztus 22-vel a távolfelderítés megszűnt, mivel 21-vel a hadseregfőpa
rancsnokság kiadta az általános támadásra való parancsot. A lovashadosztályok 
a hadseregparancsnokságok, illetve a hadtestparancsnokságok közvetlen alá
rendeltségébe kerültek. Jó részük felfrissítésére, pihentetésére nem maradt idő. 
A „legdicsőbb fegyvernem" ember- és lóállományában megtizedelve, anyagi és. 
technikai felszerelésének tetemes részét elveszítve, önbizalmában megrendülve, 
s a hadseregben addig betöltött kivételes helyétől megfosztva kapcsolódott be 
az offenzív hadműveletekbe. 

Krasznik (1914. augusztus 23—25.) 

A Przemyslben székelő AOK augusztus 18-án határozta el a támadást. Addig
ra sikerült összegyűjteni a felderítés meglehetősen gyér adatait, amelyek alap
ján nagyjából az alábbi kép bontakozott ki: 

Az ellenség a vártnál gyorsabban és nagyobb erőkkel vonult fel, Nyugat-Len
gyelországot (a Visztulától nyugatra eső területeket), néhány erősebb lovas
egységtől eltekintve, kiürítette. Nagy erői csoportosulnak Köveinél, Lucknál és 
Dubnónál, de leginkább a Visztula és Bug folyók között, a Lublin—Cholm vo
nalon. Ügy tűnik, az erők nagysága kb. öt hadtest, amely mögött Varsó— 
Breszt-Litovszk térségében egyéb nagy erők állnak. Előbbiek mozgási iránya 
délkeleti, utóbbiaké feltételezhetően nyugati. A Bug és Dnyeszter folyók között 
a helyzet egyelőre tisztázatlan, ezért az ott levő ellenséges erők nagyságáról 
képet alkotni nem lehet. Hírek szerint a Rovno—Dubno—Luck várháromszög
ben két hadtest, Kremienice és Proszkurov térségében további kettő, míg Bu
kovina és Románia ellen másik két hadtest tartózkodik. Jóllehet e bizonytalan
ság a tervezett északi támadás számára veszélyeket tartogat, az AOK a mi
előbbi offenzíva mellett áll, mivel az 1. és 4. hadsereg sávjával szemközti ellen
ség — felvonulásának befejeztével — azonnal támadásba lendülne és a Monar
chia csapataira mért vereség után felfejlődhetne a berlini irányban. Az azon
nali támadás szükségessége mellett szól a lakosság teljes megbízhatatlansága: 
tarlótüzekkel, füstoszlopokkal, szélmalmokkal, szárításra kiaggatott fehér
neműk titkos kulcs szerinti variálásával tájékoztatja az orosz hadvezetősé
get a saját csapatok helyzetéről, szándékáról, nem beszélve a naponta elő
forduló provokációkról, melyekkel a csapatok morális megrendítésére spekulál. 
Az azonnali támadás — az időbeni késés miatt — még annak ellenére is végre
hajtandó, hogy a 4. és 3. hadsereg felvonulása még tart, illetve a 2. hadsereg a 
szerb harctérről csak augusztus 18-án kezd elindulni. 

Mindezek után az AOK elrendelte, hogy az 1. és 4. hadsereg készüljön fel a 
támadásra, a 3. hadsereg egyelőre védelmezze Lemberg térségét, a Kövess-cso-
port pedig támadó állást vegyen fel kelet felé.41 A Kummer-csoport ez alatt 
Kielce és Osztroviec városok elfoglalásának feladatát kapta.42 A hadsereg
parancsnokoknak kiadott diszpozíciót megelőzően az AOK olyan hírek tudomá
sára jutott, amelyek szerint nagy orosz erők állnak az 1. és 4. hadsereg előtt, 
ugyanakkor a 3. hadsereg (Brudermann) és a Kövess-csoport előtt csak jelenték
telen erők sorakoznak.43 E híreket megerősítette Kövess augusztus 19-én kelt 
jelentése: a Dnyeszter és a Tarnopol—Proszkurov vonal között láthatólag nincs 
számottevő ellenséges erő.44 Kövess jelentését egészítette ki Banfield sorhajó-

41 HL AOK Op. Nr. 838. 
42 HL AOK Op. Nr. 859. 
43 HL AOK Op. Nr. 854. 
44 HL AOK Op. Nr. 960. 
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hadnagy repülőgéppel végrehajtott felderítése, amely szerint a jelzett térség
ben nagyobb ellenséges erők gyülekezése nem volt megállapítható.45 Mindez s 
támadási előkészületeket nemcsak meggyorsította, hanem új irányba is terelte. 
Míg ugyanis az eredeti szándék a 3. hadsereg számára Lemberg védelmét, a 
Kövess-csoport részére a korlátozott keleti előretörést célozta, az augusztus 
20-án este megfogalmazott diszpozíció már valamennyi hadsereg északi irányú 
támadásának gondolatát tartalmazta, amely végül is augusztus 21-én úgy ala
kult át, hogy a Brudermann-féle 3. hadsereg gyülekezés után zárkózzon fel 
Auffenberg jobbszárnyához, Kövess pedig vegye át Lemberg védelmét egy 
esetleges keletről jövő orosz támadással szemben.46 

Az AOK végleges álláspontját az augusztus 22-én kiadott diszpozíció tartal
mazta. E szerint az AOK-nak szándékában állt az 1., 4., és a 3. hadsereggel, 
valamint a 2. hadsereg egyes részeivel általános offenzívát kezdeni. Ezért el
rendeli: az 1. hadsereg augusztus 23-ig vegye birtokába a Tanév folyó menti 
erdőségtől északra levő magaslatokat a Visztulától Frampolig terjedő szaka
szon, s minden ellenséges támadástól védje meg. . . . A 4. hadsereg II. hadteste 
egy-egy gyaloghadosztállyal szállja meg Tereszpolt, Jozefovot, Alexandrovot. 
VI. jiadteste a Narol—Lipszko és Potylicz közti térséget. . . s legyen készenlét
ben egy északi, vagy északkeleti előnyomulásra. Addig is hárítson el minden 
ellenséges támadást Grubieszov—Krylov felől. Előnyomulásra akkor kap pa
rancsot, ha a 3. hadsereg befejezte gyülekezését. A 3. hadsereg augusztus 25-ig 
fejezi be gyülekezését Magierov, Zolkiev, Kulikov térségében és Lembergtől 
keletre. Augusztus 23-án megkapja a Kövess-csoporttól a III. (grazi) hadtestet. 
Ezt követően visszaveri az ellenség Szokal, Rudzichov és Brody irányából jövő 
támadását. A Kövess-csoport három lovas- és a 11. gyalogos hadosztállyal tartóz
tassa fel az augusztus 21-én Tarnopol térségébe betört ellenséget, s augusztus 
23-án a XII. hadtest és a 11. gyalogos hadosztály mérjen csapást az ellenségre,. 
ha az a Dunaj ev—Kraszne vonalig akarna előtörni. Keletre való előnyomulás 
egyelőre nincs tervezve. A 43. lövészhadosztály pedig verje vissza az ellensé
get, ha az Nizniovhoz, illetve a Zlotá Lipa folyóhoz szándékozna előnyomulni. 
Ezalatt a Dnyeszter—Pruth térségét a 35. népfelkelő dandár veszi át.47 A disz
pozíció egyben hangsúlyozta, hogy a 4. hadsereg balszárnya köteles támogatást 
adni az 1. hadsereg jobbszárnyának, amennyiben azt' ellenséges ellentámadás 
érné. 

Két hét telt el a mozgósítás óta. Az imperialista világháború csataterein teljes 
erővel folytak a harcok: a német hadsereg Belgiumban és Lotharingiában elke
seredetten harcolt a brit—francia erők megsemmisítéséért, a keleti arcvonalon 
pedig a Kelet-Poroszország területére betört orosz csapatok megállítása kötötte 
le minden energiáját. Ez utóbbinak Gumbinennél elszenvedett veresége még-
inkább ösztönözte az AOK-ot, hogy offenzíva j ával tehermentesítse a némete
ket. De az időközben beállott súlyos balkáni helyzet is sürgette az offenzívát: 
az 5. osztrák—magyar hadseregnek a Drina folyónál bekövetkezett kudarca a 
kis Szerbia ellen (amelyben, mint ismeretes, a 2. hadsereg is belebonyolódott) 
valósággal provokálta a Monarchia támadó hadműveletét az északkeleti had
színtéren. 

* 

A Dankl-féle 1. hadsereg augusztus 21-ére elérte készültségének azt a fokát,, 
amellyel a támadást megkezdhette. A hadsereg megindult, s az előtte álló ter-

45 ÖULK I. k. 169. o. 
4(i HL AOK Op. Nr. 975. . 
47 HL AOK Op. Abt. Kriegsgruppe, AOK Op. Nr. 1004. 
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mészeti akadályt, a Tanév folyó lapály át leküzdötte. Az úthálózat szempontjá
ból rendkívül szegényes területen ember és jármű elsüppedt a homokban, a ké
ső augusztusi nap, a terepakadályok az előnyomulás lendületét lefékezték, a kö
zeli mocsarak milliárdnyi szúnyoggal tették elviselhetetlenné az éjszakákat. 
Augusztus 23-ára a csapatok átküzdötték magukat a lapályon és elérték a ma
gaslatokat, majd a Krasznik előtti közlekedési csomópontot, amely a Lublin 
felé vezető összeköttetéseket uralta. A balszárnyon haladó I. (krakkói) had
test bukkant rá először az ellenségre, s a kifejlődő találkozó harc a középen 
haladó V. (pozsonyi) hadtestet is magával ragadta. A 4. orosz hadsereg csapa
tainak hatékony ellenállása az AOK-nál általános meglepetést keltett: a sok
szor tüzérségi támogatás nélkül rohamozó osztrák—magyar gyalogságot való
sággal a földhöz szegezte a falvakat, majorokat tábori erődítményekké kiépítő 
orosz csapatok tüzérségi, gyalogsági és géppuskatüze. Egy-egy ellenálló fészek 
súlyos veszteségekkel történő leküzdése után újabb ellenállási gócok tizedelték 
a támadók sorait: az orosz gyalogság azonnal beásta magát, miközben az orosz 
tábori tüzérség — békeidőben kidolgozott belövési sémákkal vezetett — tüze 
elárasztotta a csukaszürke egyenruhájával kitűnő célpontot nyújtó osztrák— 
magyar gyalogságot. Orosz mesterlövészek a vonalak előtt karddal hadonászó 
osztrák—magyar tisztek nagy részét kilőtték, mire egységeik felbomlottak és 
visszafelé özönlöttek.48 Az osztrák—magyar tábori tüzérség gyakorlatilag az 
ütközetek szótlan szemlélője imaradt, mivel lövegeinek száma, hordtávolsága és 
lövedékeinek minősége messze elmaradt az oroszokéi mögött.49 Egyébként is a 
gyalogság és a tüzérség együttműködése nem volt megszervezve. Az uralkodó 
dogmatikus felfogás lebecsülte a tüzérségi támogatást, a hadseregben uralkodó 
kiképzési elvek szerint a gyalogság célpontlövését, s az azt követő szurony-
rohamot erőszakolták, amelyek az orosz—japán háború tapasztalatait ügyesen 
alkalmazó ellenféllel szemben hatástalanok maradtak.50 Az orosz harcászat 
szinte megoldhatatlan feladatok elé állította a csapatvezetést. Már az első na
pok keserves tapasztalatai után keresték a gyalogsági harc „hatékonyabbá té
telének" eszközét. így jutott el az osztrák—magyar vezetés a foszfortöltetű lö
vedékek alkalmazásához, amely világszerte általános felháborodást keltett, mi
vel a találatot ért katona szenvedéseit megsokszorozta.51 

A jobb szárnyon haladó X. (przemysli) hadtest ezalatt az ellenséggel való 
harci érintkezés nélkül elérte a Janov—Frampol országutat. Itt azonban szem
betalálta magát az orosz XVI. hadtesttel és a gárdahadtest egy részével, amely 
megállásra. kényszerítette. A közép és balszárny a nála gyengébb erejű két 
orosz hadtestet lassan északi irányba szorította, amely Dankl hadseregparancs
nokban egy „modern Cannae" gondolatát ébresztette; a balszárny (I. hadtest) 
jobbra fordulásával Krasznik irányában az ellenség oldalába akart kerülni. 
E manővert a 12. gyalogos hadosztály Opole irányában kifejtett biztosításával, 

48 Orosz hadifoglyok elmondták, hogy az osztrák—magyar tisztek kilövése nem volt nehéz feladat, mivel azok 
csapatuk élén haladtak, s hátizsákot nem viselvén, felismerhetők voltak. 

49 A későbbiekben ismertetni fogjuk az AOK ide vonatkozó vizsgálatának eredményét. I t t csupán megjegyezzük, 
hogy a lövegek többségének csöve bronzból készült, közvetlen irányzékkal volt ellátva, tisztek házak és fák tetejérő» 
irányították a belövést és a tüzet, a lövedékek zöme srapnell volt, amely hatástalannak bizonyult a „földbe bújt" 
ellenséggel szemben. 

50 Általános meglepetést keltett, hogy az oroszok sokszor nem várták be a szurony rohamot, hanem visszavonulta», 
s újabb védőállásban vették fel a harcot. Az oroszok terepszínű (khaki sárga) egyenruhája lehetővé tette a csapatok 
manőverezését. A vászon ruhaanyag egyben megkönnyítette a nagy meleg elviselését; a csukaszürke posztóruhába öl
töztetett osztrák—magyar csapatok viszont annál jobban szenvedtek az augusztusi melegtől. 

51 A foszfortöltetű nyomjelző lövedéket a kiképzés során használták. A Monarchia arzenáljaiban milliószámra volt 
belőle. (Ü-Munito). A harcok során a katonák nagy mennyiséget kaptak belőlük, azzal az indokkal, hogy a találati való
színűség nagyobb lesz. Az égő foszfor a szervezetbe hatolva súlyos fájdalmakat okozott, s még a könnyű sebesülés is 
halálos volt. Az orosz hadvezetőség nyilatkoztot adót ki, hogy ha egy fogságba esett osztrák—magyar katonánál ilyen 
lövedéket találnak, ítélet nélkül agyonlövik. Hasonló módon ítélték el a dum-dum golyó használatát is: az osztrák—• 
magyar lövedék magja nagy mennyiségű ólmot tartalmazott, így késsel, szuronnyal könnyen faragható volt. Tetejéből 
levágtak, lefűrészeltek, s a tompa végűvé lett lövedék súlyos roncsolásokat okozott. A nemzetközi tiltakozás nyomán 
Perenc József parancsára 1914/15 fordulóján az Ü-Munitiot bevonták s megtiltották a dum-dum golyók készítését. 
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nemkülönben a középen levő V. hadtest és a jobb szárnyon harcoló X. hadtest 
helytállásával kívánta elérni. Dankl elhatározását az AOK messzemenően he
lyeselte, annál is inkább, mert a 4. orosz hadsereg parancsnokának ama hibá
ja, hogy jobbszárnyát a Visztula felé szabadon hagyta, könnyen kihasználható 
volt.52 A manőver, illetve az orosz erők tervezett bekerítése azonban egyelőre 
nem sikerült.53 Bár helyi túlerő létrehozásával augusztus 25-én elfoglalták a 
várostól északra levő magaslatokat, a 4. orosz hadsereg parancsnoksága, közben 
beérkezett tartalékokkal, a Lublinba vezető országutat szabaddá tette és csapa
tainak jobbszárnyát hátravonta, amit természetszerűen az orosz balszárny 
visszavonása is követett. A Krasznikba bevonuló osztrák—magyar csapatok a 
két napos csatában mintegy 6000 foglyot ejtettek és 28 db löveget illetve pár 
tucat géppuskát zsákmányoltak.54 

A Dankl-féle 1. osztrák—magyar hadsereg győzelme megnövelte az AOK re
ményeit. Utasításában szorgalmazta az északi, Lublin irányú támadás újrafel
vételét és a megrendült orosz jobbszárnynak bekerítéssel történő végleges meg
semmisítését az Opolén és Chodelen át végrehajtott főcsapás révén.55 Kissé 
előreszaladva az eseményekkel, utalnunk kell rá, hogy az AOK ezt elősegíten
dő, a Kummer-féle népfelkelő hadtestet a Visztula jobb partjára való átkelésre 
utasította és az 1. hadsereg parancsnoksága alá helyezte. Kumimert később kö
vette a Woyrsch-féle sziléziai hadtest is, amelynek állományával az I. hadsereg 
ereje szeptember elejére 14 gyalogos, és két lovashadosztályra nőtt.56 

Az orosz hadvezetőség a 4. orosz hadsereg viszonylag súlyos helyzetét látva, 
gyors ellenintézkedéseket foganatosított. Mivel az erősítésül szánt III. (kauká
zusi) hadtest megérkezése késett, a XIII. orosz hadtestet Ivangorodba irányítot
ták, hogy a 4. hadsereg jobbszárnya és a Visztula folyó közti üres térséget ki-
töltsék. Ugyanakkor meggyorsították a 4. hadsereg tartalékhadosztályainak be
érkezését.57 Az intézkedések eredményeként az osztrák—magyar 1. hadsereg 
mozgása rendkívül megnehezült, majd a Tarnovka—Bozechov—Chodel vonalon 
meg is akadt. Ez már arra az időszakra esett, amikor a 4. osztrák—magyar had
sereg meginduló támadása nyomán a harcok súlypontja a Vieprz és Huczva 
folyók közötti térségbe helyeződött át.58 

A kraszniki győzelmet osztrák—imagyar részről túlértékelték. Voltaképpen 
nem történt más, mint az, hogy a még teljesen fel nem vonult 4. orosz hadsereg 
élei a túlerőben támadó Dankl-féle osztrák—magyar hadseregtől vereséget szen
vedtek és Krasznikot feladva visszavonultak. A közben felfejlődött orosz erők, 
élve a tartalékok beérkezése által adott lehetőséggel is, miután elkerülték jobb
szárnyuk bekerítésének és megsemmisítésének veszélyét, megállították az oszt
rák—magyar előnyomulást. 

Komarow (augusztus 25—szeptember 1.) 

A kraszniki ütközet kifejlete érlelte meg az AOK-nál a 4. osztrák—magyar 
hadsereg of f enzí vajának azonnali megindítását, tekintet nélkül arra, hogy 90 

52 HL AOK Op. Nr. 1063. 
53 HL AOK Op. Nr. 1082. 
54 A nyomasztó balkáni kudarc és az időközben Lemberg környékén érlelődő katasztrófa légkörében megkönnyeb

bülést jelentett Dankl kraszniki győzelme. Dankl sietve megkapta a Mária Teréiza Lovagrendet. Az ütközetről: HL 
AOK Op. Nr. 1089. 

55 HL AOK Op. Nr. 1124. 
50 Auffenberg: i. m. 139. o. 
57 Daniloff: i. m. 234. o. 
58 HL AOK 15. cs. Op. Nr. 1124. A Tarnavka—Vies—Bozechov—Chodel vonalon kiépült orosz védelmi állások: 

előtt az 1. hadsereg mindhárom hadtestének támadása véresen összeomlott. 
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zászlóalja még nem érkezett meg a tervezett kiindulási pontokra.59 Az AOK 
augusztus 24-én kiadott diszpozíciója bevezetőjében újólag hangsúlyozta, hogy 
az 1. és 4. hadsereg támadásának célja a Bug és a Visztula között levő ellenség 
szétverése. Ennek bevezető aktusaként értékelhető a kraszniki siker: 2 V2 orosz 
hadosztály visszavetése. Az 1. hadsereg támadási főiránya Lublin, közvetlen 
harcászati célja az ellenség jobbszárnyának bekerítése és az Ivangorod felőli 
biztosítás. A 4. hadsereg jobbszárnyával a Huczva folyó mentén támad és kelet 
felé biztosít. Melléje jobbról felzárkózik a 3. hadseregtől a 4. hadsereg aláren
deltségébe átkerült Joseph Ferdinand-féle csoport (XIV. hadtest: 3., 8., 41. gya
logos hadosztály) Grubieszov általános iránnyal s kelet felé, a Bug folyó irányá
ban biztosít. A 3. hadsereg főerejével, valamint a XII. hadtesttel, a l l . gyalogos 
és a 8. lovashadosztállyal csapást mér a Brody és Tarnopol között betört ellen
ségre és a helyzettől függően vagy a megvert ellenséget üldözi, vagy csatlakozik 
a 4. hadsereg of f enzí vajához. A 3. hadsereg egyben gondoskodik Lemberg vé
delméről . . . A 2. hadsereg egyesíti Sztaniszlau környékén beérkező egységeit, 
visszaveri a Zbrucs folyón át előretört ellenséget, biztosítja az északi irányú of
fenzíva hátát és maga is felkészül az említett offenzívába való bekapcsolódásra. 
A Kummer-csoport Zavichosztnál átkel a Visztula jobb partjára és csatlakozik 
az 1. hadsereghez. Woyrsch csoportja Ivangorod irányában történő mozgásával 
biztosítja az offenzíva bal oldalát . . . A Bug és a Visztula közti főcsapás sikere 
után szükségessé válik a 2., 3. és 4. hadsereg keletre fordulása: „Magától értető
dik, hogy ez az általános elgondolás az események menetében módosulásra szo
rulhat, de egészben a cselekvés zsinórmértéke marad."60 

Az AOK diszpozíciójából világosan kitűnt, hogy meglehetősen felelőtlenül 
kezelte az augusztus 24-ig befutott helyzetjelentéseket, miután azok fenyegető 
valósága elhomályosult a kraszniki győzelem fényében. Az AOK helyzetmeg
ítélése61 tudomásul vette ugyan, hogy a 3. hadsereg és a Kövess-csoport arc
vonalán, vagyis a Lembergtől a Dnyeszter folyóig terjedő térségben jelentős 
orosz erők támadása bontakozott ki, de az ott levő osztrák—magyar erőket ké
pesnek tartotta a betört ellenség azonnali visszavetésére. A Podhorcot, Tarno-
polt és a Kozawa—Podhajce—Monaszterzyska vonalat elért orosz erők kiveré-
sének feladatát ä József Ferdinánd-féle XIV. hadtesttel és a 41. honvéd had
osztállyal meggyengített 3. hadsereg (XL, III. hadtest és a Brudermannak alá
rendelt Kövess-csoport) azzal a szigorú utasítással kapta meg, hogy a 3. és 8. 
orosz hadsereg (Russzkij, illetve Brusszilov tábornok) ellen irányuló ellencsa
pásnak feltétlenül el kell érnie a Gliniany és Labadow mögötti magaslatokat, 
továbbá a Przemyslanytól és Firlejowtól nyugati irányban levő magaslatokat, 
miközben a 8. lovashadosztálynak Brzezanyn és Rohatynon át halogató harcot 
kell folytatnia, hogy az időközben felvonuló (Szerbiából érkező) 2. hadsereg a 
Podhajcen és a Dnyeszter-hídfőkön át közeledő ellenséget visszavethesse s ezt 
követően Zaleszcsyki—Buczacz—Brzezanyn át hátba, illetve oldalba kaphassa. 
A kölcsönös erőviszonyokat még most sem ismerő, így a helyzet súlyosságát fel 
nem fogó ÀOK figyelme továbbra is a balszárnyra összpontosult, ahol Dankl-
nak folytatnia kellett a főcsapást, Auffenbergnek pedig kisegítő csapással kel
lett azt támogatnia. A hadművelet — Krasznik fényében — olyan sikeresnek 
ígérkezett, hogy az AOK a távolabbi jövőt is megrajzolta: a 3. és 2. hadsereg 
északi irányú felzárkózását a támadáshoz, azt követően pedig a 4., 3. és 2. hadse
reg keletre fordulását. Nem kétséges, hogy a hadműveleteket közvetlenül irá
nyító Conradot nagymértékben befolyásolta a keleten harcoló 8. német hadse-

59 Stegemann: i. m. 284. o.: Auffenberg: i. m. 144. o. 
60 HL AOK Op. Nr. 1117. 
61 HL AOK Op. Abt. Kriegsgrappe, Ch. d. Gstbs. Op. Nr. 1102. 
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reg új parancsnokának, Hindenburgnak ama elhatározása, hogy a tannenbergi 
győzelem után a 2. orosz hadsereg ellen fordul. A Hindenburg főhadiszállásán 
lévő osztrák—magyar összekötő tiszt, Fleischmann, ilyen jellegű tájékoztatása 
újból felcsillantotta a németek Siedlec irányú támadásának lehetőségét. 

A 4. (Auffenberg) hadsereg a kapott diszpozíció alapján augusztus 25-én meg
kezdte támadását.62 A mielőbbi támadást motiválta, hogy a Dankl ellen harcoló 
4. orosz hadsereg63 megsegítésére az időközben felfejlődött 5. orosz hadsereg 
{Pleve tábornok) XXV. hadteste délnyugati irányt vett fel, s Zamoscenél állva 
maradt azzal a szándékkal, hogy a 4. orosz hadsereg bal szárnyát támadó oszt
rák—magyar X. hadtest (1. hadsereg) oldalába, illetve hátába kerüljön, miköz
ben III. hadteste a Komárov—Laszczov—Szokal vonalra kanyarodott, s megin
dult a Tomaszov—Zamosc—Cholm irányt felvevő 4. osztrák—magyar hadsereg 
ellen.64 Az egymás ellen tapogatódzva előnyomuló osztrák—magyar—orosz erők 
összeütközése augusztus 26-án következett be. A harcászati felderítés teljes hiá
nya miatt a 4. hadsereg balszárnyán haladó II. (bécsi) hadtest 4. (brünni) had
osztálya szinte váratlanul ütközött bele az előnyomuló ellenségbe (a XXV. 
[moszkvai] hadtest 46. jaroszlavi hadosztályába). A találkozó harcban lassan a 
bécsi hadtest kerekedett felül s a mellette előnyomuló IX. (leitmeritzi) hadtest
tel közösen az orosz erők jobbszárnyát visszanyomta.6^ A Komárov irányába ha
ladó VI. (kassai) hadtest támadása — szinte ebben az időben — sikertelen ma
radt,66 sőt augusztus 27-én csak nagy üggyel-bajjal tudta elhárítani az orosz 
V. és XVII. hadtest nagy erővel végrehajtott támadását oldala és háta ellen. 
A súlyos harcokban a kassai hadtest erőinek "java része felőrlődött és helyzete 
kritikussá vált.67 Auffenberg hadseregparancsnok intézkedésére az eddig tarta
lékban álló 6. lovashadosztályt és az augusztus 23-án a Balkánról beérkezett 10. 
(budapesti) lovashadosztályt hadtestté egyesítették és bevetették a gyalogsági 
harcba.68 A lovashadtest lóról szállt emberei, villogó karddal a kezükben, gya
log rohamozták az ellenséget. Az orosz tartalékok a lovasság gyalogtámadását 
teljesen szétverték, úgyannyira, hogy a budapesti lovashadosztálynál pánik 
tört ki, melynek következményeként annak kisebb része Rava-Ruszkáig futott, 
nagy részét pedig, messze a frontvonal mögött, csak napok múlva lehetett ösz-
szeszedni.69 A lovashadtest támadásának összeomlása kiváló alkalmat adott 
arra, hogy az orosz hadvezetőség újabb csapást hajtson végre a VI. hadtest jobb
szárnya ellen. A csapás Pukarzewnál a 15. (miskolci) hadosztályt érte, amely 
néhány órás éjszakai küzdelem után felbomlott, menekülő katonáinak egy ré
sze a mocsarakba fulladt. A megfutottak más részét a Boroevič hadtestparancs
nok által ellenük küldött úgynevezett kordonalakulatok fogták fel és az arc
vonal mögötti büntetőtáborokban a legkeményebb fegyelmezésnek vetették alá. 
A 15. hadosztály mintegy 4000 katonája esett a 10. orosz hadosztály fogságába.70 

Töredékei Jozefowkától délnyugatra vonultak, hogy a 27. gyaloghadosztály 
védelmét keressék. A 15. hadosztály futása a 27. gyaloghadosztályt is csaknem 
magával ragadta: állásait feladta és Tomaszowig visszavonult. 

Az orosz nyomás iránya Rava-Ruszka felé mutatott, s egy olyan áttörés ve-

02 HL AOK G)i. Alit. Kriegsgruppe, Ch. d. Ctstbs. Op. Nr. 1117. A . 3. és 2. osztrák—magyar hadsereg hadművele
teiről a későbbiekben részletesen szólunk. 

03 A 4. orosz hadsereg élére Salza tábornok helvét t Evert tábornok lépett. 
64 A világháború, 1014—1918. Budapest, 1930. (A továbbiakban. A világháború) IT. k. 218—219. o. 

' 05 HL AOK Op. Nr. 1127. 
00 A hadtesthez tartozó 9. (kassai), a 10. (miskolci) a l l . (munkácsi) és a 16. (besztercebányai) ezredei 00—70%-os 

veszt jséget szenvedtek. 
07 HL AOK Op. Nr. 1172. * 
68 HL AOK Op. Nr. 1208. 
69 A világháború, i. m. II . k. 210—247. o.; ÖIJLK I. k. 191. o. A két lovashadosztály támadásának Összeomlásáról 

(szándékosan) nem beszél, csupán megemlíti, hogy lőszerhiány miatt mindkettő Uhnowba vonult vissza. 
70 A világháború, i. m. I I . k. 271—273. o.; Auffenberg: i. m. 178. o. A büntetőtábor Tomas^pv térségében volt. 
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szélyét rejtette magában, amely az egész északi osztrák—magyar csoportosulás 
hátulról való felgöngyölését jelenthette. Ennek lehetősége már csak azér.t is 
felmerülhetett, mert a főcsapást mérő Dankl-féle 1. hadsereg Lublin elleni tá
madása elakadt, s az ott kibontakozó orosz ellentámadások súlyos védelmi har
cokra kényszerítették. Fokozta a veszélyt a 3. osztrák—imagyar hadsereg (ké
sőbb tárgyalandó) Lemberg melletti összeomlása. így az orosz hadvezetőség szá
mára egyre érlelődött az esély az 1. és 4. osztrák—magyar hadsereg felőrlésé
re, sőt Lemberg alá szorítására. Mindez pedig az északkeleti arcvonalon levő 
összes osztrák—magyar erő megsemmisítésének útját nyitotta volna meg.71 

A nehéz helyzet jobb megértéséhez szükséges, hogy a Dankl-féle 1. osztrák— 
magyar hadsereg pillanatnyi helyzetét is érzékeltessük. A Lublin elleni táma
dás kifulladását Dankl a Kummer-csoporttal akarta ellensúlyozni. Parancsa 
alapján a csoport Jozef óvnál átkelt a Visztulán (augusztus 29.) s felzárkózott 
a hadsereg balszárnyán, mialatt a hadsereg I. és V. hadteste váltakozó harc
ban állt az ellenséggel. Miközben Dankl augusztus 28-án mindkét hadtest számá
ra kényszerpihenőt rendelt el,72 a népfelkelőkből álló, harcszerű kiképzést alig 
kapott csoport a Chodel-szakaszon augusztus 30-án heves orosz ellenállásba 
ütközött s hallatlanul súlyos veszteségeket szenvedve (a prágai 95. népfelkelő 
hadosztálynál pánik tört ki), egyszerűen képtelen volt Dankl „újabb Cannae" 
elképzeléseit megvalósítani. Míg Salza tábornok, a 4. orosz hadsereg volt pa
rancsnoka, elkövette azt a hibát, hogy jobbszárnyát a Visztula felől fedetlenül 
hagyta (s érte a kraszniki vereséggel fizetett), utóda, Evert — okulva elődje hi-
Dájából —, a közben érkezett erősítésekkel biztosította jobbszárnyát, s Dankl 
szándéka, a Kummer-csoport balról jobbra (keletről nyugatra) való kanyarodá
sa, eleve kudarcot vallott. A megkerülő szárnyon elmulasztott súlypontképzés, 
illetve túlerő létrehozásának hiánya — ugyanakkor a megkerülő-bekerítő fel
adat megoldására képtelen népfelkelő alakulatok oktalan feláldozása — mutat
ták a valóságtól elszakadt felső- és középvezetés dilettantizmusának nagyságát. 

Az ellenséges jobbszárny megkerülésére Dankl végül a Woyrsch-féle sziléziai 
porosz hadtestet vette igénybe, amely Nyugat-Lengyelország tervszerű orosz 
kiürítése nyomán Kielce—Szylowiec—Radom vonalán akadálytalanul nyomult 
előre. Dankl intézkedése nyomán Woyrsch Opolénál megkísérelte a Visztulán 
való átkelést, hogy átvegye a Kummer-csoport feladatát, de olyan ellenállás
ba ütközött — már a folyó nyugati partján —, hogy Evert jobbszárnyának 
megkerülését végképp el kellett ejteni.73 A Dankl-féle manőver így végül is 
állásharcban feneklett meg, vigaszt csupán a jobbszárnyon heves harcokat 
vívó X. (przemysli) hadtest lassú térhódítása jelentett, amellyel augusztus 31-ére 
Krastosznav város birtokába jutott, s 6 km-re megközelítette a hadászati fon
tosságú Cholm—Lublin vasútvonalat. További előtörése azonban meghiúsult a 
4. orosz hadsereg példátlanul szívós ellenállásán.74 

A Dankl- és az Auf f enberg->hadseregnéľ eddig kialakult fejlemények az AOK 
hadászati szándékát, azaz a Visztula—Bug közötti nagy ellenséges erők balról 
jobbra, illetve délről északra (a 4. osztrák—magyar hadsereggel) történő együt
tes felgöngyölítését nemcsak keresztülhúzták, hanem a már említett súlyos ha
dászati helyzet további kiéleződését is siettették. 

A nehéz helyzetben azonban két kedvező momentum adódott: az Auffenberg-
hadsereg balszárnyán levő bécsi hadtest — a Dankl-hadsereg X. hadtestének 
Krasnosztavig jutó előtörésével — az orosz 8. hadsereg jobbszárnyának oldalá-

71 Steuemann: 285. o. 
72 ÖULK I. k. 196. o. 
73 HL AOK Op. Abt. Kriegsgruppe Ch. d. Gen. Stbs. Op. Nr. 1424. 
74 ÖULK I. k. 231—232. o. 
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ba ékelődhetett, s Zamosc-irányú előretörésével a baloldali 'megkerülő szárny-
szerepét vállalhatta az ellen az orosz zöm ellen, amely középen (Komarovnál és 
Tarnavatkánál) a XVII. és VI. osztrák—magyar hadtest szétzúzására töreke
dett, ez utóbbi 15. hadosztályának emlékezetes veresége után. A másik momen
tum abból adódott, hogy az eredetileg a 3. osztrák—magyar hadsereg köteléké
be tartozott XIV. (innsbrucki) hadtest, megerősítve a 41. honvédhadosztállyal, 
önálló harci csoportként (József Ferdinánd főherceg) Belz és Uhnow vonalán 
végrehajtott északi irányú előretörésével az említett orosz zöm bal oldalába 
kerülhetett és a jobboldali megkerülő szárnyat alkothatta. A bal és jobb oldali 
megkerülő szárny sikeres 'mozgásának feltétele a XVII. és VI. hadtest védelmi 
harcának sikere volt a IX. hadtest kisegítő csapásával együtt, amely a már ed
dig is nagy vérveszteséget szenvedett bécsi hadtest (balszárny) akcióját köz
vetlenül támogatta.75 Auffenberg tábornok, a 4. osztrák—magyar hadsereg 
parancsnoka, egy modern Cannae lehetőségét látta, amennyiben az AOK a 
Dankl-féle 1. hadsereg szívós védelmi harcával saját hadseregének bal-, a Lem-
bergnél súlyos vereséget szenvedő 3. hadsereg további kitartása pedig jobb
szárnyát biztosítja. Auffenberg „Cannae-javaslatával" az AOK nem értett 
egyet: megítélése szerint a 4. hadsereg feladata nem a vele szemben álló 5. 
orosz hadsereg egy részének bekerítése volt, hanem olyan súlyos csapás végre
hajtása, amely kimozdítja a holtpontról a főcsapást mérő Dankl-féle hadsereget 
és megkönnyíti a 3. osztrák—magyar hadsereg helyzetét. A hadvezéri dicsvágy
tól felragadott Auffenberg azonban függetlenítette magát az AOK-tól és csapa
tai végsőkig történő hajszolásával saját „Cannae-jának" kivitelezését erősza
kolta. 76 

A Komarovnál és Tarnavatkánál álló VI. és XVII. hadtest rendkívül nehéz 
napokat élt át: az orosz hadvezetőség Vlagyimir—Vollinszkij térségéből Grubie-
szovon át újabb és újabb tartalékokat vetett harcba, hogy a VI. hadtestet a 
Huczva folyón át visszavesse és az arcvonalat dél felé áttörje. A súlyos védelmi 
harcokat Boroevič szívós következetességgel vezette, s erélye a XVII. hadtest 
harcaira is kihatott. Augusztus 29-e és 30-a kétségek között telt el, majd szep
tember 1-én lassan érezhetővé vált a József Ferdinánd-féle csoport támadása: 
a Poszadovtól nyugatra eső magaslatok elfoglalásával a XVII. hadtest helyzete 
annyira enyhült, hogy különítményeket tolhatott előre Grodekig, Boroevič pe
dig újból támadást indíthatott Tarnavatka ellen. A mellette balra levő IX. had
test, két csoportra szakadva, balszárnyával északnyugati irányban küzdötte 
magát előre, majd Sucholovát elérve, lassan keletre majd délkeletre kanyaro
dott.77 A 4. hadsereg szélső balszárnyán levő II. (bécsi) hadtest Zamosc ellen 
vett irányt, kihasználva a Dankl-féle 1. hadsereg X. hadtestének Zolkievka el
leni csapását.78 E mozgások eredményeként a XVII., VI. és IX. hadtest a had
sereg középső csoportjává alakult és lekötötte a Tarnavatka—Komárov közti 
orosz zömöt. A II. (bécsi) hadtest támadása Zamosc ellen az orosz ellenállás 

75 Auffenberg: i. m. 198. o. A 4. hadsereg parancsa Op. Nr. 300. ,,...A csata eldöntéséről van szó, az utolsó puska, lo
vas és löveg kíméletlen bevetéséről." 

70 Az Auffenberg—AOK vitának nagy irodalma van. A nyugati történetírás Auffenberggel szemben az AOK-nak 
ad igazat, hangsúlyozva, hogy a jelzett manőverrel a 4. hadsereg és az 1. hadsereg között olyan rés támadt, amelynek 
következményei végzetesnek mondhatók. Másrészt: az Auffenberg-f éle hadsereg megkerülő szárnyai korántsem voltak 
olyan erősek, hogy a bekerítést végrehajthatták volna, így abból voltaképpen semmi sem lett. A bekerítés erőszakolása 
ugyanakkor olyan időveszteséget eredményezett, amely alatt a 3. osztrák—magyar hadsereg majdnem megsemmisült. 
A megértőbb álláspontok pedig azt emelik ki, hogy a komárovi — félig sem sikerült — „Cannae" az AOK-t is megté
vesztette, s közvetve egyik előidézője lett a Szán mögé történt nagy visszavonulásnak. Az AOK—Auffenberg vita 
augusztus 30-ig tartott. Az AOK még ekkor is azon a véleményen volt, hogy az ellenségre mért csapás fontosabb, mint 
annak bekerítése. Az AOK Op. Nr. 1337 parancsa tiltakozik a 4. gy. no. Graboviecén át indított támadása ellen (Auffen
berg azt abból a célból rendeli el, hogy a I I . hadtest balról jobbra való bekanyarodását biztosítsák), mivel ez a hadosz
tályt elvonná az összharctól s gyengítené a csapás erejét. 

77 HL AOK Op. Hbt. Kriegsgruppe Ch. d. Gstbs. Op. Nr. 1289. 
78 ÖULK I. k. 235. o. 
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miatt csak nagy veszteségekkel haladt. Végül is a város — kézitusáig menő 
harcban — a hadtest kezébe került, s az orosz erők Komárov—Miaczyn irány
ba hátráltak. A város birtokba vétele után a II. hadtest 4. hadosztálya félbal 
fordulatot hajtott végre és a Zamosc—Krasnosztav műút mentén északi irány
ban tért nyert, ami által a hadtest Péter Ferdinánd főherceg parancsnoksága 
alatt kikülönített zömének további keleti irányú mozgását biztosította. Az em
lített hadosztály északra történő előtörését Dankl hadtestének a Vieprz folyóig 
való kijutása segítette elő.79 

A harapófogó másik szárnya, a József Ferdinánd-féle csoport, súlyos harcok 
után Telatynból Tjrszovcéig jutott el.80 Az elkeseredett küzdelem további ala
kulása érdekében mindkét hadvezetőség hathatós intézkedéseket foganatosí
tott. Az AOK-nál tartózkodó Soós vezérkari ezredesnek, a 4. hadsereg vezér
kari főnökének optimista helyzetmegítélése alapján Conrad „sorsára hagyta" 
a katasztrófa szélére jutott 3. osztrák—magyar hadsereget, s a 4. hadsereg na
pok óta véres harcokat folytató csapatait a végső döntésre hajszolta. Erősíté
seket természetesen nem tudott adni, mivel tartaléka nem volt; a védelembe 
szorított 1. hadseregtől, nemkülönben a saját kálváriáját járó 3. és 2. hadse
regtől sem tudott csapatokat elvonni. 

Az orosz hadvezetőség az 5. orosz hadsereg súlyos helyzetét kellőképpen fel
ismerte. Erőfeszítései a bekerítő szárnyak lefékezésére, megállítására összpon
tosultak. Kihasználva a 3. orosz hadsereg Lemberg elfoglalásával elért hatal
mas sikerét (augusztus 27.), Rovno térségéből mind több erőt vetett be József 
Ferdinánd csoportjának hátába, amelynek elhárítása Most Vielkie térségében 
nagy nehézségek árán egyelőre sikerült.81 Augusztus 30-án a csoport — foly
tatva támadását — a Portucyn—Laszcov vonalig jutott előre, de kimerült had
osztályai 31-én a frissen érkezett 11. orosz lovashadosztály és a 69. orosz gya
loghadosztály ellenállását megtörni nem tudták és védelmi harcra kényszerül
tek. A harapófogó jobb szárának bezárása meghiúsult.82 

Az orosz ellenintézkedések nyomán a harapófogó bal szára is hasonló sors
ra jutott. Mivel a Dankl ellen harcoló 4. orosz hadsereg újabb erősítéseket 
kapott, s a közte és a Visztula folyó közti szakaszt az újonnan felállított 9. orosz 
hadsereg ellentámadásával egyre inkább dél felé terjesztette, a Dankl féle had
seregnek a Vieprz folyóig eljutott V. hadteste is védelembe szorult, s Auffenberg 
hadserege támogatásának feladására kényszerült. A II. hadtest kikülönített 4. 
hadosztálya ezt követően képtelen volt a XXV. orosz hadtest nagy erejű ellen
támadását kivédeni, s visszavonulásával magával ragadta a délkeletre kanya
rodó, a harapófogó bal szárát képező Péter Ferdinánd-csoportot.83 Az 5. orosz 
hadsereg három hadteste ezáltal elkerülte a bekerítést és 10 000 fogoly hátra
hagyásával észak-északkeletre visszahúzódott. 

A 4. osztrák—magyar hadsereg komárovi győzelmét mind az AOK, mind 
a közvélemény túlbecsülte.84 A szemben álló erők nagyságából (200 000—200 000 

79 L. AOK Op. Nr. 1310 és 1337. parancsai. 
80 AOK Op. Nr. 1257.: HL AOK 15. cs. eh. d. Oslbs. A XIV. hadtestet a 41. honv. ho.-val megerősítve József 

Ferdinánd-csoport néven az AOK Op. Nr. 1208. és 1223. parancsa rendelte véglegesen a 4. hadsereg alá. A XIV. hadtest 
ide-oda rendelése a felsővezetés zűrzavarát mutatja. 

81 Daniloff: i. m. 244—245. o. 
82 HL AOK Op. Nr. 1343. 
83 A Péter Ferdinánd-csoport visszavonulása Aufíénberg felháborodását váltotta ki. Később személyesen tett szem

rehányást: meggondolatlan tettével még a „kis Cannaet" is meghiúsította. Vő. i. m. 237. o. 
84 Az AOK által kiadott hivatalos bulletin az alábbiakat tartalmazta: „Az egy hétig tartó csata Zamosc—Tyszovce 

térségében tegnap Auffenberg hadseregének teljes győzelméhez vezetett. Foglyok serege, eddig 160 löveg zsákmányol
tatott. Az oroszok visszavonulóban a Búgon át. Dankl hadseregénél is, amely most Lublint támadja, állandósuló sike
rek. Kelet-Galíciában Lemberg még birtokunkban van, de az ottani helyzet nagy fölényben levő orosz előretöréssel 
szemben nagyon nehéz. Höfer, a vkf. helyettese." L. : AOK Op. Nr. 1406. 

Az AOK Äuffenberghez intézett parancsában (Op. Nr. 1490) hangsúlyozta : „A 4. hadsereg csillogó fegyvertényével 
kivívta a jogot, a haza legmagasabb elismerésére és köszönetére." 
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fő) különösen a diplomáciai és államvezetés vont le messzemenő következteté
seket, míg az AOK az összeró keleti szárnyának (3. és 2. hadsereg) sorsa 
szempontjából értékelte magasra az Auffenberg-hadsereg eredményeit.85 Az ál
lami és katonai vezetés értékítéletét a bekövetkező események nem igazolták, 
a harci cselekmények további alakulására lényegében semmi befolyással nem 
bíró harcászati szintű győzelem született, amely a szemben álló 5. orosz had
sereget nem rendítette meg és az orosz hadvezetőség hadászati elképzelését 
alig befolyásolta, miközben a 4. osztrák—magyar hadsereg erőit a végsőkig 
igénybe vette, a balszárnyon harcoló 1. hadseregével együtt. Akár az AOK 
eredeti elképzeléséről, akár Auffenberg Cannae-t kergető becsvágyáról van szó, 
az előállott eredmény sem hadászatilag, sem hadműveletileg nem volt jelen
tős. Bár a 4. hadsereg parancsnoksága a bekerítést minden erővel megvalósítani 
igyekezett, sem a „nagy Cannae" (a József Ferdinánd- és Péter Ferdinánd-harc-
csoport által végrehajtott kettős átkarolás), sem a „kis Cannae" (József Fer
dinánd megféneklése után a Péter Ferdinánd-csoport által történő egyoldalú 
átkarolás) nem sikerült, részben az elégtelen erők, illetve a gyenge hadműveleti 
vezetés, részben az orosz ellenintézkedések miatt. A kialakult helyzetben azután 
a visszavonuló orosz erők erőteljes üldözéséről már szó sem lehetett: a 3. had
sereg Lembergnél bekövetkezett katasztrófája miatt az AOK — tartalékok 
híján — a 4. hadsereghez nyúlt, s a győztes csata színhelyéről délre elvonul
tatta.80 

Lemberg (augusztus 24—szeptember 1.) 

Az osztrák—magyar 1. és 4. hadsereg harcaival egyidőben az orosz ha
dászati elképzeléseknek megfelelően kialakult orosz offenzíva a keleti-délke
leti szárnyon olyan eredményeket hozott, amelyek nemcsak a kraszniki—ko
márovi győzelmeket ellensúlyozták, hanem az osztrák—magyar 3. hadsereg 
súlyos vereségével, továbbá a még teljesen fel nem vonult 2. osztrák—magyar 
hadsereg megtizedelésével az AOK hadászati elképzeléseit végleg megsemmi
sítették. 

A Lemberg térségében kibontakozó nagy vereség előzményei augusztus 24-ig 
nyúltak vissza. A 3. osztrák—magyar hadsereg e napon kezdte meg felzár
kózását előbb északi, majd kelet-északkeleti irányban azokkal a sebtében oda
vetett erősítésekkel, amelyekkel együtt az AOK a még gyülekezőben levő 
orosz erők (a 3. és 8. orosz hadsereg) támadásának akart elébe menni, hogy az 
1. és 4. hadsereg északi irányú offenzívájának hátát és oldalát biztosítsa. A 
Brudermannak kiadott parancs szerint a Brodyn és Tarnopolon át gyüleke
ző orosz erőkkel úgy kellett szembeszállni, hogy azok döntő veresége után mind 
a 3., mind az időközben fokozatosan beérkező 2. hadseregnek az előbbiek of
fenzíva j ához kellett felzárkózni. A XII. (nagyszebeni) hadtest (Kövess 'tá
bornok) a 11. gyaloghadosztállyal, (amely Zborowot kénytelen volt feladni és 
Pomorzanyba húzódott vissza) és a 8. lovashadosztállyal a Brudermann-féle 
hadsereg jobbszárnyát alkotta, amelyet jobbról Horodenkánál a 43. honvéd 
hadosztály biztosított. (A 35. népfelkelő dandár egyelőre Csernovitzban kí
sérelte meg az 8. orosz hadsereg egy hadosztályának feltartóztatását.)87 

85 A Szán mögötti nagy visszavonuláskor Auffenberg bukásának éppen az AOK kamarovi csatáról alkotott véle
ményének megváltozása volt a lözvetlen oka. Az AOK Auffenberg túlzó győzelme jelentéseit a további hadászati dön
tések káros bsfolyásolásának tekintette. Auffenberg el távolításával a katonai felsővezetésből az utolsó olyan ember vált 
ki. aki-J'erenc Ferdinánd k "réhez tartozóit. V<>. !l. tíiszling: Die Hohe Fahruns der Heere Habsburg. I. m. 39. o. 

8fl L. erre nézve az AOK parancsát: EL AOK Op. Nr. 1430. 
87 HL AOK Op. Nr. 1077. 
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A 3. hadsereg augusztus 24-én este még felvonulóban volt a Rohatyn— 
Pomorzany—Kamionka—Strumilova vonal mögött,88 augusztus 25-ére a so
rok rendeződtek: a XII. hadtest elérte a Blotnia—Przemyslany vonalat, közé
pen a III. (grazi) hadtest Gologary—Bortkow között állást foglalt, a balszár
nyon helyezkedett el a XI. (lembergi) hadtest a Lemberg—Brody vasútvonal 
két oldalán Jaryczovig, tőle balra a 44. lövészhadosztály a Lemberg—Zolkiev 
országutat kísérő magaslatokon, Jaryczov—Kulikov között pedig a 11. honvéd 
lovashadosztály állt, melyet az előző napokban Kamionka—Strumilovánál az 
orosz gyalogság és tüzérség találkozó jellegű összecsapásban megtizedelt.89 

Az AOK parancsa szerint az osztrák—magyar hadtestek augusztus 26-án 
megkezdték az előrenyomulást kelet felé: a XII. hadtest eljutott a Remizovcé-
tól délre levő magaslatokig, a III. hadtest majdnem Zloczovig és a XI. had
test Busk helységig, a Bug folyó lapályáig.90 Az orosz csapatokkal való össze
csapás még aznap bekövetkezett. Az AOK és Brudermann meglepetésére olyan 
támadó orosz erőkbe ütköztek, amelyek élőerő- és tűzfölénye valósággal föld
re szegezte az osztrák—magyar alakulatokat. A legnagyobb meglepetés azon
ban abból adódott, hogy nem gyülekezésben levő, hanem támadásra teljesen 
felfejlődött nagy orosz erőkről volt szó. A legkritikusabb helyzet a jobbszár
nyon alakult ki, ahol a szárnybiztosító 11. gyaloghadosztály Brzezanyt kény
telen volt kiüríteni és Dumajovba, Narajovba menekülni, a 8. lovashadosztály 
pedig Rohatynig hátrálni.91 Míg tehát a zöm: a XI., III. és XII. hadtest az orosz 
rohamokkal szemben többé-kevésbé helytállt, az említett két hadosztály ku
darca a 3. hadsereg délről való átkarolásánák veszélyét vetítette előre, ami 
könnyen az észak felé támadó 1. és 4. osztrák—magyar hadsereg tragédiájává 
fejlődhetett.92 

Az AOK a veszély nagyságát egyelőre nem érzékelte, illetve a Komarovnál 
ígérkező győzelem miatt sem a 4. hadseregtől, sem a Lublin felé támadó 1. had
seregtől nem irányított át csapatokat, Brudermanntól ugyanakkor a „bátor 
helytállást követelte meg", s csak a 23. honvéd gyalogoshadosztályt és a 97. 
lövészdandárt küldte Lemberg térségébe, (az utóbbit Lubienwielkébe)93, mi
közben lassan beérkező 2. hadsereg parancsnokát, Böhm-Ermolli lovassági 
tábornokot, aki Sztryjben ütötte fel főhadiszállását, csapatai gyors készenlétbe 
helyezésére utasította.94 Augusztus 27-én nagy orosz erők Narajov irányában 
rést vágtak a 11. gyaloghadosztály és 8. lovashadosztály roncsain és a Zlota 
Lipa folyót nyugatról övező magaslatok elérésével a XII. hadtest hátába nyo
multak. A III. hadtest ellen intézett orosz tűzcsapás ugyanekkor elvágta a 
XII. hadtest északi összeköttetését, így Kövess tábornok alakulatai a teljes 
átkarolás vagy a Zlota Lipa mögé való gyors visszavonulás alternatívája elé 
kerültek. Mivel a csapatok ellenálló ereje a fölényes orosz erőkkel szemben 
minimálisra süllyedt, a visszavonulás látszott a legcélravezetőbbnek. Ezt a 
csapatok Kövesstől függetlenül végrehajtották: soraik felbomlottak, a csapatok 
vad pánikban özönlöttek visszafelé. Menekülésük ütemét az oroszok lassúsága 
jótékonyan befolyásolta csakúgy, mint azokét, akik az északi szárnyon (XI. 
hadtest) jutottak hasonló sorsra: az oroszok Kamionka—Strumilova irányából 
Kulikov—Zoltancére vetették vissza az osztrák—magyar csapatokat.95 A front 
három napi öldöklő harc után a Zlota Lipa mentén és Lemberg előtt ideigle-

88 HL AOK Op. Nr. 1102. 
89 HL AOK Op. Nr. 1127. 
90 HL AOK Op. Nr. 1147. 
91 HL AOK Op. Nr. 1172. 
92 HL AOK Op. Nr. 1182. 
93 Uo. 
94 HL AOK Op. Nr. 1191. 
95 HL AOK Op. Nr. 1196. Az események hadosztályszintű leírását 1.: A világháború, i. m. 383—390. o. 
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nesen megállapodott. A támadókból vert hadakká vált osztrák—magyar csa
patok anyagi, erkölcsi veresége rendkívül nagy volt: szétugrasztott katonák 
ezreit biztonsági (kordon) alakulatok igyekeztek összeszedni, rendezni. (A fe
jetlenségre jellemző, hogy maga Kövess tábornok is elvesztette menekülő csa
pataival való kapcsolatát.) Az amúgy is csődöt mondott tábori tüzérség lövegei
nek, lőszerének nagy részét elveszítette, az egyes alakulatok eltűnt, fogságba 
esett katonáinak száma szokatlanul magasra emelkedett.96 

A rendteremtés a Zlotá Lipa mentén és Lemberg előtt inkább a katonák 
halálos kifáradása, teljes apátiája miatt sikerült viszonylag rövid idő alatt. 
A csapatokra szakadt nyugalom azonban csak átmeneti volt. 

Augusztus 28-a előestéjén Brudermann tábornok kedvező védelmi állások 
kialakításán fáradozott, miután az elszenvedett vereség a támadó hadművelet 
további lehetőségét végképp kizárta. Hadseregének középső részét, a III. és XII. 
hadtestet, a Frojelov—Kurovicze közti magaslatokra összpontosította, ame
lyek a keletről Lembergbe vezető utakat fedezték. Mivel azonban az északke
leti irány is roppant veszélyessé vált, a XI. hadtest megmaradt erőit közvet
lenül Lembergtől északkeletre csoportosította (a Miklaszov—Prusy vonalba), 
ennek bal szárnyát pedig néhány osztrák Landwehr alakulattal erősítette 
meg.97 Brudermann tehát Lemberg védelmére irányította figyelmét, holott ke
vés valószínűsége volt annak, hogy az orosz hadvezetőség arctámadásba haj
szolja csapatait a galíciai főváros ellen, különösen azután, hogy Rohatyn tér
ségében a 11. gyalogoshadosztály és a 8. lovashadosztály széthullásával az át
törés lehetőségei kedvezőek voltak. 

Brudermann védelmi intézkedéseivel egy időben Böhm—Ermolli tábornok 
arra törekedett, hogy a cseppenként beérkező 2. hadseregbeli egységeit a vas
úti vagonokból gyalogmenetben azonnal Rohatyn térségébe küldje. A VII. 
(temesvári) hadtest és a 20. honvéd hadosztály csapatairól volt szó, amelyek 
— a hadtáp mulasztásai miatt — kiéhezve, az utazástól, még inkább a gyalog
menettől kifáradva érték el a Rohatyntól nyugatra levő magaslatokat. (A IV. 
[budapesti] hadtestre Böhm—Ermolli nem számíthatott, mivel az egyelőre 
Sabácnál, a szerbek ellen folytatta értelmetlen, veszteségteljes harcát.) A cso
portosulás oldalbiztosítását Karg-csoport néven a Horodenkától Sztaniszlauig 
visszament, s időközben megfegyelmezett 43. (osztrák) landwehr (lövész) had
osztály és a vasúton kiérkező 38. honvéd hadosztály vette át Halicsnál, azzal 
a feladattal, hogy Brusszilov tábornok 8. orosz hadseregének Rohatyn irányú 
áttörési'hadmozdulatát oldalba kapja.98 

Augusztus 29-én az események mintha Brudermannt igazolták volna: az orosz 
zöm Firjelov és Kurovice között nagy erővel támadásba lendült és az osztrák— 
magyar III. és XII. hadtestnél csakhamar válságos helyzet alakult ki. A nap
felkeltekor rendkívüli tüzérségi tűzcsapással támadó oroszok a hevenyészett 
védelmi állásokba könnyen betörtek. Az osztrák—magyar tüzérség hatástalan
nak bizonyult, illetve — páni félelemben — gyakorlatilag kikapcsolta ma-

. gát a harcból és futásban keresett menedéket. A magára maradt gyalogság 
kézi fegyverekkel igyekezett feltartóztatni a rohamozó orosz tömegeket, ame
lyek, a felkelő nappal a hátuk mögött, homokszínű egyenruhájukban csak az 

9ß Stegemann: i. m. 296—297. o. és A világháború, i. m. I I . k. 411—412. o. Conrad augusztus 27-én a 3. hadsereg 
helyzetén az 1. és 4. hadsereg északi irányú hadműveleteinek felgyorsításával kívánt enyhíteni. E célból táviratot kül
dött Moltkének német erők Siedlec és Lukow térségébe való küldésére és támadására. Moltke válaszra sem méltatta. 
A távirat szövege kivonatosan közölve: A világháború, i. m. I I . 431. o. 

97 Brudermann védelmi intézkedéseit kivonatosan közli: A világháború, i. m. I I . k. 435. o. Az intézkedések alapja az 
AOK Op. Nr. 1282. parancsa volt, amely ingerült hangjával éreztette az AOK (Conrad) elégedetlenségét a 3. hadsereg 
eddigi vezetésével, illetve vereségével szemben. 

98 Böhm—Ermolli tábornok hadseregparancsában igen bizakodó hangot ütött meg : csapatainak lendületes táma
dásától a 3. hadsereg hatható segítségét remélte. A parancs szövege: A világháború, i. m. I I . k. 441—442. o. 
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utolsó pillanatban váltak láthatóvá. A délutáni órákban a XII. hadtest jobb 
szárnyának ellenállása megrendült. A mellette harcoló — s a harcokban tel
jesen járatlan — VII. hadtest tehermentesítő támadása Ruda helység irányá
ban véresen összeomlott, s maga a hadtest is egyre hátrább vonult." A har
cok kimenetelét végül is a m. kir. 20. honvéd hadosztály Rohatynál bekövet
kezett összeomlása döntötte el: a Brusszilov-féle 8. hadsereg támadó alakulatai 
egyszerűen lehengerelték. A hadosztály megmaradt részei elhagyták a csata
teret, sőt a VII. hadtest zömét is magukkal rántották. Rohatyn elestével az 
orosz áttörés teljessé vált, miután a Halicsnál álló Karg-csoport oldaltámadásai 
— a nyugatra törő orosz csapatok oldalában — kudarcba fulladtak. Ezt kö
vetően kombinált orosz oszlopok a Dnyeszter folyó mentén felfelé törtek előre, 
Böhm-Ermolli felbomlott kötelékeit maguk előtt hajtva.100 

Az AOK a válságos órákban Sztryj körzetében igyekezett felfogni és rendbe
szedni a nyugatra özönlőket, azt remélve, hogy egy újabb ellenállási vonal 
mögött kitartva támogatást nyújthat a XII. hadtestnek és fenntarthatja a hát
só összeköttetéseket a Szán folyóig.101 

Az AOK számítását augusztus 30-án az orosz hadvezetőség keresztülhúzta. 
Rohatyn és Kurovice között újabb támadás bontakozott ki, amely a napok óta 
egyre kilátástalanabbul harcoló csapatok ellenállását középen is felgöngyölí
tette. Az újabb csapás mindenekelőtt a XII. hadtest ellenállását törte meg, s 
a hadtest két részre szakadva — szinte teljes felszerelését a csatatéren hagyva 
— Bobrkára és Lemberg előterébe menekült.102 A XII. hadtest összeomlása 
miatt a III. hadtest helyzete is tarthatatlanná vált: a Przemyslany—Kurovicë 
közötti magaslatokat 3 napi védelmi harc után kiürítette és Lemberg kapujáig 
özönlött vissza.103 

Augusztus 31-én némi vigaszt — átmenetileg — a XI. hadtest arcvonala nyúj
tott; a 23. és 44. honvéd hadosztályokkal együtt Kulikovtól keletre, a Peltev 
folyó mindkét partján a hadtest sikeres csapást hajtott végre a 3. orosz had
sereg jobbszárnya ellen. Mint később kiderült, az áldozat hiábavaló volt, a 
3. orosz hadsereg ellencsapása előbb a hadtestet nyomta vissza, majd a belőle 
elkülönült úgynevezett Daempf-csoportot verte szét olyan pánik közepette, 
amelyben a csoport alakulatai egymást lőtték.104 

A 3. és 8. orosz hadsereg, elért győzelmei következtében, a Gnila Lipa 
folyó jobb partján állt, birtokolva Kelet-Galíciát és délről átkarolva Lemberg 
térségét, amellyel az északon harcoló 1. és 4. osztrák—magyar hadsereg hátát 
fenyegette, annál is inkább, mivel ellenfele, a 3. és 2. osztrák—magyar hadsereg, 
létszámában leapadva, anyagi erőben mélypontra zuhanva, morálisan telje
sen megrendülve, az elképzelhető legsúlyosabb válságot élte át. 

Az AOK kétségbeesett intézkedései a megmaradt erő megmentését célozták: 
már augusztus 30-án elrendelték a Juszkovce—Bobrka—Ganczary, majd a Lem-

99 HL AOK Op. Nr. 1293. 
100 A m. kir. 20 honvédhadosztály rohatyni csődje a háború után éles polémiák tárgya lett. A Horthy-korszak had

történetírása felháborodottan tiltakozott, hogy a 20. honvédhadosztályt bűnbaknak tették meg a lembergi katasztró
fáért. (A világháború, i. m. II . k. 338—454. o.). Az AOK már a rohatyni megfutás után vizsgálatot rendelt el a hadosz
tály ellen (AOK Op. Nr. 1346), sugalmazója Conrad beosztottja, Metzger vk. ezredes volt. Á vizsgálat a hadosztályt, s 
különösen annak vezetését, elmarasztalta. (AOK. Op. Nr. 1794) A valóságban az utazástól és éhségtől elcsigázott had 
osztály, amelynek a rohatyni ütközet volt az első tűzpróbája, a rossz vezetés és az elégtelen fegyverzet miatt maradt 
alul az oroszokkal szemben. A hadosztály a nagyváradi 39. és a budapesti 81. honvéd gyalogdandárokat foglalta ma
gába. (Parancsnoka Csanády altábornagy, vezérkari főnöke Békéssy vk. őrnagy volt.) — A VII. hadtest és a Karg-cso
port harcainak részletes leírása : A világháború, i. m. 448—460. o. és AOK Op. Nr. 1346. 

101 Vö. Stegemann: i. m. 301. o. és AOK Op. Nr. 1360. 
102 Első esetben fordult elő, hogy nemzetiségi katonák, ezúttal románok, tömegesen szöktek át az ellenséghez, vagy 

a harcállásokat önkényesen elhagytak. Legtöbb eset a gyulafehérvári 50. gyalogezrednél fordult elő. L. : A világháború, 
i. m. I I . k. 485. o. A hadtestnél kibontakozott teljes káosz érzékletes leírása: uo. 486—487. o. 

103 Stegemann: i. m. 301. o. 
104 A sikeres támadás Klodzienkonál zajlott le. A 23. honv. gy. ho. sikere azonban semmiféle hatással nem volt az 

eseményekre. A világháború, i. m. I I . k. 449—450. o. 
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berg—Mïkolajdv vonalba történő visszavonulást,105 ezt követően pedig 31-én a 
Vereszyca folyó mögé.106 A parancs kimondta, hogy a 3. hadsereget minden 
eszközzel állítsák meg a grodeki tóhátság vonalán, a 2. hadsereg Dnyeszter-
től északra levő egységeit Komarnoban gyülekeztessék. Augusztus 30-án még 
úgy tűnt, hogy Lemberget védeni tudja a XI. hadtest, a csapatok azonban 
a várost — helyőrségével együtt — elhagyták.107 

A 3. hadsereg kudarcáért — régi Habsburg hagyomány szerint — Bruder
mannt tették felelőssé, s tisztéből eltávolították. Utóda Boroevič Szvetozár a 4. 
(Auffenberg) hadsereg VI. (kassai) hadtestének eddigi parancsnoka lett, aki 
hadtestének 15. hadosztályát kíméletlen eszközökkel rendbeszedte, s alkalmas
nak mutatkozott a 3. hadsereg újjászervezésére is.108 A Vereszyca mögé törté
nő visszavonulás magával hozta Csernovitz és Sztaniszlau kiürítését, Bukovi
na feladását. Az új védelmi állás, amelybe a 3. és 2. hadsereg maradványai visz-
szamentek, egyelőre nyugodt napokat élt át: az orosz hadvezetőség részben a 
csapatokat ért nagy veszteségek, részben a komárovi fejleményeket túlbecsülő 
megítélés miatt (az 5. orosz hadsereg vereségét nagyobbnak hitték) a megvert 
3. és 2. osztrák—magyar hadsereg erőteljes üldözéséről lemondott. A győzelem 
politikai gyümölcse Lemberg elfoglalása volt (szeptember 2.), nagy presztízs-
nyereség, amely az önelégültség veszélyes érzését táplálta és ez időt adott az 
ellenfélnek megtépázott sorai rendezésére. 

Rava-Ruszka—Lemberg (szeptember 1—szeptember 9.) 

A kialakult helyzetben az AOK súlyos döntések elé került. Conrad vezérka
ri főnök először ébredt tudatára a keleti irányból kibontakozott orosz áttörés 
roppant veszélyességének. Részben a hadászati átkarolás küszöbön álló volta, 
részben az osztrák—magyar haderő nagy veszteségekkel terhes veresége, nem
különben a balkáni arcvonalon bekövetkezett kudarc az ottani 5. osztrák—ma
gyar hadsereg frontján, a háború továbbfolytatásának lehetőségeit kérdőjelez
ték meg. Annál is inkább, mivel a szövetséges Németország haderejének zöme 
a háború döntő arcvonalán, a nyugat-európai hadszíntéren a villámháborús 
győzelemtől napról-napra messzebb került, keleti hadseregének a tannenbergi 
győzelmét követő hadműveletei pedig az osztrák—magyar arcvonalra neheze
dő, egyre erősebb orosz nyomást képtelenek voltak csökkenteni. 

A válságos helyzetből való kiútkeresés szülte meg az újabb Conrad-i had
műveleti tervet, mely inkább hasonlított egy hazárdjátékos improvizációjához, 
mint a körülményeket helyesen mérlegelő hadvezér megfontolt haditervéhez. 
Az új hadműveleti elképzelés Auffenberg hadseregével hátraaroot csináltatott, 
hogy a Lemberget feladó és a Vereszyca mögött gyülekező 3. osztrák—magyar 
hadsereget nyugat felé követő 3. orosz hadsereget észak-déli irányból, szep
tember 4-én indítandó támadással oldalba kapja.109 Ezt követően szeptember 

105 Conrad szeptember 1-én a legfelső német hadvezetőséghez fordult. Kérte, hogy két német hadtestet irányítsanak 
Przemysl térségébe, mert a 3. és 2. osztrák—magyar hadsereg reménytelen helvzetbe jutott. L. HL AOK Op. Nr. 1405. 

100 HL AOK Op. Nr. 13G6. 
107 HL AOK Op. Nr. 1309. 
108 Szeptember 5-én Frigyes főherceg hadseregfőparancsnok magánlevélben szólította fel Brudermann tábornokot, 

hogy „jelentsen beteget", s kérje felmentését. 
HL AOK 15 es. Res. Nr. 60. 
109 HL AOK Op. Nr. 1430. A parancs elrendelte, hogy a 4. hadsereg főerőivel szeptember 3-án az Uhnov— 

Belzec vonalon álljon, majd a 3. hadsereg tehermentesítésére Lemberg irányban támadjon. Az 5. orosz hadsereg üldö
zésére az AOK két gyaloghadosztályt a Huczva és a Bug folyók között, egy gyalog-, és egy lovashadosztályt a Huczva 
folyótól nyugatra elégségesnek tartott. E hadosztályokat József Ferdinánd-csoport néven fogták össze. Frigyes főher
ceg ugyanakkor lelkesítő parancsot intézett a 4. hadsereg tisztjeihez és legénységéhez. AOK Op. Nr. 1490. A hadsereg a 
hátraarc végrehajtása után az alábbi harcrendet vette fel: jobbszárny: IX. hadt. (25., 10., 26. gy. ho), közép: VI. hadt. 
(39., 27., 15. gy. ho.), balszárny: XVII. hadt. (19 és 41. gyalogho. és a 2. és 9. menetdandár). A József Ferdinánd-cso
port: I I . hadt. (4., 13., 8. gy. ho. és a 9. lov. ho.) A 3. hadsereg újjászervezése: AOK Op. Nr. 1452 és 1474. A támadás 
elrendelése: AOK Op. Nr. 1524. 
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7-én a 2. osztrák—magyar hadsereg — alakulatainak rendbeszedése után, a 
Grodek-i tóhátságról kiindulva — keleti irányú támadással Lembergig tör,110 

maga előtt hajtva a 8. orosz hadsereget, illetve a 3. orosz hadsereghez szorítja 
egy észak—déli irányú kettős átkarolás reményében. Mindkét hadsereg mozgá
sának és sikerének lehetősége számos kedvező feltételtől függött. Az első: Dankl 
1. hadserege folytassa támadását Lublin ellen, nagy orosz erők (4. és 9. orosz 
hadsereg) lekötése céljából. Ugyanilyen intenzitással nyomuljon előre az új Jó
zsef Ferdinánd-féle harccsoport a komárovi csatát vesztett 5. orosz hadsereg 
nyomában Grubieszov irányába, hogy ezáltal a délre forduló Auffenberg há
tát biztosítsa.111 A siker hasonlóan fontos feltétele volt a Boroevič által „rendbe
szedett" 3. osztrák—magyar hadsereg csakhamar megindítandó keleti irányú 
ellentámadásának sikere az őt üldöző 3. orosz hadsereg ellen.112 Voltaképpen 
arról volt szó, hogy az eddigi csatákban nagy erkölcsi és anyagi vesztesége
ket szenvedett osztrák—magyar erőket újabb támadó hadműveletre kénysze
rítették egy olyan ellenféllel szemben, amely anyagi és élőerőfölénye mellett 
harcászati-hadműveleti vezetésben riválisa fölött állt, s — az egyetlen 5. had
sereg kivételével — az eddigi harcokban elért győzelmek morális előnyével 
rendelkezett.113 

Az új hadműveleti terv alapján a 4. (Auffenberg) hadsereg, támadását be
szüntetve, illetve az ellenség üldözését a József Ferdinánd-csoportra bízva, 
megkezdte a déli irányba való felfejlődést. Egy hadsereg megfordítása béke
időben is a legnehezebb feladatok közé tartozik, háborúban .pedig szinte belát
hatatlan következményekkel fenyegető manőver, különösen akkor, ha a terep
adottságok kedvezőtlenek, ha az ellenség a csatateret még nem adta fel, s ha 
a saját csapatok a megvívott eddigi harcokban jelentősen meggyengültek. A 
4. hadseregnél az említett nehézségek mind adva voltak: a terep, ahol a hátra
arcot végrehajtani kényszerült, közlekedési utakkal gyéren ellátott, mocsaras, 
erdőkkel borított táj volt, amelyen a megvert, de meg nem semmisített 5. orosz 
hadsereg még jelen volt, bármikor visszafordulhatott, s a gyenge József Fer
dinánd-csoportot legázolhatta; az eddigi harcokban erősen megviselt alakulatok, 
amelyek katonasága fel sem fogta, hogy a győztes csatateret fel kell adnia s 
a nehéz áron megszerzett előnyöket egyetlen parancsszóra fel kell áldoznia, 
visszafordulva beleütközhettek közismerten rossz szervezettségű és gyengén 
funkcionáló hadtáp-, kórház- s egyéb vonataikba, amivel saját anyagi ellátott
ságuk kerülhetett kritikus helyzetbe, nem beszélve arról, hogy az említett 
vonatok maguk mögé rendelése az első pillanatban szinte kivihetetlennek tűnt. 
A háború utáni szakirodalom méltán adózott elismeréssel Auffenbergnek, de 
különösen az alárendelt parancsnokoknak, hogy a „hátraarc" néhány nap alatt 
viszonylag rendben megtörtént, ami részben az orosz hadvezetőség éberségének 
hiányára is utal. 

A „hátraarc"-manőver sikere annak is köszönhető volt, hogy Dankl 1. had
serege felújította a Lublin elleni támadást. Ezúttal azonban nem a bal-, hanem 
a jobbszárnyán: a X. hadtest szeptember 1-én megrohamozta a Fajszlavicétól 

110 L. erre nézve az AOK Op. Nr. 1452. és a 4. hadsereg Op. Nr. 399. parancsát, amelyben tájékoztatást ad a parancs
noknak a 2. hadsereg feladatairól. Auffenberg: i. m. 285. o. A 2. hadsereg rendbeszedéséről az AOK Op. Nr. 1498. intéz
kedett. A támadás részletezése: AOK Op. Nr. 1005. 

111 HL AOK Op. Nr. 1580. (A I I . és XIV. hadtestből alakítva.) 
112 HL AOK Op. Nr. 1523. 
113 Az AOK maga is kétségesnek érezte a támadás várható sikerét. Op. Nr. ] 521-ben felkérte a konstantinnápolyi 

osztrák—magyar katonai attasét, hasson oda, hogy a törökök lépjenek be a hábonlba, Odessza ellen intézzenek táma
dást, s ezzel segítsék elő a Monarchia vállalkozását. A parancs mellett a katonai attasé válasza: a törökök Conrad ké
rése elől kitértek. 

Az AOK helyzete is megrendült e napokban : udvari körökben és a bécsi közvéleményben pánikhangulat uralko
dott, amely eljutott az uralkodó katonai irodájáig. Ferenc József Montenuovo herceg udvarmesteren keresztül rendü
letlen bizalmáról biztosította Frigyes főherceget és Conradot. L. : HL AOK Res. Nr. 00. 
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északra lévő orosz magaslati és erdőségbeli állásokat. A támadást balról az 
V. hadtest támogatta. Az orosz ellenintézkedések nyomán a támadás csakhamar 
megakadt, majd 2-án — többszöri sikertelen megújítás után — nemcsak össze
omlott, hanem az V. és X. hadtest közötti orosz áttörés veszélye fenyegetett. 
Dankl ekkor a Woyrsch-féle német hadtest beavatkozásától remélte az orosz 
rohamok felőrlését. Woyrsch hadteste, megkésve a Visztulán való átkeléssel, 
az eseményekre semmi hatást nem tudott gyakorolni, ellenben később a vissza-
özönlő Dankl-hadsereg utóvédjének szerepét kellett vállalnia. Szeptember 4-ére 
Dankl jobbszárnya az áttörés előtt állt, s az orosz hadvezetőség a Tanév tér
ségbe való leszorítását jelölte meg csapatai feladatául.114 

Az AOK előtt a Dankl-hadsereg újabb kudarca egyelőre rejtély maradt, 
pedig arról volt szó, hogy az orosz hadvezetőség a hadműveletek súlypontját 
a jobbszárnyra helyezte, jelentős erőket irányítva át a 4. és 9. orosz hadsereg 
arcvonalára, továbbá a visszavonuló 5. orosz hadsereg támogatása céljából a 
3. orosz .hadsereg mozgását nem nyugati, hanem északnyugati irányba rendel
te el.115 Az orosz döntés a Conrad-féle új haditervet legérzékenyebb pontján 
érintette: azon túlmenőleg, hogy a Dankl-hadsereg Lublin elleni támadása 
kudarcba fulladt, s Dankl az áttörés veszélye elé került, a Grubieszovig elő
törő József Ferdinánd-csoport hatalmas túlerőre talált az AOK számára vá
ratlanul visszaforduló 5. orosz hadseregben, s annak heves támadásai nyomán 
egyre délebbre szorult. Miközben Conrad a 4., 3. és 2. osztrák—magyar had
sereggel — a Monarchia hadseregének zömével — voltaképpen egy keleti irá
nyú átkaroló hadműveletre tört, ez a zöm az orosz súlypontképzés és sikerek 
nyomán egy észak-déli irányú hátbatámadás veszélye elé került. 

A kérdés ezek után az volt: sikerül-e Dankl-nak és József Ferdinándnak 
addig kitartania, míg a 4., 3. és 2. hadsereg a Conrad-féle elképzeléseket vég
rehajtja? Conrad szerint 3 napról volt szó. Mint az események megmutatták: 
a hadművelet összeomlása nem ennek a 3 napnak a rovására volt írandó. 

A 4. (Auffenberg) hadsereg szeptember 3-ára mindhárom hadtestével (XVII., 
VI. és IX.) felfejlődött a Tomaszov—Korczmin vonalban való támadásra. Ez
alatt a 3. (Boroevič) hadsereg megtépázott csapatai — Lemberg feladása után 
— a grodeki tavak vonalán, zömmel Javorov térségében, újjászervezés alatt 
álltak. A 2. (Bőhm-Ermolli) hadsereg Komárno és Szambor térségében gyüle
kezett (a VII. és IV. hadtest, mely utóbbi végre megérkezett Sabác mellől). 
A 4. hadsereg lassan terjeszkedett Niemirov és Magierov felé, jobb szárnya a 
Javorov—Janov vasútvonal mentén felvette a kapcsolatot Boroevič balszárnyá
val,116 míg balszárnya részben fedetlenül állt, mivel az azt biztosító József 
Ferdinánd-csoport minden energiáját lekötötte Dankl jobbszárnyának támo
gatása, illetve a visszafordult 5. orosz hadsereg nyomása.117 

Szeptember 6-án a 4. hadsereg támadásba lendült és — az AOK kínos meg
lepetésére — rendkívül heves ellenállásba ütközött. Jóllehet mindhárom had
teste tért nyert, szeptember 7-e estéjéig a balszárnyon harcoló XVII. hadtes
tet a nyomasztó ellenséges túlerő előbb megállította, majd visszanyomta Ryczki 

• helységig, amellyel a hadsereg ellátási vonalát jelentő Rava-Ruszka—Javorov 
közötti országút veszélybe került.118 A helyzet kritikus voltán enyhítendő, az 
AOK három lovashadosztályt irányított Rava-Ruszkába, miközben a VI. és 
IX. hadtest arra kényszerült, hogy délről keletre fordítsa arcvonalát, a táma-

114 Mindezekre nézve 1. HL AOK Op. Nr. 1576., 1578 és 1586. 
115 A 3 , orosz hadsereg csapása irányának felismerése: AOK Op. Nr. 1561. 
116 HL AOK Op. Nr. 1635. 
117 HL AOK Op. Nr. 1667. 
118 HL AOK Op. Nr. 1675. 
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das helyett elkeseredett védelmi harccal fogja fel a 3. orosz hadsereg észak
nyugati irányú csapását.119 Conrad hadműveleti tervének feltételezésével el
lentétben ugyanis a 3. orosz hadsereg nem üldözte a nyugati irányban vissza
vonuló 3. (Boroevič) hadsereget, hanem északnyugati irányba fordult, hogy tá
mogassa az 5. (Pleve) orosz hadsereget. így a 4. (Auffenberg) hadsereg szep
tember 6-i támadása nem oldalba kapta, hanem arcból érte, amit túlereje révén 
könnyen elhárított, s jobbszárnyi súlyképzéssel Auffenberg balszárnyát csak
nem átkarolta. A helyzet ezután azt követelte, hogy Auffenberg frontálisan 
fogja fel a 3. orosz hadsereg támadását, így a támadásból veszteségteljes el
hárító harc lett, s a Conrad-i elképzelés teljes csődje. 

A helyzetet mentendő, Conrad a 3. (Boroevič) és a 2. (Bőhm-Ermolli) had
sereg azonnali támadását rendelte el. A 3. hadsereg két hadteste (III. és XI.) 
a Grodek—Lemberg, illetve a Javorov—Lemberg vasútvonalak mentén kezdte 
meg az előnyomulást, mialatt a 23. honvéd hadosztály a Javorov—Janov ország
úton tartotta a kapcsolatot a 4. hadsereggel. A támadáshoz csakhamar felzár
kózott a 2. hadsereg: XII. és VII. hadteste az alsó-Vereszyca mentén tört 
kelet felé, míg IV. hadtesté Rudki-ig hatolt előre (szeptember 9.). Egy csoport 
a Sztryj folyó szakaszán védelmi állást foglalt el, más kisebb csoportok a Kár
pátok átjáróit védelemre rendezték be.120 

Szeptember 8-án a 3. és 2. hadsereg előrehaladása kedvezőnek tűnt. A 2. 
hadsereg átjutott Kolodrubynál a Dnyeszteren, Komarnonál a Vereszycán, 
ekkor azonban előkészített orosz védelmi állásokba ütközött: az ellenfél heve
nyészett, de rendkívül tűzerős tábori állások tömegével lelassította a támadást. 
Nagyjából ugyanez volt tapasztalható a 3. hadseregnél is. A III. hadtest Grode-
ka-Gora, a XI. hadtest Vielkopole, majd Janov nagy veszteségekkel történő 
elfoglalása után egyre csökkenő lendülettel jutott előre, miközben minden ta
nyát, majort, kis és nagy helységet külön kellett megostromolnia, s számos 
büntető akciót indítania az orosz hadsereget bőséges információkkal ellátó uk
rán lakossággal szemben. A csakhamar bekövetkező orosz ellentámadás a 3. 
hadsereg támadását nemcsak megállította, hanem a hadsereget súlyos védelmi 
harcokba sodorta. Az orosz ellenállás hevessége inkább a tereplehetőségek mes
teri kiaknázásának volt következménye, mintsem anyagi és élőerő fölényének, 
hisz a súlypontot — mint ismeretes — az orosz hadvezetőség Dankl, illetve 
Auffenberg arcvonalára helyezte. A 2. osztrák—magyar hadsereg nagy árat 
követelő helyi sikerei nem késztették az orosz hadvezetőséget elhatározásának 
megváltoztatására, még akkor sem, amikor alakulatai Lemberget délnyugatról 
megközelítették.121 Egyébként is, Lemberget az orosz hadvezetőség annyira 
megerősítette, hogy hosszadalmas védelmi harcra is kész volt, hogy azalatt 
a számára kedvező hadászati döntés Dankl és Auffenberg arcvonalán bekövet
kezzék. 

Szeptember 9-én elkeseredett harcok dúltak Lemberg előterében. Az orosz 
hadvezetőség Bartatov, Mizana, Stavezany helységeket, amelyek a Lembergbe 
nyugatról vezető utakat uralták, újabb erők átdobásával erősítette meg. Le
küzdésük a rohamozó osztrák—magyar csapatoknak nem sikerült, még annak 
árán sem, hogy a sebtében felvonultatott nehéztüzérség az említett helységeket 
rommá lőtte. Az AOK a 2. hadsereg további támadásától várta Lemberg vissza
foglalását s ezzel a hadászati helyzet gyökeres fordulatát. Szeptember 9-én és 
10-én kiadott parancsai türelmetlenül hajszolták előre a 2. hadsereget, a napi
jelentések vétele után megfeddte Bőhm-Ermollit, hogy a kitűzött célokat nem 

119 HL AOK Op. Nr. 1712. 
120 Uo. 
121 HL AOK Op. Nr. 1747. és 1799. 
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érték el.122 Az előtörés azonban egyre nehezebbé vált, a csapatok a fokozódó 
orosz ellenállás nyomán kimerültek. A támadás újbóli erőszakolását nagymér
tékben motiválta, hogy Dankl ellenállása összeomlott és az 1. hadsereg, a 4. 
és 9. orosz hadsereg nyomására, arcvonalát feladva, a Szán folyó mögé özönlött 
visszafelé.123 Lényegében ugyanez következett be a József Ferdinánd-csoportnál 
az Auffenberg balszárnyánál : a visszavonulás elkerülhetetlenné vált.214 A 
Conrad-féle hadművelet végleg összeomlott. Az AOK a galíciai nagy csatát 
elvesztette, erőfeszítései csak arra irányulhattak, hogy csaknem egész Galíciát 
feladva, megmaradt erőit az ellenség átkarolása alól kivonva s attól elszakadva 
újjászervezze, s közvetlen német segítséggel kísérelje meg a háború tovább
folytatását. 

A fordulatot tulajdonképpen a 4. (Auffenberg) hadsereg balszárnyán és a 
József Ferdinánd-csoport arcvonalán kibontakozó események váltották ki. Míg 
a 4. hadsereg középen harcoló VI. hadteste elkeseredett elhárító harcokban 
feltartóztatta a 3. orosz hadsereg rohamait (az új parancsnok, Arz altábornagy 
későbbi vezérkari főnök, tetterős vezetésével), az északi szárny ellenállása 
összeomlott, csakúgy, mint József Ferdinánd csoportjáé az 5. orosz hadsereggel 
szemben. Rava-Ruszka és Tomaszov között az arcvonal szétszakadt, s az oszt
rák—magyar csapatok visszaözönlése kezdetét vette. Míg azonban itt egy had
seregrész, illetve egy csoport kudarcáról volt szó, tőlük balra — északra — 
egy egész hadsereg, az I. (Dankl) osztrák—magyar hadsereg jutott el az össze
omlás küszöbére. Előbb a balszárnyán levő Kummer-csoport és az I. hadtest 
ellenállása tört meg (Chodel-szakasz), majd a jobbszárnyon levő X. és V. had
lest arcvonala szakadt szét. Habár az időközben bevetett német Woyrsch-féle 
hadtest Tárnavatkánál sikeresen közbelépett, az 1. hadsereg visszavonulását 
halogatni többé nem lehetett: erői kimerültek, s csapatai megmentését Dankl 
csak a Szán folyó mögé való gyors visszavonulásban remélhette. Mindezt siet
tette a mellette harcoló József Ferdinánd-csoport újabb veresége, amely Lu
by czánál csak a legnagyobb erőfeszítés árán tudta magát kivonni a teljes be
kerítésből. 

Miközben az északi szárny visszavonulásban volt (amelyet Tarnavatka—Tu-
robin vonalán a Woyrsch-féle német hadtest fedezett), s a József Ferdinánd
féle csoport is Cieszanov irányába özönlött, a Javorov—Lemberg vasútvonaltól 
délre harcoló 4., 3. és 2. hadsereg helyzete kétségbeejtővé vált, mivel nemcsak 
az észak-déli irányú, hanem a Sztryj völgyében Dovhobyce felé törő orosz erők 
révén (8. orosz hadsereg) — á Szambor—Turka, Szambor—Chýrov vonal fe
nyegetésével — a dél—északi irányú átkarolás feltételei is érlelődtek.125 

Az AOK szeptember 11-én valamennyi hadsereg számára kiadta az általá
nos visszavonulási parancsot. A csaknem egy hónapon át tartó galíciai nagy 
csata az osztrák—magyar csapatok vereségével ért véget. 

A visszavonulás (Szeptember 11—szeptember 23.) 

Dankl tábornok hadseregének roncsait mentette a Szán folyó mögé. 
A csapattestek vezetőiben a Tanév térségen való átkelés a legnagyobb ag
godalmakat váltotta ki. Orosz foglyok vallomásai egyértelműen arra utaltak, 
hogy az orosz hadvezetőség a végső csapást a Dankl-hadsereg ellen a Tanév 

122 HL AOK Op. Mr. 1796., 1799., 1810., 1816., 1850. 
123 HL AOK Op. Nr. 1816. 
124 HL AOK Op. Nr. 1866. 
125 HL AOK Op. Nr. 1877. 
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térségben tervezte. Emiatt nagy lovaskötelékek állandó rohamára kellett szá
mítani, amelyek az amúgy is rendezetlen visszavonulást a kötelékek felbomlá
sáig zavarhatták. Az orosz zöm előnyomulásának késleltetését a Woyrsch-féle 
hadtest kapta, amely így a Tarnavatka körüli dombokon elkeseredett utóvéd-
harcokba bocsátkozott az osztrák—magyar zöm vonulását fedezve. (A hadtest 
szeptember 17-én és 18-án még állásaiban harcolt, mialatt Dankl seregének 
kötelékei elérték a Szán folyót, s a Visztula—Szán szögletébe benyomult orosz 
lovastömegek támadását üggyel-bajjal elhárította.) 

Az AOK szeptember 11-én kiadott parancsa126 tényként közölte, hogy az 
1. hadsereg a Szán alsó folyása mögé megy vissza s „az általános helyzet 
megköveteli a Lembergnél sikerrel kecsegtető támadás félbeszakítását", illetve 
valamennyi hadseregnek a Szán mögé való visszavonását. Az 1. hadsereg sáv
ját a Visztulától Lezajszig, a 4. hadseregét Jaroszlav, a 3. hadseregét Przemysl 
irányában, míg a 2. hadseregét Nove-Miaszto—Bilica közti sávban jelölték ki. 
Ez utóbbi visszavonulásának kezdetét szeptember 12-ében adták meg. 

Szeptember 12-én az AOK újabb parancsot adott ki.127 Ebben elrendelte, 
hogy a 3. hadsereg a Przemysl—Jaroszlav térségbe való ellenséges betörést há
rítsa el, az 1. és 4. hadsereg pedig akadályozza meg az ellenség átkelését a 
Szán folyó nyugati partjára. Ugyanakkor megtiltotta a Szán vonal hathatós 
védelmét. A 2. hadseregnek ezalatt törekednie kellett arra, hogy az ellenség 
Przemysl elleni, délről jövő esetleges támadását elhárítsa. (Megjegyzendő, hogy 
az AOK ekkor még Przemyslben tartózkodott, csak 12-én kezdte meg az át-
települését Neu-Sandezbe.) A nagy visszavonulás végleges szabályozása az 
AOK szeptember 16-i parancsában történt meg.128 A parancs bevezetőjében 
tudatta, hogy az osztrák—magyar hadseregek megerősítésére német csapatok 
érkeznek. Mindaddig minden nagyobb harci tevékenység elkerülendő és az 1., 
4. és 3. hadseregnek el kell érnie az alsó Dunajec és a Biala folyók térségét 
(Gribontól délre), míg a 2. hadseregnek a Szemelnye-Felső és Alsóvízköz— 
Sztropkó—Alsókomarnok közti térséget. El kell érni továbbá, hogy a hadsere
geket együtt tartsák s az 1. hadseregnek délre való leszorítását elkerüljék. 
(A parancsot az AOK már Neu-Sandezből adta ki.) 

Conrad ezt megelőzőleg „drámai hangú" kéréssel fordult a német hadveze
tőséghez: a helyzet stabilizálása érdekében szükséges, hogy legalább négy né
met hadtestet irányítsanak Nyugat-Galíciába.129 Szeptember 14-én este kéré
sét megismételte, kiegészítve azzal, hogy a német csapatok Narev térségében 
indítandó támadásának immár nincs értelme. A kialakult helyzetben arról van 
szó, hogy az osztrák—magyar erőknek a segítségül érkező német csapatokkal 
Nyugat-Galíciában egyesülniök kell.130 

A nagy visszavonulás kényszerű elrendelése rendkívül heves reakciót vál
tott ki az udvarnál, a diplomáciai vezetésnél és mindkét ország (Ausztria, Ma
gyarország) közvéleményében. Az AOK Károly trónörököst menesztette Bécsbe 
(aki beosztott tisztként a főhadiszálláson szolgált) s rajta keresztül igyekezett 

126 Uo. 
127 HL AOK Op. Nr. 1925. A paranccsal egyidőben hivatalos kommüniké látott napvilágot. „A Lemberg melleti 

csatában sikerült a grodeki országúton és attól délre levő csapatainknak az ellenséget 5 napos kemény küzdelemben 
visszaszorítani, 10 ezer foglyot ejteni és számos löveget zsákmányolni. A sikert azonban nem lehetett kihasználni, mert 
északi szárnyunkat Rava—Ruszkánál túlerő fenyegeti, s ezen kívül újabb orosz erők Dankl hadserege ellen, illetve a 
közte és a Lemberg-i csatatér közti térségbe benyomultak. Az ellenség jelentős erőfölénye miatt elkerülhetetlenné vált 
három hét óta szakadatlanul hősiesen harcoló hadseregeinket egy jó adottságú szakaszon összegyűjteni és további had
műveletekre készenlétbe helyezni. Höfer vt'rgy." 

128 HL AOK Op. Nr. 2063. 
129 HL AOK Op. Nr 1957. 
130 HL AOK Op. Nr. 1960. 
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magyarázkodni. A király, elfogadva Károly érvelését, biztosította bizalmáról 
a hadsereg felső vezetését, s szabad kezet adott neki „a vétkes parancsnokok" 
eltávolításához.131 

* 

A visszavonulás az anyagi-, és élőerők újabb nagymérvű pusztulásával járt. 
Az ellenségtől való elszakadás viszonylag az 1. hadsereget kímélte meg legin
kább. Ebben kétségkívül szerepe volt a Woyrsch-féle német hadtest szívós utó-
védharcainak. Rendezettnek mondható körülmények között lépte át a Szán 
folyót s húzódott le a Dunajec folyó vonaláig. Mindez nem mondható el a 
4. (Auffenberg) hadseregről és a József Ferdinánd-csoportról, amelyet a győz
tes 3. és 5. orosz hadsereg változó intenzitással üldözött. A 4. hadsereg alakula
tai felbomlottak, harcoló csapatok és hadtáposztagok leírhatatlan zűrzavarban 
menekültek délnyugat felé. A menekülőket kozák lovasrohamok tizedelték, a 
csoportokba szétzilált egységek az utánuk nyomuló oroszok könnyű zsákmányai 
lettek. A mérhetetlen káosz felszámolása érdekében a magasabb parancsnoksá
gok a hadtápvonatokat magukra hagyták, illetve feláldozták, abban remény
kedve, hogy az ellenség előnyomulását ezáltal is késleltethetik. A hadsereg 
roncsai (60—70%-os veszteséggel!) Jaroszlavra, Szieniavára, Lezajszkra zúdul
tak, s éhségükben raboltak, fosztogattak. Rendezettebb körülmények csak a 
Szán folyón való átkelés és az összes átjáró felrobbantása után álltak elő. 
Kordon és tábori csendőralakulatok fogták fel a szétugratott katonák ezreit, s 
kezdték meg csakhamar a megmaradtak megfegyelmezését. Amikor a hadsereg 
Tarnovtól délre a Viszloka—Biala folyók közötti térségben megállapodott, har
coló létszáma alig érte el a 70 000 főt. 

A 3. és 2. hadsereg visszavonulása szintén bővelkedett drámai eseményekben. 
Mindkét,hadsereg szeptember 12-én kezdte meg az ellenségtől való elszakadást 
és fárasztó gyalogmenetekben, a többi hadseregnél tapasztalt zűrzavarban érte 
el célját. A 3. hadseregnél külön nehézséget jelentett, hogy visszavonulási útja 
több helyen érintette, keresztezte a 4. hadseregét, ami az egymás nyelvét 
alig vagy egyáltalán nem értő katonák véres összetűzéseihez vezetett. A 3. had
sereg visszavonulásának súlypontja Przemysl térségére esett. Az erődítmény 
készleteit csaknem felélték, s a parancsnok, Kuzmanek tábornok ama elha
tározása, hogy a várat a körülzáró 3. orosz hadsereggel szemben a végsőkig 
védeni fogja, illuzórikusnak tűnt, s inkább Boroevič visszavonulásának fedezé
sében volt jelentősége. Szeptember 24-ig a 3. hadsereg a Jaszlo—Kroszno— 
Rymanov közti térségben a Viszlok folyó mentén állt meg, míg a 2. hadsereg 
ettől délre, az úgynevezett duklai horpadásban, Rymanovtól délre, a Tylice-
Konieczma—Zboro—Bártfa vonalban; hátrább egy-egy gyenge hadosztállyal 
biztosítva Homonna és Uzsok térségét, illetve egy ugyancsak gyenge harci 
csoportot hagyva Delatyn és Körösmező között.132 

A nagy visszavonulás elérte a 160—220 km mélységet. Az ellenségtől elsza
kadó osztrák—magyar erők körülbelül szeptember 23—24-én állapodtak meg 
a számukra kijelölt körzetekben. Mint az AOK szeptember 21-én este kiadott 
parancsából kitűnt, szeptember 23-tól az 1. és 4. hadsereg sávjában nagyobb 
harccselekmények már nem voltak várhatók, s hozzá lehetett fogni az alaku-

131 HL AOK 11. es. Ites. Nr. 79. A menet közbeni és a visszavonulást követő tisztogatásnak áldozatul esett 
Brudermann lovassági tábornok (a 3. hadsereg parancsnoka) és Auffenberg gyalogsági tábornok (a 4. hadesreg parancs
noka), az I., II . VII., IX. és a XVII. hadtest parancsnoka. A Kummer-csoportot feloszlatták, s elcsapták 10 gyalogos-
és 4 lovashadosztály parancsnokát. Három hadosztályparancsnok önkezével vetett véget életének. A 2. és 3. hadsereg, 
továbbá négy hadtest új vezérkari főnököt kapott. A tisztogatás során viszont megerősödött Boroevié Szvetozár gyalog
sági tábornok és József Ferdinánd gyalogsági tábornok pozíciója. Vö. Kiszling: i. m. 41. o. 

132 HL AOK Op Nr. 2085. 
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latok feltöltéséhez, újjászervezéséhez, anyagi-technikai felszerelésük pótlásá
hoz.133 A 3. és 2. hadsereg a számára kijelölt körzeteket csak szeptember 24-én 
érte el. A parancs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az időközben megalakult 
9. német hadsereggel való kapcsolat felvétele esetleg szükségessé teszi a to
vábbi, nyugatra történő visszavonulást. Ha erre nem kerül sor, haladéktalanul 
meg kell kezdeni az új offenzívára való felkészülést. A Neu-Sandezbe rendelt 
hadsereg-vezérkari főnökökkel Conrad tábornok szeptember 21-én személyesen 
közölte, hogy az említett német 9. hadsereg (9 gyaloghadosztály) szeptember 
30-ára eléri a hadműveleti térséget, jobbszárnya Krakkónál áll, arcvonalszéles
sége körülbelül 40 kilométer.134 

Az AOK parancsa igen súlyos feladatokat rótt valamennyi hadseregparancs
nokra, még inkább azonban a közép- és alsó vezetésre. A fegyelmezés és újjá
szervezés mellett a legnagyobb gondot a csapatok körében dühöngő tífusz-, 
kolera- és vérhasjárvány megfékezése jelentette. Nem kisebb feladat volt az 
elpusztult, vagy fogságba esett százezrek pótlása sem, hiszen a harcokban a 
hadsereg legjobb emberállománya veszett el. A pótlás viszont sebtében kikép
zett, gyenge harcértékű népfelkelő elemekből állott. A hallatlanul nagy anyagi 
veszteség pótlása egyenesen illuzórikusnak tűnt. Az erkölcsi erő pedig a mély
pontra zuhant. így Conrad tábornok háború után megfogalmazott sorai ko
rántsem fedték az akkori valóságot: „A K.u.k. hadseregeket nem verték meg, 
harci erejüket nem törték meg . . . csak vissza kellett vezetni őket, hogy kike
rülhessenek egy olyan helyzetből, amely a harc folytatása mellett vereséghez 
vezethetett volna. Ettől megóvták őket, s már két héttel később készek voltak 
arra, hogy újból előre menjenek."135 

A valóságban az 1914-es őszi hadjárat lehetőségeit más tényezők alakí
tották ki. 

összegezés 

Az osztrák—magyar haderő északkeleti hadszíntéren bekövetkezett veresé
gével a háború továbbfolytatásának lehetősége csak azonnali német beavatko
zással volt biztosítható. A helyzet súlyosságát fokozta, hogy a galíciai vereség
gel szinte egyidőben a kis Szerbia ellen harcoló 5. és 6. osztrák—magyar 
hadsereg offenzívája is összeomlott. A központi hatalmak koalíciójának erő-
sebb tagja, a császári Németország haderejének többségét kitevő nyugati had
sereg pedig a szeptember 4—9-i Marne melletti csatában a schlieffeni villám
háború és győzelem kikényszerítésében maradt alul; a háború közeli befejezé
sének reménye egyszer s mindenkorra elveszett egy olyan ellenséges koalí
cióval szemben, amely anyagi és élőerőfölényét ellenfelével szemben fokoza
tosan érvényre juttathatta. Mindezt Marne és Lemberg teremtette meg, s Hin
denburg tannenbergi és keletporoszországi győzelmei (augusztus 23—30.) a 
Szamszonov és Rennenkampf vezette 1. és 2. orosz hadseregekkel szemben 
már nem változtathattak a helyzeten. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia hadserege a galíciai hadműveletekben durva 
becslések szerint mintegy 350 000 főt vesztett, ebből halott és sebesült kb. 

133 HL AOK Op. Nr. 2339. 
134 HL AOK Op. Nr. 2039. II . Vilmos császár táviratilag; közölte három hadtest és egy lovashadosztály Krakkóba, 

ill. Délkelet-Sziléziába való küldését Hindenburg tábornagy parancsnoksága alatt. A távirat mellett található Fleisch
mann vk. százados, osztrák—magyar összekötő tiszt tájékoztatója Ludendorff tábornok Neu-Sandezi útjáról. Kéri, 
ne tegyenek észrevételt Ludendorff javaslataira, annál is inkább, mert a németek meg vannak győződve, hogy a k. u. k. 
haderők jelenlegi helyzetüket sein tudják tartani. Esetleges osztrák—magyar iőparancsnokról pedig szó sem lehet. 

135 Conrad: i. m. IV. k. 710. o. 
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250 000, hadifogoly hozzávetőlegesen 100 000 fő volt. A hadianyag- és technika 
zöme elpusztult, a megmaradt hadsereg morálisan mélypontra zuhant. 

A súlyos vereség okainak feltárása már a visszavonulás alatt megkezdődött. 
Az AOK által indított vizsgálatok ,,házon belül" keresték az okokat és okozó
kat,136 s viszonylag kevés szó esett az ellenfélről, annak teljesítményéről. Az 
események azt mutatták, hogy az orosz hadvezetés anyagi- és élőerőfölényét 
jól kihasználta, továbbá az imperialista háború megvívásához olyan ideológiai 
mezzel vértezte fel embereit (a szlávok felszabadítása a germánok és magyar 
csatlósaik zsarnoksága alól), amely — kihasználva az egyszerű katonában meg
lévő hamis tudati elemeket — a harcnak morális meggyőződést adott. Az orosz 
hadsereg győzelme egyértelmű és meggyőző volt, jóllehet a győzelemért óriási 
árat fizetett. Vesztesége alig maradt el ellenfeléé mögött, ami vitathatatlanul 
a kíméletlen, nehézkes, önbizalomhiánnyal küszködő hadműveleti, de mégin-
kább a középszerű harcászati vezetés rovására volt írható. Az orosz hadvezetés 
ellenfele hadászati elképzelését tudatosan, vagy sokszor ösztönösen, sikerrel 
keresztülhúzta, az ezekből adódó hadászati lehetőségek következetes kihaszná
lását azonban elmulasztotta s ellenfelét hadászati jellegű vereségre kényszerí
teni képtelen volt. így a Monarchia hadserege nem semmisült meg, ellenben 
a Szán folyóig előretört, majd megállt orosz seregek asszisztálása mellett, 
rendkívüli erőfeszítések árán ugyan, de összeszedte magát s néhány hét múlva 
— német segítséggel — újból támadásba kezdett. 

Mivel a Frigyes—Conrad-féle hadvezetőség továbbra is élvezte az uralkodó 
és legfelső körök bizalmát, a vizsgálati eredmények elkendőzték Conrad hadá
szati elképzeléseinek és hadműveleti terveinek valódi értékét, csakúgy mint a 
hadvezetőség — hadosztály-szintig beavatkozó — hadműveleti vezetésének rossz 
gyakorlatát. így arról szó sem esett, hogy a háború előtt kidolgozott, majd 
megváltoztatott haditerv rossz, illetve elégtelen információkra felépített, a had
sereg várható teljesítőképességét figyelmen kívül hagyó, szövetségese ígéreteit 
túlbecsülő, az ellenfél szándékait félreismerő, annak erejét lebecsülő haditerv 
volt, amelyet az ellenség nemcsak könnyen ellensúlyozhatott, hanem akaratát 
könnyűszerrel az osztrák—magyar hadvezetésre kényszeríthette. Mindez olyan 
szubjektivizmussal és AOK-centralizmussal párosult, amely a közép- és alsó
szintű vezetést béklyóba verte, az önálló kezdeményezést megfojtotta, az arc
vonalakon beálló tényleges helyzetet figyelmen kívül hagyta. A csapatoktól 
elszakadt legfelső hadvezetés hadműveleti vezetése a voluntarizmus szélsőséges 
eseteit produkálta, amelynek egyenes következménye az emberanyag gátlás
talan feláldozása, végső soron hazárdjáték volt. 

A szubjektivizmusból fakadt, hogy a vereségért a csapatvezetésnek kellett 
vállalnia a felelősséget. Az AOK által kiküldött vizsgálóbizottságok tevékeny
sége is arra irányult, hogy a Conrad—Frigyes-féle hadvezetés felelősségéről 
eltereljék a figyelmet. A jelentések137 ennek ellenére olyan tényeket tárták fel, 
amelyek — szándékuk ellenére — ezt a felelősséget még inkább aláhúzták. 
A jelentésekből ugyanis kitűnt, hogy a Monarchia hadserege elképesztő fel
készületlenséggel kezdte meg a háborút: anyagi és technikai ellátottsága jóval 
elmaradt ellenfeléé mögött. A harcászatról mondottakból kiderült, hogy a sok
nemzetiségű hadseregnél — a Conrad által kidolgozott kiképzési elveknek meg
felelően — kizárólag a támadó harcászatot erőszakolták, azt is oly módon, 

130 Pi. Kari Novak: Der Weg zur Katastrophe. Berlin, 1919.; Alfred Krause: Die Ursachen unserer Niederlage. 
München, 1921.; ÖXJLK II . k. ; Stegemann: i. m. stb. Napjainkban a polgári történetírás sokkal tárgyilagosabban ítél
kezik: pl. P. Kielmansegg: Deutschland und der Erste Welktrieg. Frankfurt/M., 1908. és R. Kiszling: i. m. A marxista 
álláspontot képviseli. H. Otto—K. Schmiedet: Der Erste Weltkrieg. Berlin, 1977. 

137 HL AOK Op. Nr. 1779.; Op. Nr. 1794.; Op. Nr. 2024. 
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hogy az egyes fegyvernemek közti együttműködést lebecsülték, így aztán a 
rohamra induló, csak céllövészetre kiképzett gyalogság a tüzérségi tűztámoga
tás nélkül elvérzett az ellenség géppuska- és tüzérségi tüzében, vagy olyan 
pánikba esett, amely órákon belül hadműveleti krízist eredményezett. A vé
delmi harcászati kiképzés és felszereltség hiányában ugyanez a gyalogság az 
orosz rohamokat visszaverni csak a legnagyobb véráldozatokkal tudta: a csuka
szürke egyenruhában jó célpontul szolgáló gyalogság — kézi ásó híján — még 
kezdetleges védőállások létrehozására is képtelen volt, nem beszélve arról, 
hogy tűzereje a lőszerutánpótlás hiányosságai miatt, nemkülönben a fegyverzet 
konstrukciós hibái (mindenekelőtt a töltényhüvelyek állandó beragadása) mi
att messze elmaradt ellenfeléétől.138 A tartalékos, póttartalékos alakulatoknál, 
amelyeket az első vonalba is beosztottak, a hiányosságok még szembetűnőbbek 
voltak. A gyalogság a lovasságtól sem kapott támogatást. Az egykor legdi-
csőbb fegyvernem — díszes egyenruhájában, az elavult lovasrohamokat eről
tetve •— már a távolfelderítés során súlyos veszteségeket szenvedett, majd a 
nagy harcok idején felőrlődött. 

Nem volt jobb a helyzet a tüzérségnél sem, amelynek felhasználhatóságát 
elavult anyaga is hátrányosan befolyásolta. Az egyetlen 30,5 čm-es mozsár 
kivételével a tábori ágyúk, tarackok zöme (amellett, hogy kevés volt belőlük) 
nehézkes, gyengén fogatolt volt, hordtávolságuk messze az ellenségé» alatt ma
radt, és egyébként sem tudtak kellően érvényesülni, mivel kolofoniummal 
(gyantával) ellátott tölteteik sokszor nem robbantak, így hatásuk minimális 
volt. A belövési eljárások, célzó berendezések elmaradott volta arra kénysze
rítette a csapatok vezetőit, hogy a lövegeket szinte az első állásokba parancsol
ják. Ennek következménye többek között az lett, hogy egy-egy ellenséges roham 
alkalmával vagy gyorsan elmenekültek a csatatérről, vagy az ellenség könnyű 
zsákmányai lettek. (Az elmondottakkal homlokegyenest ellenkező volt az orosz 
hadsereg tüzérségének teljesítménye: koncentrált össztűzzel, gyorstüzelő ágyúk 
és aknagránátok sokaságával nemcsak az ellenség leküzdésében volt igen ha
tásos, de morális hatásával az osztrák—magyar hadsereg önbizalmának meg-
rendítésében is.) 

A hadsereg felhasználhatóságát rendkívüli mértékben befolyásolja a modern 
gépi háború követelte anyagellátás és utánpótlás színvonala, folyamatossága. 
Ez az osztrák—magyar hadseregnél gyermekcipőben járt. A csapatok fegyver, 
lőszer nélkül, hiányos s egyben célszerűtlen ruházatban, éhezve érkeztek ki az 
arcvonalakra. A hadbiztosok által irányított ellátószolgálat legtöbbször még 
az élelmet sem tudta biztosítani, ezért a csapatok rabolni kényszerültek, a felül
ről elrendelt rekvirálás mindennapos jelenséggé vált, ami egyben megmagya
rázta a helyi lakosság gyűlöletének fellobbanását (amit a russzofil propaganda 
nagymértékben ki is használt). (Mint a jelentések elmondták, csak a közös 
hadseregbeli alakulatok rendelkeztek pl. „gulyáságyúkkal", a népfelkelő alaku
latoknak a sebtében gyártott főzőládák jutottak.) 

138 A lôszerdof ációról az ellátó szolgálat az alábbi kimutatást készítette (napi átlag [Az AOK 11. es. Res. Nr. 94.]): 

Lövedék gyalögs. puska ágyú tábori tarack nehéz táb. tar. hegyi ágyú hegyi tarack 

1—4. hads. 390—430 550—070 460—570 433—476 250—256 240 

Balkáni erők 
(5. és 0. hads.) 520—550 600—040 545 387 256—580 240—600 

A balkáni haderők dotációja (Potiorek személyes kapcsolatai miatt) magasabb volt, mint az északi arcvonalon küzdő 
hadseregeké: az orosz hadsereg napi átlaga gyalogsági puska esetében 800—1000 db., tüzérségi lövegnél 750—1100 db. 
Uo. 
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Az egészségügyi ellátottság hiányosságainak megdöbbentő bizonyítékai pedig 
a tífusz-, vérhas-, kolerajárványok voltak, nemkülönben a sebesülésekbe bele
haltak igen magas száma. 

A vegyes harcértékű, soknemzetiségű csapatok körében — a fentiekből kifo
lyólag — a pánikjelenségek mind gyakrabbakká váltak, majd megsokszorozó
dott a harcból magukat önkényesen kivonó, a parancsot megtagadó elemek 
száma is, amivel a vesztett csaták után szétugrasztottak, lógósok száma félel
metes nagyságúra nőtt. így már augusztus második felétől nagy jelentőségűvé 
vált a biztonsági alakulatok jelenléte, továbbá megbízható csapatok felhaszná
lása megbízhatatlanok megfékezésében vagy megbüntetésében.139 

A Frigyes—Conrad-féle hadvezetőség a rendcsinálásokat, „megfegyelmezé-
seket" hadtestparancsnoki feladattá tette, miközben hadműveleti dilettantiz
musával ezeket a „sajnálatos jelenségeket" vagy újratermelte, vagy megsok
szorozta. 

A hadműveletek befejező fázisában, a nagy visszavonuláskor a hadvezetőség 
aktivitása, közvetlen beavatkozása az események alakulásába csökkent. A galí
ciai csata elvesztésének keserű valósága eleinte megbénította. A Neu-Sandezbe 
való áttelepülés után azonban újabb támadó hadműveletek tervezésébe fogott 
az AOK, függetlenül attól, hogy a hadsereg milyen állapotban volt. Sajátsá
gos, hogy a visszavonulás bonyolult feladatát a közép- és alsószintű vezetés 
oldotta meg. A hadvezetőség számára csupán a visszavonulás szükségességének 
időbeni felismerése jutott érdemül, továbbá a retablírozásra alkalmas körzetek 
kijelölése. A visszavonulás sikere a közép- és alsószintű vezetés teljesítménye 
mellett az ellenfél tétova magatartásának számlájára írandó: a megvert oszt
rák—magyar hadak könyörtelen üldözésének elmaradása lehetőséget adott a 
megmaradt, szétzilált alakulatok rendbeszedésére, anyagi-, technikai felszerelé
sük és az élőerő pótlására. A Monarchia hadsereg így néhány hét alatt újjá
szerveződött. A hosszúra nyúlt imperialista háború újabb megpróbáltatásai 
azonban semmi biztatóval nem kecsegtették. 

Мартон Фаркаш 

ЛЕМБЕРГ 
Военные операции Австро-Венгерской Монархии ранней осенью 

1914 года в Галиции (15 авг.—25 септ.) 

Резюме 

В вводной части статьи автор исследует мотивы, побудившие австро-венгерское военное 
руководство начать наступательную операцию против развертывавшейся в Галиции русской 
армии, имевшей преимущество в материальных и людских резервах. Во время проведения 
операции наступление с юга на север 1 и 4 австро-венгерских армий, наносивших главный 
удар, далеко не достигало поставленной оперативной цели, — за исключением тактических 
побед при Красники и Комарове, — в то время как развернувшееся на юго-восточном фланге 
наступление русский войск привело к неслыханному поражению 3 и 2 австро-венгерских армий, 
и как следствие этого — к ослаблению всех военных сил Монархии, брошееных в бой в Гали
ции. Спасительный выход из сложившегося тяжелого положения начальник Генерального 
Штаба Конрад изыскивал в реверсировании 4 армии в направлении Рава-Русска и атаки на 

139 НЬ АОК Ор. № . 1794. 
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фланг 3 русской армии, занявшей Львов, а также в проведении дальнейших наступательных 
операций 1 австро-венгерской армии вдоль реки Вислы. Начальник Генерального Штаба 
планировал также осуществить контрваступление 3 и 2 австро-венгерских армий, оттесненных 
за район Гродекского озера. Русское военное командирование, переместив основное ядро 
своих сил в северо-западном направлении и гибко маневрируя имеющимися в распоряжении 
резервами, перечеркнуло расчеты австро-венгров и, нанося фланговые удары в направлении 
с севера на юг и с востока на запад, поставило все австро-венгерские вооруженные силы перед 
опасностью двойного охвата. 

Разрешить критическую ситуацию удалось лишь в результате всеобщего наступления 
оставшейся части австро-венгерских сил на территорю западнее рек Вислы-Бялы-Вислок и к 
Дукельскому перевалу. 

Длившееся три недели жестокое сражение, вошедшее в историю под названием Львовской 
битвы, привело к уничтожению значительной части австро-венгерских вооруженных сил, 
пвтери большей части Галиции, утрате международного авторитета Монархии. Кризис госу
дарства Габсбургов лишь усугубил крах, назревавший в это время и на Балканском ТВД. 

Военное руководство царской России не смогло превратить эту большую победу в страте
гическое поражение австро-венгерской армии и тем самым предоставило ей возможность 
реорганизоваться с помощью немцев, а через несколько недель перейти в новое наступление. 

Márton Farkas 

LEMBERG 
Die Kriegsoperationen der österreichisch—Ungarischen Monarchie in 

Frühherbs t 1914 in Galizien. 
(15. Aug.—25. Sept.) 

Resümee 

In der Einführung der Studie untersucht der Autor die Motiven, die die öster
reichisch—ungarische Heeresleitung zu einer Angriffsoperation gegen die in Gali
zien aufmarschirende und in materiaeller und personeller Hinsicht eine Überlegen
keit besitzende russische Armee bewegten. Bei der Durchführung der Operation blieb 
der Süd-Nordangriff der den Hauptschlang tragenden 1. und 4. Armeen von seinem 
Operationsziel weit zurück — ausgenommen die taktischen Siege bei Krasnik und 
Komarow — während die auf dem südostlichen Flügel sich entfaltenden russische 
Offensive für die 3. und 2. österreichisch—ungarische Armee eine beispiellose 
Niederlage brachte, die zur Erschütterung der in Galizien eingeworfenen Gesamt
kraft der Monarchie gelangte. Den Ausweg der schweren Lage suchte der Chef des 
Generalstabes, General Conrad im Kehrtmachen, bzw. in Rückwärtsbewegung der 
4. Armee nach Rawa—Russka und seinen Flankenangriff gegen die Lemberg be
sitznehmenden 3. russiche Armee, in weiteren Angriffsunternehmungen der 1. ös-
terr.—ung. Armee an der Weichsel und im Gegenangriff der hinter das Teich-gebiet 
bei Grodek zurückgegangenen 3. und 2. österr.—ung. Armeen. Die russische Heeres
leitung kreuzte mit der Versetzung des Schwerpunktes ihrer Kräfte in nordwest
liche Richtung und der geschickten Manövrierung der ihr zu Verfügung stehenden 
Ersätze die österr.—ung. Absicht durch und stellte mit ostwestlichen und nord
südlichen Flankenstossen die ganze österr.—ung. Kriegsmacht vor die Gefahr einer 
doppelten Umfassung. Die Lösung der Kritischen Lage gelang nur mit dem Rück
zug der Reste der österr.—ung. Kriegsmacht in das Gebiet westlich von den Flüs
sen Weichsel—Biala—Wisloka und in die Duklasenke. 

Der drei Wochen dauerte erbitterte Kampf, der als Schlacht bei Lemberg in die 
Geschichte eingang, führte zu der Vernichtung bedeutender Teile der österr.—ung. 
Kriegsmacht, dem Verlust des grossen Teils Galiziens und dem Zusammenbruch 
des internationalen Ansehens der Monarchie. Die Krise des Habsburger Staates 
wurde durch den zu dieser Zeit auch am Balkaner Kriegsschauplatz entfalteter 
Misserfolg vertieft. 

Die russische Heeresleitung vermochte den grossen Sieg zu einer strategischen 
Niederlage der österr.—ung. Kräfte nicht entfalten lassen und gab damit die 
Möglichkeit die öster.—ung. Armee mit deutscher Hilfe reorganisieren und sie 
— nach einigen Wochen — in eine neue Angriffoperation einwerfen zu können. 
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SIKLÓS ANDRÁS 

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA UTOLSÓ OFFENZÍVÁJA* 
(1918. június 15—24.) 

Előzmények 

A német vezető körök 1917 végén fogant elhatározása, döntő támadást in
dítani a nyugati hadszíntéren, szükségképpen felvetette a kérdést: mennyiben 
és hogyan támogathatja e tervet az osztrák—magyar hadvezetőség?1 

A kibontakozó tárgyalásokról és elképzelésekről leginkább egy, a hadsereg
főparancsnokság bizalmas iratai között található feljegyzés tájékoztat.2 E fel
jegyzés, amely 1918 május elején készült — a vezérkari főnök, Arz Artúr báró 
tájékoztatására —, az alábbiakat tartalmazza: A németek 1918 október végén 
— vagyis röviddel a 12. isonzói csata megindulása után — azt javasolják, 
hogy az osztrák—magyar hadosztályokat kellene a keleti frontra küldeni (6— 
8 hadosztályról lett volna szó) azzal a céllal, hogy az ottani német katonaságot 
felváltsák, nyugatra irányításukat lehetővé tegyék. A Monarchia e tervet 
presztizsokokból elutasítja és szállítási nehézségekre hivatkozva azt javasolja, 
hogy e helyett az olaszországi német hadosztályokat (Olaszországban 7 német 
hadosztály állomásozott) szállítsák nyugatra. A német hadvezetőség egyetért 
és ennek értelmében december elején 3 német hadosztályt, majd az alpesi 
hadtestet (Alpenkorps), végül a maradék német hadosztályokat e frontszakasz
ról kivonja. Az osztrák—magyar hadvezetőség december 23-án értesül hivata
losan is arról, hogy Franciaországban, a tavasz beálltával, döntő jellegű tá
madás készül. Az AOK e tervet helyesli és kész azt csapatok küldésével is 
támogatni, de hamarosan kiderül, hogy német részről osztrák—magyar alaku
latokra nem tartanak igényt és megelégednek nehéztüzérség (50 üteg) átenge
désével. A főparancsnokság közben a keleti fronton felszabaduló csapatok 
Olaszországba szállítását rendeli el. Az átcsoportosítás január második felében 
veszi kezdetét, de a szerelvények a vasút gyenge teljesítőképessége miatt csiga
lassúsággal haladnak. Az észak-olaszországi offenzíva felújításáról mind ez 
ideig nincs szó, ezt, hogy erre nem gondolnak, Conraddal, a tiroli hadsereg
csoport parancsnokával is közlik, aki december 29-én ilyen értelmű tervet 
terjeszt elő. A helyzet március elején változik, ekkor kezdenek foglalkozni ezzel 
az eshetőséggel. Gyors megfontolás eredményeként előterjesztés készül: Táma
dás Olaszország ellen. 

* A jegyzetapparátusban alkalmazott rövidítések kulcsát 1. a tanulmány végén! 
1 A német hadsereg 1918 tavaszi és nyári támadására nézve 1. Siklós András: A német hadsereg támadása és vissza

vonulása nyugati fronton 1918. Hadtörténelmi Közlemények, 1978. 4. sz. 
2 KA AOK Op. Geh. 1918. 1987 
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Az uralkodó a támadást javasló döntést március 23-án jóváhagyja.3 

Arra nézve, hogy miért került a kérdés ekkor napirendre, a szóban forgó 
feljegyzésben és az AOK későbbi dokumentumaiban egyaránt az olvasható, 
hogy ezt a keleten folyó béketárgyalások kedvező fordulata tette lehetővé/1 Való 
igaz, hogy a szovjet kormánnyal március 3-án ímegkötött breszt-litovszki béke
szerződés és az azt követő román előbéke (Buftea, március 5.) az erők egy 
részének Olaszországba való átcsoportosításához a korábbinál kedvezőbb hely
zetet teremtett. De ez csak féligazság. A kép teljességéhez a németek állásfog-
lí I Isa is hozzátartozik — bár erről az említett dokumentumokban és más 
osztrák kiadványokban semmi sem olvasható. A döntés közvetlen előzményeit 
vizsgálva utalni kell Hindenburg március 15-i határozott felszólítására. Hin
denburg ekkor küldött átiratában a mielőbbi olasz offenzívát ,.a sorsdöntő 
német támadás" tehermentesítése céljából követelte, arra hivatkozva, hogy az 
Olaszországi. : küídctt francia és ímgol hadosztályokat láthatóan visszavonják, 
azok meg ;üát — ha nam történik semmi — a nyugati fronton 
kell számolni. A Monarchia vezérkari főnöke Hindenburg felszólítására azon
nal válaszolt. Március 16-án és 18-án még a nehézségekre utalt, de március 
27-én már egyértelműen jelentette, hogy támadni fog méghozzá minden ren
delkezésre álló személyi és anyagi erő bevezetésével. „Az offenzíva során az 
Etsch folyóig kívánunk előrenyomulni. A hadművelettől Olaszország katonai 
összeomlását várom." — volt olvasható a Hindenburgnak küldött levélben. 
Arz e szerénynek éppen nem nevezhető célkitűzéshez mindenesetre hozzáfűzte: 
„az operáció előkészületei május végére fejeződnek be". Hindenburg a március 
27-i értesítést április 2-án köszönettel, de azzal a megjegyzéssel nyugtázta, 
hogy „minél előbb kezdődnek el a hadműveletek annál inkább válnak az ál
talános helyzet javára".5. 

Bizonytalanság 

Az olaszországi offenzíva terve azzal, hogy az erre vonatkozó javalatot az 
uralkodó jóváhagyta és azt német részről is tudomásul vették, látszólag befe
jezett ügynek volt tekinthető. De csak látszólag. Ami felületesen nézve egy
szerűnek és elintézettnek tűnhetett ténylegesen nagyon is bonyolult, könnyen 
megbolygatható probléma volt. 

Az előbbiekben közölt adatokból is kitűnik —leginkább Arz és Hindenburg 
levélváltásából —, hogy a teendőket illetően a nézetek különböztek. 

A német hadvezetőség által képviselt és az alldeutsch körök helyeslésével 
találkozó irányzat az olaszországi hadműveletet kizárólag német szemszögből, 
a nyugaton meginduló döntő támadás szempontjából mérlegelte. Eszerint a 
Monarchia hadseregének kizárólagos feladata, hogy ez utóbbihoz nyújtson 
segítséget. Teendője lekötni az olaszországi antant haderőt, megakadályozni 
annak elszállítását. Ennek érdekében gyors, mielőbbi beavatkozás szükséges — 
tekintve, hogy a szállítás folyamatban van. 

A másik irányzat — mely mögött Conraddal az élen a vezérkar német— 
osztrák nacionalista, centralista beállítottságú tisztjei álltak — ennél jóval 
többet javasolt. Döntő offenzívát minden erő bevetésével, nemcsak az antant 
haderő lekötése, hanem messzebbmenő cél, Olaszország teljes kiiktatása érde-

3 Uo. 142 003. 
4 KA MKSM 1918. 69—^14. 
5 Weltkrieg, 1914—1918. XIV. 87.. 7S0—731. o.; Arz március 27-i átirata: KA AOK 142 00.". 
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kében. Vagyis nem alárendelt, csak segítésre szorítkozó támadás, hanem egyen
rangú, döntést célzó hadművelet, önálló siker, kizárólag saját erőkkel kivite
lezve, amihez a német csapatok javasolt és végre is hajtott kivonása lehetőséget 
biztosít és mindez természetesen nem azonnal vagy mielőbb, hanem a feladat 
nagyságához mért, nagy mérvű, hosszan elhúzódó előkészítés után. 

E két, egymástól különböző, de egymással végső soron összeegyeztethető irány
zat mellett létezett, kitapintható volt egy harmadik is. E harmadik irányzat 
nem a végrehajtás módját, hanem magát az offenzívát, az olaszországi támadás 
gondolatát kérdőjelezte meg. Ügy tűnhetett, a támadást elhatározták, de vég
rehajtásának időpontja a javasoltak szerint annyira távoli, hogy ez önmagában 
véve is kételyeket támaszthat az elhatározás véglegességét illetően. A felké
szülés messze nyúló ideje alatt bőven nyílhat alkalom a döntés módosítására, 
sőt megmásítására is. E harmadik irányzat hátterében az udvar antantbarát, 
megegyezésre hajló körei, liberális pacifista politikusok álltak. Törekvésük a 
nemzetiségi politikusok és a szociáldemokrata vezetők egy részének támogatá
sára számíthatott. A Monarchia nemzetközi helyzete és válságos belső helyzete 
ez utóbbi irányzatot erősítette. A kül- és belpolitikai érvek mellettük szóltak. 

1917 végén 1918 elején még javában folytak a titkos béketárgyalások. A há
ború fejleményei, az olasz hadsereg október—novemberi súlyos veresége, majd 
Oroszország kiválása a háborúból az antantot hajlékonnyá tette. A szövetsége
sek készek voltak tárgyalni, bár az ilyen irányú kísérletek mindaddig, így Sixtus 
pármai herceg kezdeményezése, eredménytelenül végződtek. 

1917 decemberében Smuts tábornok, Lloyd George bizalmasa jelent meg 
Svájcban, hogy az osztrák—magyar külügyminisztérium megbízottjával (Menns-
dorf gróffal, a Monarchia egykori londoni követével) nem hivatalos tárgyalást 
folytasson. Smuts az orosz forradalom és a fenyegető európai forradalom ve
szélyére utalt. Kész volt a Németországgal való szakítás esetére nemcsak a 
Monarchia további fennmaradását, hanem annak megerősítését, területének 
növelését is kilátásba helyezni. Az angol kormány által kezdeményezett tár
gyalások 1918 elején (Montreux, március 9—14.) tovább folytatódtak.6 

1918 februárjában felújultak a franciákkal folyó titkos tárgyalások is. A 
megbeszélések során (helyszín a svájci Fribourg, résztvevők francia részről: 
Abel Armand gróf, a francia hadügyminisztérium hírszerző osztályának őrna
gya, osztrák—magyar részről Nikolaus Revertera gróf, nyugalmazott követségi 
tanácsos) francia részről is — különbéke és belső föderalizálás esetére — a 
Habsburg birodalom fennmaradását, megerősítését helyezték kilátásba. A fran
cia megbízott, miután osztrák—magyar részéről a különbéke gondolatát vissza
utasították, egy általános béke feltételeit is közölte. Németországot illetően a 
Belgiumról és Elzász-Lotharingiáról való lemondás volt az alapvető követelés.7 

1918 elején — új színfoltként — kapcsolat létesült az Egyesült Államokkal. 
Wilson, január 8-án nyilvánosságra hozott 14 pontját (a 14 pont nem állt a 
Monarchia felosztásának álláspontján, az Ausztria—Magyarországgal foglalkozó 
10. pont a Monarchia népeinek csupán autonóm fejlődést követelt) Bécsben 
kedvezően fogadták. Eltérve a németek mereven elutasító álláspontjától Czer-
nin, a Monarchia külügyminisztere, január 24-én, az osztrák delegáció ülésén, 
békülékeny beszédet mondott.8 Ezt követően — február első napjaiban — 
titkos tárgyalás kezdődött Svájcban a császár és Wilson megbízottai között. 

6 HHSt M. des Auss. PA I. 963. Friedenssondierungen seitens Englands 1917—1918. Smuts jelentését a tárgyalá
sokról közli Lloyd George: Memoirs, Vol. 5. 2461—2480. o. A tárgyalásokat ismerteti: Lajos Iván: IV. Károly 366— 
372. o. ; Steglich: Die Friedenspolitik, 248—263. o. ; Heckling: 314—323. o. 

7 HHSt M. des Auss. PA I. Korrespondenz über die Mission „Revertera" in die Schweiz. Lajos Iván .Tanulmányok, 
45—72. o.: Engel Jánosi: Die Friedensbemühungen, 279-—296. o. 

8 Czernin: Im Weltkriege, 395—407. o. 
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A tárgyalás során az osztrák megbízott (Heinrich Lammasch) tudtára adta 
Wilson bizalmi emberének (George Heronnak), hogy nem a külügyminiszter, 
hanem az uralkodó az, aki egyezkedni szeretne, hogy a január 24-i beszéd 
valójában e szándék eredménye és az uralkodó, ha tehette volna, még tovább 
is ment volna, mint ahogy azt Czernin az ő felszólítására megcselekedte.9 

Miután ezt követően a Foreign Office-tól hasonló tájékoztatás érkezett 
Washingtonba,10 Wilson február 11-i kongresszusi beszédében elismerően nyilat
kozott a Bécsben elhangzottakról és új 4 pontban foglalt kifejezetten Ausztriára 
szabott feltételeket tett közzé.11 Február 17~én az uralkodó egy Czernin által 
fogalmazott óvatos hangú levelet küldött Wilsonnak, mely a spanyol udvar 
közvetítésével február 26-án érkezett a Fehér Házba. E levélre Wilson március 
5-én válaszolt, a viszontválaszt március 23-án továbbították Madridba.12 

Nem nehéz belátni, hogy a folyamatban lévő titkos tárgyalások ellentétben 
álltak egy nagyszabású offenzíva gondolatával, a frontokon aktivitás helyett 
passzivitást követeltek. Tény, hogy a titkos tárgyalások március második felé
ben, a német offenzíva megindulásával, már elakadóban voltak. De az is tény, 
hogy a bizonytalan és határozatlan uralkodó a kaput az ilyen jellegű érintke
zéshez, egy esetleges megegyezéshez, a helyzet változása ellenére is nyitva 
szerette volna tartani. E szándékra utal, hogy március 23-án — vagyis ugyan
azon a napon amikor az észak-olaszországi támadásra vonatkozó javaslatot 
jóváhagyta — aláírta a Wilsonnak küldendő — már említett — válaszlevelet is. 
A spanyol udvarhoz továbbított szöveg a megegyezés lehetőségét továbbra is 
lehetségesnek ítélte és megbízottak újbóli kiküldését javasolta a titkos tárgya
lások folytatása céljából. 

Nemcsak a nemzetközi helyzet, a Monarchia belső helyzete is bőven szolgált 
érvekkel az offenzívára vonatkozó döntés további megfontolásához. 

A Monarchia egészét elborító januári sztrájkhullámról,Naz ezt követő cattarói 
flottafelkelésről és a februári katonalázadásokról érkező hírek aligha adhattak 
okot derűlátásra. A lázadások (Mostar, Čapľjina, Konjica, Sinj) nem terjedtek 
ki a harctéri alakulatokra, de a helyzet itt is aggasztó volt. Boroevič Svetozár, a 
Piavénái álló hadseregcsoport parancsnoka, már február 17-én riasztó táviratot 
küldött. „Az ellátás az Isonzó hadseregnél és a 6. hadseregnél nagyon kritikus, 
halasztást nem tűr, miután az immár négy hete tartó éhezés következtében a 
fegyelem lazul, a teljes kimerülés jelei mutatkoznak. Felvilágosítás, meggyőzés 
ilyen körülmények között kilátástalan — a tisztek tehetetlenek".13 A táviratban 
foglaltakat február 26-án megismételte. A helyzet felmérésére Észak-Olaszor
szágba küldött táborszernagy (Leopold Schleyer) Boroevič közléseit megerősí
tette. A katonai kabinetirodának küldött március 8-i sürgönyében ő is azt je
lentette, hogy a helyzet kritikus és a röviden előadottakhoz hozzáfűzte, azért 
jelent már most — bár még nem beszélt mindenkivel — „mert sürgős, mielőbbi 
segítség szükséges".14 

Landwehr tábornok, a közös élelmezési bizottság elnöke, visszaemlékezéseiben 
leírja, hogy ápriíis elején szerzett tudomást a készülő offenzíváról. Az ő felada
ta lett volna, hogy ehhez 14 napra szóló élelmezési tartalékot biztosítson. 
Beszámolója szerint nyíltan megmondta az uralkodónak, hogy ez rendkívüli ne
hézségekbe ütközik és ő a támadást ettől függetlenül is ellenzi.15 Az élelmezés 

9 Benedikt: Die Friedensaktion, 233. o. 
10 Balfour-House ezredesnek, 1918. február 8. Közli: Mamatey: 222. o. ITo. Lansing február 10-i memoranduma 

Lamaschról és az uralkodóról; Lammasch közléseinek hitelességéről. 
11 Mamatey: 224—226. o. 
12 HHSt M. des Auss. PA I. 904. A levelek szövegét közli Werkmann, 234—245. o. 
13 Ü—U. letzter Krieg. Bd. VII. 184—185. o. 
14 KA MKSM 1918. 69—6/9. 

T 1 5 Landwehr, 187. o. 
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lehetőségét illetően a magyar élelmezésügyi miniszter •— Windischgraetz Lajos 
herceg — hasonló nézetet vallott.16 

Az érezhető bizonytalanság, a titkos tárgyalásokról kiszivárgó hírek az ural
kodó körökön belül nyugtalanságot keltettek. A vélt, vagy tényleges „béke
párti" szándékkal szemben erős ellenállás mutatkozott. A német—osztrák na
cionalisták és konzervatívok különbékéről — vagyis a német szövetség felbon
tásáról — és föderációról — vagyis a Monarchián belüli német hegemónia fel
adásáról — hallani sem akartak. Hasonlóan vélekedtek a magyar nacionalisták 
és konzervatívok is, azzal a különbséggel, hogy ők mindebben a magyar he
gemóniát látták veszélyben forogni. 

Az osztrák főrendiház február 28-i ülésén az alldeutsch irányzat hívei a há
ború folytatásáról, győzelemről szónokoltak („Wir wollen Krieg und Sieg!"). 
A béketörekvéseket, az esetleges megegyezést védeni próbáló Lammascht, lehur
rogták. A főrendiház a német vonalhoz közeledő Czerninnek — lelkes hangu
latban — bizalmat szavazott.17 

E köröknek a belpolitikai nehézségek leküzdésére is egyértelmű programjuk 
volt: katonai diktatúra, rendcsinálás, félreállítani a tehetetlen polgári kormány
zatot.18 

A háborús párt fellépését német részről természetszerűleg szervezni és erő
síteni próbálták. A német kémelhárítás kitűnően volt értesülve a Svájcban folyó 
titkos tárgyalásokról és az ottani német követ még azt is tudni vélte, hogy az 
udvar Czernin leváltására készül. Kühlmann (a német külügyminiszter) Breszt-
Litovszkban február közepén Czernin tudomására hozta, hogy Svájcban a háta 
mögött titkos tárgyalások folynak és azt is elmondta, hogy Lammasch ott ho
gyan nyilatkozott róla és az uralkodó tényleges szándékairól. A német külügy
miniszter azt javasolta a császárnak, II. Vilmosnak, hogy lépjen közbe Czernin 
érdekében „mert a lehetséges jelöltek közül, a mi érdekeinket tekintve, még 
mindig ő tekinthető messze a legjobbnak".19 Német részről diplomáciai csator
nákon keresztül azt is tudomására hozták a Monarchia illetékeseinek, hogy elé
gedetlenek a tervezett offenzíva távoli időpontjával. 

A Monarchia berni követe március 28-án, majd ismételve április 1-én arról 
tájékoztatta a külügyminisztériumot, hogy Olaszországból folyamatban van az 
angol és francia hadosztályok kivonása. Hozzáfűzte: német kollégája nem érti, 
miért nem élünk az adott lehetőséggel, hisz csak egy lökés kell a megfelelő kö
vetkezmények kiváltásához.20 

Czernin, nyilván a vett értesülések birtokában, április 1-én az alábbi rejtjeles 
táviratot küldte Hohenlohe hercegnek, a Monarchia berlini követének: „Az a 
körülmény, hogy az olasz frontról szünet nélkül csapatokat szállítanak nyugat
ra, mindennél inkább azt követeli, hogy mi szövetségi kötelezettségünknek ele
get téve offenzívát indítsunk Olaszország ellen, az olasz csapatok lekötése cél
jából. Már Bukarestből közöltem e politikai megfontolásból eredő állásponto-

16 Windischgraetz: 198., 204., 230—231. o. Windischgraetz visszaemlékezései szerint ő április végén az új külügy
miniszterrel, Buriánnal is közölte, hogy nem tudja megmondani, biztosítható-e a tervezett offenzívához szükséges 
élelmezési alap. Burián erre azt válaszolta, hogy „kétli az erre vonatkozó elhatározás komolyságát, a főparancsnokság 
mindig nagyszerű terveket kovácsol, de úgy véli sikerülni fog az urakat kijózanítani". 

17 Polzer—Hoditz: 530—543. o.; Benedikt: 246—248. o. Az osztrák—német háborús párt és a német szövetségben 
bízó magyar háborús párt együttműködésére 1. Czernin visszaemlékezéseit Tisza Istvánról. Czernin közli a volt, minisz
terelnök április 1-ről keltezett hozzá írt leveleit, melyben Tisza a következőket írja: „Végre hát újra Bécsben vagy; 
mint a zsidók a Messiást, úgy vártam én a Te megérkezésedet... nem bírtam az aggodalmat a fejemből Kiverni, hogy 
— mialatt Te a keleti békeművet építgeted — az alatt a Monarchiában úgy íelbonť.nak a viszonyok, hogy minden csak 
félig-meddig is ésszerű bel- és külpolitika lehetőségeit egyszerűen elviszi az crdog. No most, hogy végre ú;< :a a helyeden 
vagy, arra kérlek nézz jól körül és iparkodj *a további bajoknak elébe vágni." Czernin: Erinnerungen, 62. o. 

18 Január végén herceg Schönburg-Hartenstein lovassági tábornok. 1918. május l-e előtt báró Carl Bardoiíf tábor
nok volt, a diktátorjelölt. KA MKSM 1918. 69—3/17. : Glaise: 142. o. ; Bardolfí : 312—313. o. 

19 Heckling: 335—336. o. 
20 HHSt M. des Auss. P A I. 808. 
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mat Őfelségével és ugyanezt szóbelileg is a lehető legnyomatékosabban alátá
masztottam. E téren abszolút ellenállásba ütközöm nemcsak Őfelsége részéről, 
hanem az AOK részéről is. Azt állítják, hogy vagonhiány és a szükséges után
pótlás ebből eredő hiánya miatt egy offenzíva teljességgel lehetetlen. Való igaz, 
hogy az osztrák kormány — attól tartva, hogy az ellátás terén nehézségek 
lesznek — mindent elkövet az offenzíva megakadályozására. Miután képtelen 
vagyok akaratomat a fenti koalícióval szemben keresztülvinni arra kértem az 
uralkodót, hogy legalább a német főhadiszállással tudassa az okokat, melyek 
részünkről az offenzíva megindítását akadályozzák, nehogy ott olyan benyo
más alakuljon ki, hogy mi érdektelenek vagyunk a nyugati offenzíva sorsa iránt 
és ezért maradunk passzívak, őfelsége azt válaszolta, az okokat a főparancsnok
ság minden részletében közölte, így a német legfőbb hadvezetőség arról, miért 
lehetetlen egy akció részünkről, pontosan informálva van. Tekintve, hogy két
lem: megfelel-e mindez a tényeknek, kérem tájékoztassa bizalmasan a birodal
mi kancellárt és a külügyminisztert azokról az okokról, melyek offenzívánkat 
jelenleg megakadályozzák és kövessen el mindent, nehogy a két uralkodó és a 
két főparancsnokság között támadt elhidegülés tovább erősödjön." 

A berlini követ válaszában arról tájékoztatta Czernint, hogy a vázolt oko
kat a német külügyminiszter tudomására hozta. Ugyanakkor közölte, hogy az 
ottani körökben, bár nem zárkóznak el az offenzíva ellen szóló érvek elől, de 
miután — „az olasz offenzíva nem vállalása ellenére sem veszünk részt nagyobb 
erőkkel a nyugaton folyó harcokban" — e körülmények csak megerősítik a köz
felfogást, hogy a Monarchia „legszívesebben lemondana minden további kato
nai tevékenységéről".21 

Az offenzíva politikai szükségszerűség 

Az előbbiekben vázolt, meglehetősen kusza, távolról sem egyértelmű helyzet
ben került sor Czernin nevezetes április 2-i beszédére. Miután sem az osztrák, 
sem a magyar delegáció külügyi albizottságát kellő gyorsasággal összehívni nem 
lehetett (ezek összehívását, tekintettel állásfoglalásuk ki nem számítható voltá
ra, a külügyminiszter nem is kívánta), Czernin kérésére Weiskirchner bécsi pol
gármester és a bécsi községtanács pártjainak vezetői jelentek meg a külügy
minisztériumban, hogy lehetőséget adjanak a gondosan előkészített fejtegetések 
előadására. Czernin beszéde, a németek iránti hűség hangoztatása mellett, kü
lönösen két vonatkozásban volt figyelemre méltó. A beszéd egyik figyelemre 
méltó részlete nyilvánosságra hozta, hogy a francia miniszterelnök a német tá
madás megindulása előtt az iránt puhatolódzott az osztrák külügyminiszternél: 
milyen alapon lehetne a béke kérdéséről eszmecserét kezdeményezni? Czernin 
közlésére — ő a béke útjában nem lát más akadályt, mint az Elzász-Lotharingiá-
ra vonatkozó igényt — Párizsból olyan értelmű válasz érkezett, hogy ilyen ala
pon nincs miről tárgyalni. A beszéd másik figyelemre méltó részlete éles kiro
hanást tartalmazott a defetisták és egyes kártékonynak minősített cseh politiku
sok ellen. „Ők az okai annak, hogy fiaink további tízezrei elesnek, hogy a nyo
morúság tovább tart és a háború elhúzódik." Czernin az antanthoz húzó cseh 
vezető réteget hazaárulással vádolta. „Árulásuk méreg az állam vérkeringésé
ben" mondotta és hozzáfűzte, hogy ő, ha több időt tölthetne odahaza, bizony
nyal eredményesebben szállhatna szembe e törekvésekkel.22 

21 HHŐt M. des Auss. PA I. 808.: Czernin Hohenlohenak, 1918. április 1. Hohenlohe a Külügyminisztériumnak, 
1918. április 2. 

22 A beszéd szövegét közli: Fremdenblatt, 1919. április :5. Morgenausgabe. Magyar fordítását április 3-án, több
kevesebb teljességgel az egykorú magyar sajtó is közülte. 
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Czernin a beszéd célját illetően, közvetlenül annak elhangzása után, úgy nyi
latkozott, hogy az elmondottakkal a háborúra uszító francia kormány ellen kí
vánt fellépni, Clemenceau megbuktatására törekedett.23 E több ízben is megis
mételt indokolással szemben, melyet egyes történészek is készpénzként fogadnak 
el, az igazság az, hogy a közös külügyminiszter a beszéd .elmondásával nem ir
reális, keresztülvihetetlen, hanem reális, nagyon is keresztül vihető célokat kí
vánt elérni. Nem a Clemenceau elleni támadásról volt szó, hanem alapvetően 
arról — amint ezt később Czernin maga is elismerte —, hogy egy bizalmas, 
szigorú titoktartást követelő tárgyalás nyilvánosságra hozásával az ilyen jelle
gű —• részben hát mögötti — béketapogatódzásoknak egyszer s mindenkorra vé
get vessen, „a mérgező kapcsolatok fonalát elvágja". 

Czernin Clemenceau-t provokálva nem a francia miniszterelnökre, hanem első
sorban hazai politikai ellenfeleire, az udvarnál és az udvar körül gyülekező 
„békepártra" kívánt csapást mérni. Az alldeutschokhoz közeledő Czernin az El-
zász-Lotharingiára vonatkozó francia igény elutasításával, az elutasítás hangoz
tatásával és hangsúlyozásával a német szövetség megerősítésére, egy egyértel
mű német irányzat kialakítására törekedett azokkal szemben, akik a dinasztia 
megmentése és a Monarchia fennmaradása érdekében engedményekre hajlot
tak és végszükség esetén különbékétől, a német szövetség felbomlásától sem 
riadtak volna vissza.24 

Ebbe a vonalba esett a csehek elleni éles támadás is. A cseh vezető réteg pel
lengérre állításával Czernin az egyezkedés, a különbéketárgyalásokkal szorosan 
egybefonódó föderációs tervek útján kívánta elzárni.25 

Az osztrák-magyar külügyminiszter Clemenceau-ban megfelelő partnerre 
talált. Clemenceau a Bécsből jövő provokációra — nem törődve a diplomáciai 
érintkezés íratlan szabályaival — durván és kíméletlenül válaszolt: „Le comte 
Czernin a menti!" Czernin gróf hazudott. Az ezt követően kibontakozó polé
mia során a francia miniszterelnök azt állította — nem egészen alap nélkül —, 
hogy a titkos tárgyalásokat nem ő kezdeményezte, majd azt, hogy az ilyen jelle
gű tárgyalások korábban sem francia, hanem osztrák-magyar részről indultak 
ki, továbbá, hogy e korábbi — egy évvel azelőtti — kezdeményezések során a 

23 Czernin április első napjaiban elhangzott kijelentéseire nézve 1. Wiesner kövei táviratál Demblinhez (IV. 4.) és 
Musulin berni követ táviratát (IV. 9.). Mindkettőt idézi Kann: 51. o. L. továbbá Czernin beszélgef ését lleverterával 
(IV. 5.) Id. EnaeliJanosi: Die Friedensbemühungen, 293—294. o. A beszéd célja: „halálos dipolmáciai lövést leadni... 
Clemenceau-ra". Singer: Ottokar Czernin, 287. o. Lényegébenugyanez olvasható a Mat; vurország története 7/2. köt etl >en 
ben is. 1188—1189. o. 

24 A beszéd valódi céljáról 1. Baerenreiternek, Czernin barátjának és bizalmasának április 12-i naplófeljegyzését. 
A kora reggeli órákban találkozott a külügyminiszterrel aki megmagyarázta: „miért hozta elő beszédében a Clemenceau 
ügyet. Ez szánt szándékkal történt, hogy mindezeket a mérgező kapcsolatokat elvágják és a jövőt Illetően lehetetlenné 
tegyék... Űgy vélte, tudja milyen sok azoknak a kezdeményezőknek a száma, akik ilyen irányú kapcsolatok létrehozá
sán munkálkodnak, utalt Lammarschra, Foersterre, Meinlre és a többiekre, mint veszélyes közvetítőkre. Amikor úgy 
véltem, hogy ezek kevésbé veszélyesek mint a Pármai ház tagjai, azt válaszolta, hogy ez utóbbiak a császár rokonai és 
kitért azzal, hogy újólag a nevezett urakra utal t ." (Kann: 22. o.) 

Egy későbbi, feltehetően 1919 nyarán, ugyancsak Baerenreiter által készített feljegyzés szerint Czernin beszédéi 
következőképpen magyarázta: „Támadás Clemenceau ellen, beszédem ezt semmi esetre sem célozta, a cél, mint emlí
tettem, kizárólag a (német) szövetség szilárdságának hangsúlyozása volt." (Kann: 41. o.) 

E nyilatkozatok ismeretében aligha minősíthető másnak, mint ködösítésnek Czernin állítása, hogy az uralkodó beszé
de tervezetét ismerte és az Elzász-Lotharingiára vonatkozó részt nemcsak, hogy jóváhagyta, hanem egyenesen szorgal
mazta is. (Kann: 40—41. o.) Indokolt erre utalni, mert egyes történészek szívesen idézik e nagyon is megkérdőjelezhető 
állítást. A nagyra értékelt osztrák—amerikai történész B. A. Kann pl. nemcsak elfogadja a fentieket, hanem — egy 
lábjegyzet erejéig — azokat meg is erősíti a külügyminisztérium összekötőjére, A. Demblinre hivatkozva, mindenesetre 
azzal a megjegyzéssel, hogy ez utóbbi feljegyzéseiben szorgalmazásról azért semmi sem olvasható. (I. m. 40. o.) Kann 
figyelmen kívül hagyja, hogy a bizonyságul idézett személy — már mint Demblin — Czernin rokona és bizalmasa volt. 
aki a Kann által idézett brosúrát (Czernin und die Sixtus Affaire. München 1920.) nyíltan és kifejezetten a volt külügy
miniszter védelmében írta. E kérdésben meggyőzőbb az udvarhoz közel álló történészek — nyilván legfelsőbb helyről 
sugallt — verziója miszerint is IV. Károly a beszéd tervezetét csak április 1-én, az éjszakai órákban vette kézhez, a 
szóban forgó résszel egyet nem értett, azon felháborodott, de tiltakozása másnap már késve érkezett a külügyminisz
terhez. (Lajos Iván: IV. Károly. 384—385. o. ; Polzer—Hoditz: 377. o. ; Gordon Brook—Shephard: 172—173. o.) 

25 L. erre nézve Polzer—Hoditz: 630. o. Polzer, a kabinetiroda 1917 végén leváltott főnöke, közli a prágai rendőr-
igazgatóság április 0-i jelentését az ott kialakult véleményről : „A beavatottak számára Czernin gróf nyilatkozta a berli
niek teljes győzelmét jelenti, vagyis a háborús párt győzelmét az udvarnál és ebből következően teljes szakítást a 
Monarchia népeivel..." Azonos módon foglalt állást a délszláv sajtó is. A Slovenskí PTarod Czernin beszédét bombához 
hasonlítja. Azért dobták, hogy ,,a népek közti megértésre irányuló nemes törekvések eső csíráit is kiirtsák". KA KM 
Präs. 83/8/2—11. Kriegspressequartier. Inlandstelle. Übersicht aus der Inlandpresse. 

— 214 — 



Monarchia az Elzász-Lotharingiára vonatkozó francia igényt még igazságosnak 
ismerte el. Az utóbbi állítások bizonyságául Clemenceau április 12-én közzé
tette az uralkodó levelét, melyet sógorához, Sixtus bourbon-pármai herceghez, 
intézett 1917. március 24-én, és amelyben mindez olvasható volt. 

Miután Czernin a nyilvánosság elé tárt levél szövegét nem ismerte — bár a 
Sixtus-féle békeközvetítésről egyébként tájékozva volt — a hát mögötti politi
zálás újabb dokumentumát — eredeti elgondolásán túlhaladva — most már 
nemcsak kisebb kaliberű politikai ellenfeleinek, hanem magának az uralkodó
nak a félreállítására is felhasználni próbálta. 

Előbb nyilatkozatot csikart ki a császártól a nyilvánosságra hozott levél ha
mis voltára vonatkozóan, majd felszólította: álljon félre és ruházza át a hatal
mat — megrendült egészségi állapotára hivatkozva — egy régenstanácsra. 

A végsőkig kiélezett helyzet végül is nem az uralkodó, hanem a külügymi
niszter lemondásával végződött (1918. április 14.) Czernin látszólag vereséget: 
szenvedett, de csak látszólag. Politikai célját a lemondás ellenére is elérte. Fel
lépésével elvágta a tárgyalások fonalát, csapást mért a németellenes erőkre. 
Az antant vezető köreiben április 2-át követően — nem csak a franciáknál, de 
az angoloknál és az Egyesült Államokban is — megerősödött, felülkerekedett,, 
általánosan elfogadottá vált a vélemény, hogy a Monarchiával nincs mit tár
gyalni. A Habsburgok, még ha szeretnék sincsenek abban a helyzetben, hogy 
különbékét kössenek, engedményeket tegyenek. A Monarchián belüli erőviszo
nyok, a német-osztrák és a magyar vezető réteg befolyása, a németek ereje és, 
közelsége ezt lehetetlenné teszi.26 A sarokba szorított, kompromittált uralkodó 
számára a történtek után nem maradt más választás, mint megvalósítani a le
mondott külügyminiszter programját, szorosabbra — minden eddiginél szoro
sabbra — fűzni a „fegyverbarátságot", a német szövetséget.27 

Az uralkodó már április 10-én, majd újjólag április 14-én, táviratot küldött 
Vilmos császárnak. Mindkét távirat alapvető mondanivalója az volt, hogy Cle
menceau rágalmaira ágyúi — „a nyugati fronton közösen dörgő osztrák—ma
gyar és német ágyúk" — jelentik a választ. 

A Wilsonnak küldött március 23-i levél sohasem jutott el Washingtonba. A 
spanyol udvar aggályairól tudósító táviratra válaszolva, a Czernin helyére lépő 
új külügyminiszter, Burián István, április 21-én úgy döntött, hogy a Wilsonnal 
kezdeményezett eszmecsere folytatása a történtek után lehetetlen.28 

Április 23-án visszaérkezett a német főhadiszállásról Cramon tábornok, az; 
AOK-hoz beosztott, teljhatalommal felruházott német összekötő, akit az ural
kodó április közepén azzal küldött Vilmos császárhoz, hogy a történteket meg
magyarázza és a dolgokat elsimítsa. 

Cramon a német császár nehezteléséről tudósított. Nem lenne neheztelés, 
közölte, ha az uralkodó Vilmos tudomására hozta volna a Sixtushoz írt levelet 
azzal, hogy az az akkori atmoszférából fakadt, de véleménye azóta megválto
zott és meggyőződése már jó ideje az, hogy csak Németország oldalán való szi
lárd kitartás vezethet el a békéhez. Miután nem így történt, és az igazság csak: 
lépésről lépésre, kényszer hatása alatt tudódott ki, a német császár bizalmatlan 
és biztosítékokat kell, hogy kérjen hasonló esetek megismétlődésének elkerülé
sére. Kezességet arra, hogy az osztrák-magyar kül- és belpolitika iránya im
már olyan, mely Ausztria—Magyarország és Németország elválását kizárja. 

26 Secrets of Crewe House, 30 o. 
27 Az április 10-i távirat és Vilmos császár erre adott elismerő válasza HHSt M. des Auss. Pa I. 523. Korrespondenz, 

über die angeblichen Kaiserbriefe (Diskussion April 1918). Az április 14-i távirat: Fremdenblatt, 1918. IV. 15. 
28 Werlcmann: 245. o. 
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Cramon azt is közölte, hogy Vilmos császár az előadottak megtárgyalására sze
mélyes találkozót javasol.29 

E találkozóra — a bukaresti béke aláírását követően — május 12-én került 
sor a belgiumi Spaban, a német főhadiszálláson. IV. Károly odautazását — tel
jes joggal — Canossa-járásként értékelte az egykorú sajtó és így tartja nyilván 
napjainkban is a történeti irodalom. A szövetség elmélyítését célzó megbeszélé
seken olyan megállapodások születtek, melyek — német győzelem esetén —, 
továbbfejlesztve és végrehajtva, a Monarchia német csatlós állammá degradálá
sát jelentették volna. A megegyezés politikai téren hosszú távú, szoros szövetsé
get írt elő, gazdasági téren vámuniót helyezett kilátásba. A katonai téren lét
rejött egyezség (Waffenbund) — e megállapodás volt leginkább konkrét — ér
telmében a csapatok szervezése, kiképzése, felhasználása azonos alapelveken 
nyugszik, fegyverzetük egységes, a vasúthálózat kiépítése, a hajtóanyagok kész
letezése is azonos. Minden háborút előkészítő döntés közösen hozandó.30 

A Spaban elhangzottakról — a végső megállapodásokat rögzítő okmányo
kon túlmenően — jegyzőkönyv, részletes feljegyzés sem a közös külügymi
nisztérium, sem az AOK Bécsben őrzött levéltárában nem található.31 Ennek el
lenére is tényként állítható, hogy az előtérben álló katonai megbeszéléseken, a 
Hindenburggal és Ludendorffal folytatott tárgyalásokon az olaszországi offen
zíva kérdése napirenden volt, nem lebecsülendő szerepet játszott. Erről tanús
kodik a jelen tanulmány bevezetőjében idézett bizalmas összeállítás az offen
zívára vonatkozó adatokról (AOK Op. Geh. 1587.), mely a németekkel való tár
gyalás céljára (a késedelem megmagyarázására) készült és amelyen széljegyzet
ként, ceruzával írva az olvasható, hogy Arz azt a Spa-i tárgyalásokra magával 
vitte. Erről tanúskodnak a tárgyaláson résztvevő Cramon, Ludendorff és az 
uralkodó bizalmát bíró Windischgraetz visszaemlékezései is. Cramon visszaem
lékezéseiben arról ír, hogy az offenzívára vonatkozó elgondolást Arz ismertette, 
a németek helyeseltek, mert az olaszországi támadástól továbbra is a nyugati 
front tehermentesítését remélték. Hindenburg és Ludendorff a Monarchia akció
ját a május 27-re tervezett újabb déli irányú (a Chemin des dames ellen indí
tandó) német támadással kívánták egybehangolni. Az olaszországi offenzíva idő
pontját ezért — Ludendorff feljegyzései szerint — május 20-ára javasolták ki
tűzni. Windischgraetz az uralkodóra és Buriánra hivatkozva (megbeszélés Ba
denben május 16-án) azt állítja, hogy az offenzívát német részről követelték és 
a további élelmiszer, valamint nyersanyagszállítást egyenesen e követelés tel
jesítéséhez kötötték.32 

Az észak-olaszországi támadás — mely korábban bizonytalannak és elhalaszt-
hatónak tűnhetett — az áprilisi események és a Spa-i találkozó után vissza 
nem vonható feladattá vált, mindenképpen végrehajtandó volt. 

Ha április végén — május legelején a katolikus sajtóiroda és ennek nyomán 

29 Trautlmansdorf (a Külügyminisztérium képviselője az AOK-nál) távirata 1918. április 25. HHSt M. des Auss. 
PA I. 523. L. erre nézve Cramon visszaemlékezéseit is. Cramon: Erinnerungen, 154—1(54. o. Burián naplófeljegyzése 
1918. április 23-án Wedel (német követ) és Cramon látogatásáról: ..Vilmos császár kezességet óhajt politikáért: király 
látogatását, a szövetség mélyítését, katonai szövetségét, gazdasági kCzeledést". (Református Egyetemes Konvent 
Levéltára. Burián hagyaték. Napló) 

30 A két uralkodó, a közcs külügyminiszter és a birodalmi kancellár által aláírt megállapodás szövege HHSt. M. des 
Auss. PA I. 505. Besuch siener Majestät mit Grat Burian in Spa Mai 1918 und Spaer Monarohen vertrag. A katonai szö
vetség alapelveinek Hindenburg és Arz által aláírt szövege uo. PA I. 586. Geheime korrespondenzen 1914—1918. 
Ausbau des Bündnisses mit Deutschland. Egy bizalmas feljegyzés szerint a katonai megállapodás szövegét 11-én a 
vonatban az uralkodóval megbeszélték. E szöveg Arz—Hindenburggal és Ludendorffal folytatott — egyórás megbeszé
lése során messzemenően kibővült. KA AOK Op. Geh. 1579. Tagebuch für den Besuch in Spa. 1918. május 14. 

31 Az előbbeni jegyzetben említett napló (Tagebuch für den Besuch in Spa) csupán a megbeszélések sorrendjét, 
időpontját rögzíti. E szerint az uralkodó először Hindenburgot és Ludendorffot fogadta külön-külön. Ezek után Arz 
Hindenburgot látogatta meg, itt egyórás megbeszélésre került sor. Délután 4 órakor Arz volt kihallgatáson az uralko
dónál. 5 órakor tea volt Hindenburgnál, a katonai megállapodás (Grundlagen für den "Waffenbund) szövegét ittés ekkor 
Írták alá ; délután 7 órakor írta alá a két uralkodó, Burián és Hertling ellenjegyzésével, a politikai egyezményt. 

32 Cramon; Erinnerungen, 104—105. o.; Ludendorff: Kriegsführung, 230—231. o.; Windischffr&tz, 220—221. o. 
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a semleges országokban megjelenő újságok egy része még arról cikkezett, hogy 
az olaszországi offenzíva láthatóan elmarad és ez „a fiatal uralkodó békeszán
dékát bizonyítja,"33 a valóság e hírekkel szemben az volt, hogy Spaban a táma
dás kérdése végleg eldőlt és az offenzíva ügye már az azt megelőző fejlemé
nyek során meg nem másítható, ellenérvet nem tűrő, politikai szükségességé 
vált. 

A támadás terve 

Miközben a támadás kérdése felső szinten eldőlt, a hadművelet tervének ki-
hozása is előrehaladt. (L. a 218. oldalon lévő térképvázlatot!) 

A hadsereg körében az olaszországi támadás gondolatának legfőbb szószóló
ja a Monarchia Ludendorffja, Hötzendorfi Conrad volt. Bár Conradot 1917. 
március 1-én a vezérkari főnöki posztról leváltották és a tiroli hadseregcsoport 
parancsnokává nevezték ki — ami félreállítással volt egyértelmű — az egykori 
mindenható főnök befolyása ezt követően sem szűnt meg, tekintélye a tisztikar 
körében továbbra is élő valóságot jelentett. Conrad — alig fejeződött be a 12. 
isonzói csata — azonnal új támadást javasolt Észak-Olaszországban (1917. de
cember 29.). Javaslatát az AOK akkor még elutasította arra hivatkozva, „hogy 
Olaszország ellen egyelőre nem tervezünk semmit".34 A tiroli parancsnok az el
utasítás ellenére javaslatát január 30-án megismételte, majd közölte a támadás
ra kiszemelt 11. hadsereg tisztjeivel, hogy ő a támadás gondolata, mellett az 
AOK magatartása ellenére is kitart. Amikor az olaszországi támadás felújításá
ra vonatkozó határozat végül mégiscsak megszületett és jóváhagyást nyert, Con
rad a döntést tudató értesítésre válaszolva az offenzíva tervét azonnal előter
jesztette (1918. április l.).35 E terv lényege, Conrad régi vesszőparipájának meg
felelően, egy Dél-Tirolból kiinduló támadás volt, súlyponttal a Brentától nyu
gatra (Hétközség fennsík). A hegyvidékről kezdeményezett támadás — elmé
letileg, a térképen nézve — merész, nagyvonalú vállalkozásnak tűnhetett. A 
hegyeken túljutó, a síkságra leereszkedő és Vicenza irányába előretörő gya
logság, az ellenség hátába kerülve, döntő sikert vívhatott ki, a tiroli támadás 
stratégiailag az olasz háború győzelmes befejezését jelenthette. De reális volt-e 
Conrad elképzelése taktikai szempontból? Alkalmas volt-e a szóban forgó terep az 
utánpótlás szállítására és a támadás kibontakozására? Alkalmas volt-e a legyön
gült, hónapok óta éhező, jórészt tartalékosokból és póttartalékosokból álló „ha
zatértekkel" megerősített (!) katonaság egy ilyen nehéz feladat végrehajtására, 
mellyel korábban egy jobban felkészült és jobban ellátott hadsereg sem tudott 
megbirkózni? Az 1916 május—júniusi osztrák—magyar támadás elakadása, majd 
annak ellenpéldája, az 1917 júniusi olasz támadás kudarca ennek ellenkezőjét 
bizonyította..De ezen túlmenően mi indokolta, hogy a támadást a Monarchia ép
pen ott indítsa el, ahol hadereje a természetes akadályokon felül nem az ellen
fél leggyengébb, hanem ellenkezőleg, legerősebb alakulataival, a Monarchia ka
tonáit erőnlét, felszerelés, kiképzés és háborús tapasztalat szempontjából egy
aránt felülmúló angol hadosztályokkal került szembe? 

Conrad a javasolt támadáshoz további 31 gyalog- és 3 lovashadosztályt igé
nyelt, ami a Monarchia egész haderejének több mint egyharmadát jelentette.3'3 

33 HHSt PA I. 808. A vatikáni követ (Schönburg) jelentése Buriánhoz a katolikus nemzetközi sajtóiroda „Ausztria 
és Olaszország" c. közleményéről. 1918. április 29. Uo. más követségek jelentései ugyanerről. 

34 KA AOK Op. Geh. 1918. 1587. 
35 ö—U. Letzter Krieg, Bd. 7., 18C—190. o. 
36 Uo. 190. o. 
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AZ ESZAK-OLASZORSZAGI TÁMADÁS TERVE 
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Conrad tervét a hadseregfőparancsnokság fenntartással fogadta. Az AOK 
olasz csoportjának („Gruppe I") március 8-i emlékirata a front nyugati szár
nyát (az Astico és Asiago közötti szakaszt) figyelemre méltónak sem tartotta. 
Az Asiago fennsíkról a feljegyzés úgy vélekedett, hogy e térség nehéz terepet 
jelent, tekintve, hogy az olasz állásokat itt erősen kiépítették. Az emlékirat 
a Brenta keleti partját és a Piave középső szakaszát vélte a támadás szempont
jából kedvezőnek. A Piavén való átkelés könnyűnek tűnt a Papadopoli sziget
nél, tekintve, hogy e sziget az osztrák-magyar hadsereg birtokában volt. Az 
olasz csoport az előadottak értelmében egyidejű támadást javasolt a Brenta 
két oldalán (súllyal a keleti parton) és a Piave középső szakaszán.37 

A támadásra vonatkozó március' 23-i döntést tudató értesítésben, melyet 
Conradhoz azonnal eljuttattak, ugyanaz volt olvasható, hogy a hadseregfő
parancsnokság a támadás módját illetően Conrad tábornaggyal egyetért, de az 
előzetes rendelkezés ugyanakkor a Brenta két oldalán végrehajtandó támadást 
irt elő és a szállítandó lőszert elsősorban a Brenta és Piave közötti térségben ja
vasolta összegyűjteni.38 

Az ismertetett dokumentumok, valamint az idevágó emlékiratok és visszaem
lékezések arra utalnak, hogy a főparancsnokság vezetői: így Arz vezérkari fő
nök és helyetttse, Alfred von Waldstätten, az operatív osztály vezetője, Conrad 
elgondolásával végső soron nem értettek egyet. Arz egy, a Brentától keletre, a 
Grappa-tömbnél és a Piavénái indítandó harapófogó hadműveletre gondolt. Ez 
volt Waldstätten véleménye is, aki ellenezte túlontúl nagy erők összpontosítá
sát a hegyvidéken, különösképpen a Brentától nyugatra.39 A főparancsnokság 
elutasító véleményét azonban nyíltan és egyenesen megmondani nem merte. 
Az Erdélyből, ottani szász családból származó Arz a német hadvezetőséget nagy
ra becsülte és tisztelte. Tudta, hogy a német főparancsnokság egy ilyen mére
tű, az ellenség megsemmisítését célzó támadást nem követel. Ennek ellenére a 
joviális magatartású — a mindenkivel jóban lenni, senkit meg nem haragítani 
elv alapján álló — vezérkari főnök még álmában sem gondolt arra, hogy előd
jével, a tisztek által nála többre tartott Conraddal ujjat húzzon, még kevésbé 
arra, hogy a'tiroli főparancsnok javaslatát rövid úton elutasítsa. Helyettese, 
Waldstätten sem rendelkezett kellő befolyással és tekintéllyel ahhoz, hogy el
képzelését ez ügyben keresztül vigye. Waldstätten arra gondolt, hogy Bozenbe 
utazik, Conrad főhadiszállására, és ott személyesen próbálja meg kifejteni a 
főparancsnokság álláspontját. De meggyőzést célzó utazását addig halogatta, míg 
Arz a kérdést a maga módján úgy oldotta meg, hogy Conradot kihallgatásra 
az uralkodóhoz hívatta. Arz tudta, hogy a császár nem ért egyet Conrad tervé
vel, ezért úgy vélte, hogy valamit ezúton talán elérhet, a felelősséget magáról 
mindenesetre elháríthatja. Ha Arz abban bízott, hogy a kieszközölt kihallga
tás kedvező fordulatot hoz, úgy elvárásában csalódnia kellett. 

Conrad április 11-én érkezett Badenbe vagyis éppen akkor, amikor a Sixtus-
ügy kirobbanása és a külügyminiszterrel fennálló ellentét kiéleződése ott fe
szült, végsőkig kiélezett helyzetet teremtett. Nem nehéz belátni, hogy a sarok
ba szorított uralkodó az adott körülmények között mit sem kívánt kevésbé, 
mint azt, hogy az erőszakos Czernin mellett, a vele azonos vonalon mozgó, és 
ugyancsak erőszakos Conraddal is konfliktusba keveredjen. A határozottan fel
lépő Conradnak könnyű dolga volt. A császár, a fiatal és tapasztalatlan főpa
rancsnok, akit az idős tábornagy nem sokra tartott és mindig is tanítvány-

37 Weltkrieg, 1914—1918. Bd. 14., 729. o.; Ü—U letzter Krieg 1914—1918. Bd. VII. 188. o. 
38 K A AOK Op. 142 003. 
39 Arz: Zur Geschichte, 264—265. o.; ö—U Letzter Krieg 1914—1918. Bd. VII. 191. o.; Fiala: 43—54. o.; Verk-

mann: 271—272. o. 
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ként kezelt, kezesbáránynak bizonyult. Fenntartásait gyorsan feladta, a szervi
lis, apolitikus Arz ellenérvei — hisz tőle nem kellett tartania — süket fülekre 
találtak.40 Conrad az április 11-i megbeszélést követően, mely számára zöld utat 
biztosított, nézeteit újjólag összefoglalta. Április 12-i feljegyzésében ismételten 
hangsúlyozta, hogy csakis egy, a Brentától nyugatra választott fő támadási 
irány — egybekapcsolva az azt kísérő, Treviso elleni melléktámadással — hoz
hat döntő eredményt. Már pedig ez kell hogy legyen a cél, nem az ellenség 
egyszerű visszaszorítása. Meggyőződésem — írta nem csekély önbizalommal —, . 
hogy mi ,,e magas célkitűzést vállalni tudjuk és kell is, hogy vállaljuk".41 

Waldstätten még egy kísérletet tett a helyzet megmentésére, ugyancsak áp
rilis 12-én. Véleményt kért a nagy tekintélynek örvendő és helyi ismeretekkel 
rendelkező Krausz Alfréd gyalogsági tábornoktól. Átiratában előadta, hogy vé
leménye szerint a fő csapást a Brentától keletre kellene mérni, de Conrad 
Asiagonál kíván támadni. Mi a címzett véleménye? Krausz vagy nem értette, 
vagy nem akarta megérteni Waldstätten szándékát. Válaszában Conrad tervét 
elvetette, de elvetette a főparancsnokság elképzelését is. Álláspontja az volt, 
hogy a döntő csapás kívánatos, de ezt nem Asiagonál, hanem ennél még nyuga
tabbra, a Garda-tó két oldalán egy ott indítandó támadással kell elérni. A fő
parancsnokság e javaslattal — mint fantazmagóriával — a továbbiak során 
nem foglalkozott. Krauszt rövidesen a Monarchia úgynevezett keleti (ukrajnai) 
hadseregének parancsnokává nevezték ki.42 

Az egyetlen ember, aki Conrad tervéről — legalábbis későbbi leírása szerint 
— véleményét kendőzetlenül megmondta, Boroevič, a Piavénái álló hadsereg
csoport parancsnoka volt. Amikor megtudta, hogy a fő lökést Tirolból tervezik 
„mégpedig éppen a francia és angol hadosztályok ellen", teljes erővel véde
kezett. Állását is kockára téve megírta „ne akarják a bikát a szarvánál meg
fogni".43 Boroevič az offenzívát egészében ellenezte, úgy vélte, a Monarchia erre 
nincs felkészülve, támadás helyett védelemre kellene szorítkozni, a hadsereget 
a háború közelgő befejező szakaszára megóvni. Amikor Borevicet felvilágosí
tották, hogy a támadás elvetéséről szó sem lehet, az államérdek és politikai 
szükségszerűség, amit a szövetségi hűség diktál és megkíván, Boroevič azt ja
vasolta, hogy ez esetben legalább annyit tegyenek, hogy az offenzívát ne a jár
hatatlan hegyekből, hanem nála, az ő frontszakaszán, a síkságon kezdemé
nyezzék. Az AOK Boroevič javaslatával sem kívánt szembeszállni. A Piavénái 
indítandó támaáás előnyeire vonatkozó érveit elfogadta és ennek eredménye
ként most már két egyenrangú támadás mellett foglalt állást, bár távolról sem 
nyíltan és egyértelműen. Az egyenrangúsításra vonatkozó állásfoglalás fele
más voltára utalt, hogy az AOK elhatározását Conraddal nem közölte és ugyan
akkor tovább folytatta a Piavénái álló hadseregcsoport gyengítését. Május ele
jén 7 hadosztályt vontak el e frontszakaszról.44 

Boroevič hadműveleti tervébe a jobbszárnyon álló 6. hadsereg felhasználását 
is bevonta. Az AOK ez ellen kezdetben óvást emelt, később azonban ebbe is 

40 Fiala: 54—55. o. 
41 KA AOK Op. 142 00:5.: Arz: Zur Geschichte 208. o.; Fialat: 54—55. o. 
42 Krausz: 247—249. o.; Fiala: 55—56. o. 
43 Franz von Bolgár: Erinnerungen an Feldmarsehall Boroevič. Pest er Lloyd, 1921. V. 14., 15. Boroevič barátjához, 

Bolgár Ferenchez írt 1919. június 29-i levelében megemlíti, hogy az offenzíva kudarca után az uralkodó elismerte, a 
terv eltévesztett voltát, de megyjegyezte „Conrad javasolta ezt így". Ő erre azt válaszolta: hogy ez Conrad vesszőpa
ripája, melynek már béke idején betege volt, mellyel 1910-ban hajótörést szenvedett anélkül, hogy a történtekből 
okult volna". 

44 KA (Wien) AOK Op. — Nr. 142 071.1918. V. 5. Idézi Fiala: 57. Az AOK május 5-i átirata szerint a „Főparancs
nokság a két hadműveletet teljes mérvben egyenrangúnak tekinti és csak pszichológiai okokból hagyja Conrad had
seregcsoportját bizonyos fokig abban a hiszemben, hogy őneki kell egyedül a főcsapást kivitelezni". A hadosztályok 
kivonására 1. József főherceg: VII. k. 256., 292. o. 
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beleegyezett. A 6. hadsereg is készüljön fel a támadásra: foglalja el a Mon-
tellót. 

A sokféle intrika, vita és nézetkülönbség eredményeként végül is a követ
kező haditerv alakult ki: Conrad hadseregcsoportja a Brenta két oldalán tá
mad, fő erőkkel a Brentától nyugatra, Asiagonál, az ottani erdőövezet ellen. Fe
dőnév: Radetzky. Boroevic hadseregcsoportja a Piavénái nyomul előre, fő erők
kel a folyó középső szakaszán. E támadást a jobbszárnyon támogatja a Jó
zsef főherceg parancsnoksága alatt álló 6. hadsereg (feladat a Montello elfogla
lása) és a folyó torkolatánál a Csicserics tábornok parancsnoksága alatt álló 
XXIII. hadtest (előnyomulás megtévesztő célzattal Santa Doana di Piavénái). 
Fedőnév: Albrecht. Végül, hogy senki se maradjon ki a nagy erőfeszítésből, a 
Garda-tótól északnyugatra álló 10. hadsereg (parancsnok Krobatin tábornagy) 
1—2 nappal az offenzíva megindulása előtt tüntető támadást hajt végre a szélső 
jobbszárnyon (támadás a Tonale-hágónál). Fedőnév: Lawine (Lavina). 

Erőviszonyok 

Az előbbiekben vázolt arcvonal hosszát, mely a valóságban 200 km-nél is 
több volt, a hivatalos hadtörténet 120 km-re, egyes hadtörténészek 100, 150 
vagy 170 km-re becsülik.45 E mindenképp terjedelmes frontszakaszon a hivata
los adatok szerint 55 hadosztály (642 V2 zászlóalj, 73 V2 gyalogosított lovas fél
ezred, 53 lovas század) vonult fel és a 8700 géppuskával rendelkező gyalogság 
támogatására 6833 löveg összpontosult. 

Egyes szerzők úgy vélik: „ennyi csapat, ennyi anyag, ennyi lőszer (7 millió 
löveglövés) még egyetlenegy támadásunknál sem állott rendelkezésünkre".46 E 
megállapítás feltehetően egybevág a tényekkel, de az adott esetben a Monar
chia haderejét nem annak korábbi számszerű erejével, hanem más tényezőkkel, 
alapvetően a vele szemben álló haderő nagyságával kell egybevetni. 

A tolmeini áttörést követően (12. isonzói csata, 1917 október—november) a 
súlyos veszteségeket szenvedett olasz hadsereget — az antant segítségével — 
gyors ütemben sikerült újjászervezni. Angliából és Franciaországból, tengeren 
és szárazföldön, nagy mennyiségű hadianyag (1000-nél több ágyú) érkezett 
Olaszországba. Az 1917 végén ideszállított 11 angol és francia hadosztály egy 
részét 1918 elején ugyan újra nyugatra irányították, de az olasz fronton ezt kö
vetően továbbra is 5 (3 angol és 2 francia) hadosztály maradt és e hadosztályok 
a hegyvidéken, a Brentától nyugatra helyezkedtek el — vagyis ott, ahol a Mo
narchia hadereje a főcsapást készítette elő.47 A hivatalos hadtörténet az olasz, 
angol, francia hadosztályok együttes számát 63-ra (725 zászlóalj és 100 lovas-
század), a rendelkezésre álló lövegek számát 7550-re becsüli.48 

összehasonlítva a szemben álló hadosztályok, zászlóaljak, ágyúk számát, a 
mérleg nyelve eleve az ellenfél javára billen; a számszerű összehasonlítás ezen 
felül távolról sem tükrözi a tényleges helyzetet. A hadtörténészek joggal utal-

45 120 km: ö—U. letzter Krieg. Bd. VII. 197. o.; 100 km: Weltkrieg, 1914.1918. Bd. 14 751. o.; Kiszling, 78. o.; 
150 km : Glaise: 256. o. ; Farkas Márton: 175. o. ; 170 km : József főherceg: VI., 408. o. A felsorolt adatok közötti jelentős 
különbség feltehetően abból adódik, hogy egyes szerzők nem a Tonale hágó és a Piave torkolat, hanem csupán az Astico 
és a S. Doana di Piave közötti szakaszt tekintik frontvonalnak, néha ezt is csak légvonalban. 

46 József főherceg: VI. k. 570. o. 
47 Military Operations, Italy, 148—157., 389—397., 404. o. 
48 ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 228. o. és Beilage 18. A közölt adatok többé-kevésbé elfogadhatók, de megjegyzen

dő, hogy angol és olasz hadtörténészek ennél több osztrák—magyar és ennél kevesebb olasz hadosztályról tudnak. 
Az olaszországi hadműveletekkel foglalkozó hivatalos angol kiadvány, a Military Operations, Italy általában elfogadja 
az osztrák részről közölt adatokat, de az olasz oldalon álló hadosztályok számát 63 helyett csupán 58-ra becsüli. 
(192—194. o.) Piero Pieri olasz hadtörténész szerint 58 osztrák—magyar hadosztály ellenében 57 olasz hadosztály 
vonult fel, beleértve az öt angol—francia hadosztályt is) Concise History, 183. o. 
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nak ugyanis arra, hogy a szemben álló erők nagysága a hadosztályok vagy a 
zászlóaljak számával nem mérhető, mert ezek létszáma a Monarchia alakulatai
nál igen alacsony szinten mozgott. Egy osztrák—magyar zászlóalj maximális 
létszáma 400, egy századé 40—50 puskát jelentett, azonos alakulatok létszáma 
az olasz oldalon 900, illetve 120—160 főre volt becsülhető.49 Az ellenség fölénye, 
a katonák számát tekintve tehát jóval nagyobb volt mint amennyire az a kö
telékek egyszerű számszerű összehasonlításából kitűnik. 

Nemcsak a létszám terén billen a mérleg nyelve az ellenség javára. Az an
tant fölényben volt a hadsereg felszerelését és ellátottságát illetően is. A hadi
technikát illetően elegendő az alábbiakra utalni. Az antant döntő fölényben volt 
a levegőben: 524 (ebből 76 angol és 20 francia) repülővel 280 osztrák-magyar 
állt szemben és a túloldal gépei jobbak, mozgékonyabbak voltak. Az ellenséges 
légifölény lehetetlenné tette a tüzérség légi felderítés útján való hatásos irányí
tását, a légierő az átkelőhelyek állandó támadásával és szétrombolásával nehe
zítette a Piavén való átkelést. A tüzérséget illetően az ellenség túlsúlya — lát
szat szerint — csupán néhány száz (717) ágyút jelentett. A valóságban a hely
zet rosszabb volt, mert az ellenség fölénye a nehéztüzérségre esett. 1336 oszt
rák-magyar közép és nehézlöveggel 3540 olasz közép és nehéz löveg állt szem
ben.50 

Az olasz hadsereget — okulva a rossz tapasztalatokon — a tolmeini áttörést 
követően angol gázmaszkokkal szerelték fel. Ez még akkor is védelmet jelentett 
volna a támadást bevezető gázkilövéssel szemben, ha az osztrák-magyar rész
ről használt lövedékek hatásosak lettek volna. 

A szállító eszközök számát, minőségét, elhelyezését tekintve is az olasz had
sereg volt fölényben. A tiroli frontot mindössze egy, a piavei frontot két vas
útvonal kötötte össze a hátországgal. A vasúthálózat a túloldalon jóval sűrűbb 
volt. A fronttal párhuzamosan és arra merőlegesen futó útvonalak itt az után
pótlás gyors szállítását, a hadosztályok gyors átcsoportosítását egyaránt lehe
tővé tették. 

A Monarchia lóállománya a négyéves háború, a mind nehezebben pótolható 
veszteség eredményeként erősen lecsökkent. (A lovak száma 1916 végén 969 000, 
1917 június: 863 000, 1918 június: 459 000).51 Ami megmaradt, a takarmányhiány 
következtében igen rossz állapotban volt. „Igáslovak kellenek, hogy tüzérsége
met tovább tudjam vinni, mert mostani lovaim az első menetben ki fognak dől
ni" jegyezte fel naplójában József főherceg április 3-án.52 Boroevic szerint: „a lo
vak csontvázak voltak, a tüzérség egyszerűen nem volt képes mozdulni".53 

14 000 mozdonyból 5000, a teherautóknak több mint a fele állt javítás alatt, 
és a gépkocsik mozgásához a hajtóanyag is hiányzott.54 

A két hadsereg erőnléte sem volt összehasonlítható. Míg az antant oldalán a 
katonák élelmezése, ruhával egyéb felszereléssel való ellátottsága kielégítő volt, 
a Monarchia alakulatainál minden hiányzott. A hivatalos adatok szerint a ka
tonák 1918 márciustól kezdődően 200 gr húst és 500 gr kenyeret kaptak, más 
adatok szerint a fejadag 220 gr húsból, 125—150 gr ehetetlen kukoricakenyér
ből állt, amihez 6 gr zsír, „Dörgemüse" és konzervkávé járult.55 A hadseregpa
rancsnokok jelentései a csapatok éhezéséről, elgyengüléséről, menetképtelensé
géről tudósítottak.56 

49 Reoele: 94. o. 
50 ö—U letzter Krieg, Bd. VII. Beilage 18. 
51 Uo. 60—61. o. 
52 József főherceg: VI. k. 215. o. 
53 Franz von Bolgár: Erinnerungen. 
54 Regele: 95. o. ' 
55 ö—U letzter Krieg. Bd. VII. 201. o.; Regele: 94.; Fiala: 12. 
50 Franz von Bolgár: Erinnerungen; Fiala: 13. o. 
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A hadvezetőség a zsákmányolható készletektől remélt kedvező változást. 
Ilyen illúziók — a tolmeini áttörést követő zsákmányra emlékezve — a ka
tonák körében is éltek. „Azt kérik támadjunk mielőbb, hogy éhen ne haljanak" 
közli Boroevič-csel a 6. hadsereg parancsnoksága május 12-én. Megalakultak 
a „zsákmány bizottságok".57 

„Radetzky" nem halasztható 

Az észak-olaszországi támadás időpontját az AOK június 11-ére tűzte ki, 
annak ellenére, hogy azt a spai megbeszélések értelmében a német hadsereg 
újabb, május végi támadásával kellett volna egybekapcsolni.58 

E viszonylag késői időpont betartása is kétségesnek látszott, tekintettel a 
fennálló nehézségekre, az előkészületek elmaradt voltára. József főherceg május 
végén a szükséges anyagok és eszközök meg nem érkezése miatt lemondással fe-
nyegetődzött. „Magam láttam az embereket füvet enni, meg gyökeret" közölte 
26-án Boroevič-csel az élelmezési helyzetet ecsetelve. „Meggyőződtem róla,, hogy 
egy ember 24 órára 50 gr húst kap", volt olvasható a következő nap feladott 
táviratban.59 

Boroevič május 28-án a következőket jelentette: „Senki sem veheti magára a 
felelősséget azért, hogy támadást kezdeményezzen elégtelen anyagi eszközökkel 
és rosszul táplált, nem teljesítőképes csapatokkal. Ha nem kívánunk felelőtlen 
kalandba bocsátkozni, mely következményeit tekintve a csapatok szellemére 
beláthatatlan lehet, úgy a már jelentett utánpótlás körüli helyzetből csupán egy 
következtetés adódhat: várni a támadással mindaddig, míg a csapatok anyagi 
ellátottsága legalább a minimális szintet eléri és kielégítő élelmezés biztosítja, 
hogy a katonák a velük szemben támasztandó követelményeknek megfelelhes
senek."60 

Az AOK e közlésre május 29-én jelentést kért (határidő június 1.): betart
ható-e a tervezett június 11-i időpont?61 

Boroevič válasza nemleges volt. „Arra, hogy a hadseregcsoport június 25. előtt 
kellően felkészülhessen, számítani nem lehet." Hozzáfűzte: kiegészítésként és in
dokolásként még előterjeszti a hadseregek harckészültségi jelentéseit is.62 

A főparancsnokság e jelentések beérkezését nem várta be. Azonnal, még az
nap, június 1-én úgy döntött: „Albrecht és Radetzky megkezdésére június 15. 
napját tűzöm ki."63 

E döntés azt jelentette, hogy az AOK az offenzíva határidejére nézve nem 
Boroevič, hanem az egyidejűleg ugyancsak válaszadásra felszólított Conrad 
javaslatát fogadja el. 

Boroevič június 13-án újólag kísérletet tett az időpont megváltoztatására. Dél
után 5 órakor a következőket sürgönyözte: „Mindkét hadseregparancsnokság 

57 József főherceg, VI. 298. o. ; Balázs Bence: 70. o. ; ö—U letzter Krieg Bd. VII. o. ; Farkas Márton: 173. o. Farkas 
Márton közlése szerint: „Június 5-én utasítottak minden frontalakulat-parancsnokságot, hogy a hadsereg június 15-e 
és augusztus 31-e között saját magát fogja élelmezni abból a mintegy 5000 vagyon kenyérlisztből, amelyet az offenzíva 
során zsákmányolni fognak. A katonák száma ugyanakkor kilátásba helyezték, hogy a zsákmányból csomagokat küld
hetnek haza". 

József főherceg e különös előkészületről később a következőket írta barátjának Hans von Seeckt német tábornoknak : 
„Jelentettem, hogy nem más, mint kalandvágy egy offenzívát rosszul előkészítve, és csupán arra a lehetőségre alapozva 
elindítani, hogy a Brenta és az Etsch között majd mindent megtalálunk ami hiányzik". (Levél Hans von Seeckthez 
1918. augusztus 4. Közli: Jedlička: 19. o.) 

58 Ö—U letzter Krieg. Bd. VII. 193. o. 
59 József főherceg, VI. k. 330., 332. o. 
60 Uo. 401. o.; Ö—U. letzter Krieg, Bd. VII. 202. o. 
61 KA AOK Op. 1918. 142., 154. o. 
02 József főherceg, VI. k. 402. o.; Ö—U Letzter Krieg. Bd. VII. 202. o. 
03 KA AOK Op. 1918. 142—171. 
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jelenti: a gázlövésnek a mostani esős időjárásban a nedvesség miatt nem lesz 
hatása. Az Isonzó-hadsereg parancsnoksága szerint a Piave vízállása már jelen
leg is túlontúl magas, további áradás kérdésessé teszi a csapatok áthajózását és 
hídverést, különösen a IV. hadtestnél. Javaslom az offenzíva elhalasztását, 
egyelőre 3 nappal".64 

Az AOK a halasztásra vonatkozó újabb javaslatot is elutasította. Ezúttal is 
Conrad állásfoglalása döntött: „Radetzky nem halasztható későbbre." A tiroli 
hadseregcsoport parancsnoka a technikai feltételek hiányára hivatkozott: a csa
patok már állásban vannak, a Hétközség fennsíkján felhalmozott élelmiszer 
csak rövid időre elegendő.65 Conrad sürgető, a halasztást elvető állásfoglalása 
során homályban maradt, hogy az előkészületek Tirolban, a 11. hadsereg arc
vonalán sem fejeződik be. Az időpontot illetően a hadsereg parancsnoka 
(Scheuchenstuel) és vezérkari főnöke (Sündermann) eredetileg július közepére 
gondoltak, a hadtestparancsnokok június 20-ára és 26-ára.66 

Az időpont körüli vitára és huzavonára vonatkozó dokumentumokat vizsgál
va két dolog nyilvánvaló: 1. Az AOK messzemenően tájékozva volt az ellátás, 
az élelmezés körüli nehézségekről, tudott az előkészületek be nem fejezett vol
táról. 2. A főparancsnokság ennek ellenére sem gondolt arra, hogy a fontos 
államérdeknek nyilvánított támadást elhalássza, bár a május végén kezdemé
nyezett német támadás (az észak-olaszországi offenzívát ezzel kellett volna egy
bekapcsolni) időközben, június 4-én, befejeződött, anélkül, hogy a Monarchia 
hadserege megmozdult volna és tudott volt, hogy Ludendorff a közeljövőt ille
tően új offenzívát nem készít elő. 

Június 14-én az időjárás megváltozni látszott. A feljegyzések szerint a nap 
kisütött, a Piave egész hosszában mindenütt derült, szélcsendes volt az idő. 

Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy Boroevič zokszó nélkül vette tudomá
sul a felsőbb utasítást. 14-én este 7 órakor az uralkodó a géptávíróhoz hívta 
a piavei front parancsnokát. „Mi lesz holnap? önre, megítélésére és felelős
ségére bízom az ügy keresztülvitelét." A tábornagy válasza: „Mint jelentettem, 
holnap az AOK rendelkezésének megfelelően támadunk. . . " Az uralkodó: „Kö
szönöm, messzemenően egyetértek. — Vége."67 

A csqta kezdete 

A június 15-i időpontból következően — azt két nappal megelőzve — 13-án 
került sor a front szélső jobbszárnyán a Tonale-hágónál tervezett elterelő had
műveletre. A több ezer méter magas hegyek között indított támadás teljes fias
kóval végződött. A 2 km széles szorosban áttörésre vezényelt katonaság zöm
mel még az olasz drótakadályokig sem jutott el. Az esti órákban a helyzet any-
nyira reménytelennek látszott, hogy a 10. hadsereg parancsnoksága a tartalék
ban álló 22. lövészhadosztály bevetését már meg sem kísérelte. A Tonale-hágó
nál indított támadás, melyhez eredetileg messzemenő célok társultak, végső sze
rény feladatát (magára vonni az ellenség figyelmét, elvonni erőinek egy részét) 
sem teljesítette. Nem ellenséges erőt, saját erőt vont el — gyalogságot, tüzér
séget, hadianyagot — melyet másutt nyilván jobban lehetett volna felhasználni. 

A június 13-i elterelő hadműveletet 15-én követte a tényleges támadás. Haj
nali 3 órakor a front egész hosszában — az Asticotól az Adriai-tengerig — 

64 ö—"LT. letzter Krieg. Bd. VII. 232—233. o.; József főherceg VI. k. 302. o. 
65 KA AOK Op. 142., 218.; József főherceg VI. k. 402. o.; Ö—U. letzter Krieg. Bd. VII. 234. o. 
66 Fiala: 75. o. 
67 Ö—U. letzter Kriegs Bd. VII. 234.; Franz von Bolgár: Erinerungen. 
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megdördültek az ágyúk. Különböző kaliberű és minőségű lövegek ezrei ontották 
a tüzet az ellenséges állásokra. Először 1 V4 órán keresztül gázlövedékek hul
lottak, ezt követte a romboló tűz, végül befejezésül a megsemmisítő tűz (ekra-
zit gránátok). A tüzérség tűzcsapásának befejező szakaszában (7—7.30 óra) 
egyes helyeken — így a Montellónál már ezt megelőzően — támadásra indult a 
gyalogság. 

A hadvezetőség — bár a vezérkari főnök elképzelése szerint két egyenrangú 
támadásról volt szó — az erők nagyobb részét Tirolba, Conrad hadseregcso
portjához, a 10. és 11. hadsereghez irányította, (55 hadosztályból 31 tartozott e 
két hadsereg kötelékébe). A támadásban közvetlenül részt vevő 11. hadsereg 
önmagában véve is nagyobb erőt képviselt mint a Piavénái álló 6. hadsereg és 
Isonzó hadsereg együttvéve. Az Astico és a Piave közötti szakaszon elhelyezkedő 
11. hadsereg 24 hadosztállyal (ennek keretében 96 ezreddel) és 2935 ágyúval ren
delkezett. Boroevič 19 hadosztállyal (76 ezreddel) 2538 ágyúval.68 A Piavénái álló 
hadseregcsoport még akkor is gyengébb volt valamivel, ha ideszámítjuk a Vit-
toriónál összevont AOK tartalékot (4 hadosztály), mely felett nem Boroevič, ha
nem Arz és Waldstätten rendelkezett. 

A 11. hadsereghez tartozó 24 hadosztályból 15 a Brentától keletre, Asiago 
körzetében vonult fel. Kilenc hadosztály maradt ebből következően a Brentától 
nyugatra indítandó támadásra, bár a főparancsnokság eredeti elképzelése sze
rint ez jelentette volna a fő támadás irányát. 

A fő erők tehát Asiagonál gyülekeztek, hogy híven Conrad tervéhez, egyetlen 
rohammal átvágjanak a síkság, Vicenza irányába — megvalósítsák amit meg
valósítani mindaddig nem sikerült. E frontszakaszon (Asiagonál) a támadók egy 
20 km széles erdőövezettel és az ellenség legjobb erőivel, angol hadosztályok
kal álltak szemben. József főherceg később — e térségben tett látogatásakor 
— Conrad elgondolásáról, a terepről és a választott irányról a következőket je
gyezte fel naplójába: „Szemügyre vettem a Hötzendorfi Conrad által végrehaj
tott »Főtámadás« egész terepét . . . megállott az eszem, miként volt lehetséges, 
hogy ilyesmit kísérelt meg a hadvezetőség . , . Asiagotól egy nagy erdős hegy
hát emelkedik dél felé, melyet 15—20 kilométer széles erdőöv borít. Sűrű, át
láthatatlan fenyves, melynek északi szegélyén van az ellenség tábori őrsvonala, 
mögötte ismeretlen távolságra állásai, melyeket az erdő teljesen elföd szemeink 
elől, az erdő, melyben nem sejtjük az ellenséges állás hollétét és így minden, 
csak némileg is alapos tüzérségi előkészítés teljesen ki van zárva."69 

A támadásra vezényelt alakulatok a délelőtt folyamán előre haladtak. Az an
golok a nyugati fronton alkalmazott módszer szerint az első vonalat csak gyen
ge erőkkel védték, a támadást később ellenlökésekkel, szükség esetén nagyobb 
arányú ellentámadással készültek megállítani. Az első ellencsapásra délután 
2 órakor került sor, a következőkre délután hatkor és hajnali 725-kor. Az an
gol gyalogság, mely az offenzívát bevezető pergőtűz ellenére is ütőképes ma
radt, sikerrel támadott, saját sértetlenül maradt ütegeitől támogatva. Az oszt
rák—magyar előnyomulás először csak elakadt, később hátrálásra, végül futás
ra változott. A katonák a reggeli órákban már tömegesen adták meg magukat.70 

A Brentától keletre, a Grappa-hegytömb térségében, (a támadók itt francia 
és olasz alakulatokkal álltak szemben) több hegycsúcsot sikerült megszállni, 
de 16-ára az elért eredmény — csekély kivétellel — itt is elveszett. Az offen
zíva Tirolban kudarcba fulladt, a támadás egyetlen nap alatt összeomlott. 

68 ö—U. letzter Krieg, Bd. VIT. Beilüge 18. 
09 József főherceg, VII. k. 197—198. o. 
70 Military Operations, Italy, 194—218. o. 
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A PIA VÉNAL 1918. JÚNIUS 15-ÉN FELVONULT ERŐK 
(A 226. oldalon levő térkép részletes adatai) 

OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA 

Conrad tábornagy hadseregcsoportja 
10. hadsereg 

Rayon I. 
Rayon II. 
í. ho. és az Ellison dd.; tartalék (a továbbiakban — t.) 22. ho. 
XX. hadtest: 49. ho. 
XXI. hadtest: 19., 56. ho. 
XIV. hadtest (Edw. Kps.) : Csv. H. 159. ho. 

11. hadsereg 
III. hadtest: 6. lov. ho., 6., 52. ho.; t. 28. ho. 
XIII. hadtest: 38., 16., 42. ho.; t. 74., 5. ho. 
VI. hadtest: 18. Edw. H., 26. ho. 
XXVI. hadtest: 27., 32. ho.; t. 4. ho. 
I. hadtest: 60., 55. ho. 
XV. hadtest: 50., 20. ho.; t. 48. ho. 
HDS tartalék: 3. ho., 10. lov. ho., 36., 53. ho. 

Boroevič tábornagy hadseregcsoportja 
6. hadsereg 

II. hadtest: 8. lov. ho. 
XXIV. hadtest: 31., 13., 17. ho. 
HDS tartalék: 11. lov. ho. 

Isonzó hadsereg 
XVI. hadtest: 33., 58. ho.; t. 46. ho. 
IV. hadtest: 64., 70. ho., 6. 29. ho. 
VII. hadtest: 14., 24. ho., 9. lov. ho.; t. 44. ho. 
XXIII. hadtest: 12., 10. ho., 1. lov. ho.; 
HDS tartalék: 57. ho. 

AOK tartalék: 9., 35., 41., 51. ho. 

OLASZORSZÁG 

7. olasz hadsereg 8. olasz hadsereg 
III. hadtest: 75., 5. ho. XXVII. hadtest: 66., 51. ho. 
XIV. hadtest: 6., 20. ho. VIII. hadtest: 58., 48. ho. 
HDS tartalék: 21., 22. ho. XXX. hadtest 

1. olasz hadsereg HDS tartalék: 50., 47. ho. 
XXIX. hadtest: 26., 34. ho. x hadsereg 
X h " 32-' 95 5126 9hoh a X ^ a d Ä , 45. h o , t 23. ho. 
x naütest. á^. y i^ no. XXVIII. hadtest: 25. ho.; t. 12. ho. 
HDS tartalék: 54, ho. 3. lov. ho. ^ h a d t e s t : 6 1 . h o . 

6. ílaľzhafsereg ™ S * " g f * f . ho., 2. lov. ho. 
-V-TT7 í n n« n i \ K^+^t-. ^o (fotartalek), 1. lov. ho. 
S Ü f 7 Í n ' <« Legfelsőbb Főparancsnokságnak 
Áó., no . , X. í. no. ,alaïv»nflp1vplï 
XII. (francia) hadtest: 24., 23. ho. alárendelve.) 
XIII. hadtest: 14., 28. ho. 9. olasz hadsereg (főtartalék) 
XX. hadtest: 10., 2. ho. XII./27., 37. ho. 
HDS tartalék: 52. ho. 4. lov. ho. 

4. olasz hadsereg Cseh ho. 
IX. hadtest: 18. ho.; t. 17. ho. Roham ho. 
VI. hadtest: 15., 59. ho. XXII./51., 60. ho. 
XVIII. hadtest: 56., 1. ho. XXVI./13., 11. ho. 
I. hadtest: 70. ho.; t. 24. ho. XXV./7.. 33. ho. 
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A piavei arcvonalon a csata kedvezőbben alakult. A folyón szinte mindenütt 
sikerült átkelni. De a nem lebecsülendő veszteségek árán kierőszakolt átkelést 
csak a Montellonál és a folyó torkolatánál követte számottevő előnyomulás — 
vagyis ott, ahol az ellenség a támadást nem várta. A középső szakaszon, a fő-
csapás helyén, ahol Oderzo irányából Treviso felé kellett volna előrehaladni, a 
Piavén átkelt katonaság a folyóhoz tapadt és kimerülten, ellenséges tűzben vár
ta a történendőket. 

Magyarok és nem magyarok a támadó alakulatok soraiban 

A június 15-én támadásra induló katonák soraiban a Monarchia minden nem
zetisége képviselve volt. A napjainkig élő közhiedelmet, hogy a „piavei csatát" 
túlnyomórészt magyar katonák vívták, a statisztika nem igazolja.71 A rendel
kezésre álló adatok szerint a támadásban részt vevő ezredekből (185 ezred nem
zetiségi összetétele ismert) 53 volt olyan, ahol a magyar anyanyelvű katonák a 
többséget alkották és közülük csupán 28-nál haladta meg számuk a 75%-ot. 
Egyes, nem ezredkötelékben harcoló alakulatoknál, így a leginkább Tirolban 
bevetett vadászzászlóaljaknál, a magyar katonák szinte teljesen hiányoztak 
(17 zászlóalj közül csupán 1 zászlóalj magyar többségű). Ennek alapján — és 
annak figyelembevételével, hogy a statisztikákban a németek és a magyarok 
számát illetően a valóságosnál kedvezőbb adatok találhatók — a magyar anya
nyelvű katonák számát az összlétszám Vö-ére, vagy ennél valamivel többre be
csülhetjük, ami hozzávetőleg megfelel a magyar ajkú lakosság Monarchián 
belüli arányának (49.5 millióból 10 millió). 

A magyar katonák nagy számára vonatkozó tévhit részben, feltehetően, on
nan ered, hogy a különböző, eltérő nemzetiségi színezetű ezredek nem egyenlő 
arányban helyezkedtek el a különböző frontszakaszokon. Tirolban nagyobb 
számban német—osztrák és német—cseh-morva vidékről származó alakulatok 
kerültek bevetésre; magyar többségű ezredekkel viszont inkább a piavei fron
ton, leginkább a 6. hadsereg kötelékében és a folyó torkolatánál találkozha
tunk. Zavart kelthet e téren, hogy egyes történészek a magyarországi alakula
tokat magyar katonaságnak tekintik, holott a magyarországi alakulatok kö
zött szép számmal találhatók nem magyar, román vagy szláv többségű ezredek. 

A tiroli fronton a jórészt Erdélyből (Gyulafehérvár, Nagyszeben, Máramaros-
sziget, Marosvásárhely vidékéről) származó 50., 30., 85. közös és a 22., 23. hon
véd gyalogezred többségében román anyanyelvű katonákból állt. A 21. kolozs
vári és a 24. brassói honvéd gyalogezred 38, illetve 42%-a, a 2. brassói közös 
gyalogezred 31,5%-a volt román. A 70. péterváradi közös gyalogezred 77%-át, 
a 31. zágrábi vadászzászlóalj 92%-át délszláv, a 67. eperjesi közös gyalogezred 
60%-át, a 112. közös gyalogezred 86%-át, a 19. komáromi vadászzászlóalj 
5'3%-át szlovák legénység alkotta. A 61. temesvári közös gyalogezred német, ro
mán és a magyar, a 23. közös gyalogezred (Zombor) magyar, német, délszláv és 
román katonákból tevődött össze. 

A piavei arcvonalon a 43. közös és a 32. honvéd gyalogezrednél a románok 
aránya 75, illetve 49% volt, a 23. marosvásárhelyi vadászzászlóalj 55%-a állt 
román anyanyelvű katonákból. A 96. közös és a 33. honvéd gyalogezredet szinte 

71 Jellemző e beállítottságra P. Abrahám Dezső függetlenségi párti politikusnak — a későbbi szegedi ellenforradami 
kormány miniszterelnökének — felszólalása a parlamentben. (1918. június 20.) „Egyik katonaismerősöm mondotta, 
hogy pl. Tirolban mást alig lehet hallani mint magyar szót. Határozottan hiteles forrásbői tudom, hogy az olasz arc
vonalon mai napig az ott levő katonaság (>8 százaléka magyar (Szunnay Sándor honvédelmi miniszter : ugyan, ugyan !)... 
miért van 20 százalék magyar helyett 68% állandóan az arcvonalon ?" (Ogy. napló, XL. k. 54. o.) 
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kizárólag délszláv, a 71. trencsényi közös gyalogezredet 80%-ban, a 72. pozsonyi 
gyalogezredet 65%-ban szlovák katonák alkották. A 12. szatmári honvéd gya
logezredben 40—30—23%-os arányban magyar, román és rutén, a 314. és 315. 
honvéd gyalogezredben hasonló arányban magyar, szlovák, román és német 
katonákat találhatunk.72 

A két világháború közötti hadtörténelmi irodalomban divatos volt a magyar 
ezredek harckészségéről, kiemelkedő teljesítményéről beszélni. Ez részben igaz 
is volt. A Montellonál, ahol a támadás sikeresen indult, magyar ezredek álltak 
az élvonalban. Itt került bevetésre a XXIV. hadtest kötelékében a 32. közös gya
logezred (a budapesti háziezred), a 69. székesfehérvári, a 44. kaposvári, a 39. deb
receni, a 46. szegedi, majd a tartalékban álló 31. veszprémi gyalogezred, az 5. és 
9. kassai és marosvásárhelyi honvéd-huszárezred. De ellenpéldák is közölhetők. 
A folyó alsó folyásánál (S. Dona di Piave) — ahol a támadás ugyancsak ered
ményt ígért — a XXIII. hadtest sikeresen átkelő alakulatai között egyetlen 
magyar ezreddel sem találkozhatunk. A XVI. hadtestnél — az egyetlen hely 
ahol az átkelés meghiúsult és teljes fiaskóval járt — a támadó ezredek 50%-a 
volt magyar többségű. Magyar huszárezredek (a 2., 5., 7., 12., 14. számú nagysze
beni, komáromi, budapesti, kassai, nyíregyházi ezredek) védték a folyó torko
latánál elterülő szigetet. A deltánál folyó, hosszan elhúzódó harc végeredménye 
a sziget feladása volt.73 A siker és sikertelenség kérdését feszegetve feltétlenül 
helyes rámutatni arra, hogy az esetleges kedvező vagy kedvezőtlen eredmény 
távolról sem múlt kizárólag a helyi harcokban részt vevő katonák magatartá
sán. Az elért eredmény kialakulásában jelentős szerepet játszott az előkészítés 
alapossága, a rendelkezésre álló felszerelés (a hadianyag mennyisége és minő
sége) a vezetés színvonala, a támadást előkészítő és kísérő tüzérség felkészült
sége, a tűzcsapás pontossága és hatásossága, a tüzérséget és a gyalogságot irá
nyító tisztek tájékozódó képessége (hogy fenn állt-e egyáltalában egyes front
szakaszokon ennek lehetősége), a szemben álló erők nagysága, az ellenséges tü
zérség és légierő beavatkozásának mértéke, hatásossága az adott helyen — hogy 
csak néhány lényeges tényezőre utaljunk. 

Az egykorú jelentések általában nem tesznek különbséget a német, magyar 
vagy délszláv katonák magatartása, lelkesedése vagy elkeseredettsége között. 
A hadvezetőség fenntartással csupán a cseh-morva vidékről származó ezredek
kel szemben élt — ha élt —, bár ezek az alakulatok is többnyire cseh—német 
vagy német—cseh egységek voltak. A fenntartáshoz a cseh légionisták megjele
nése szolgált indokul. 1918 tavaszán észleltek első ízben cseh nemzetiségű volt 
osztrák—-magyar katonákat az olasz hadsereg soraiban. Számukat a felderítés 
8—12 000 főre becsülte.74 

72 A támadásra felvonult ezredekre és ezek elhelyezésére nézve 1. Ö—U. letzter Krieg, Bd. VII. Beilage 3., 13., 18. A 
hadsereg nemzetiségi összetételére legrészletesebben KA AOK Op. 109.100. és KA MKSM 1918. 30—1/2. Magyar for
dítás: Kun József Hadtörténelmi Közlemények 1974.1. (Az Osztrák—Magyar Monarchia hadserege gyalogos és lovas 
csapat testeinek (önálló alosztályainak) nyelv szerinti százalékos megoszlása (1918. május). 

73 Czékus Zoltán (a M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia tanára) szerint „a gyászos emlékű csatát is dicsőségessé 
tudták átváltoztatni a magyar csapatok és a magyar vezérek". Czékus azt állítja — szöges ellentétben a tényekkel —, 
hogy mindkét helyen ,,ahol nagyobb eredményt vívtunk ki" (Montello és San Dona) magyarok harcoltak. Hogy San 
Donánál vagyis a-XXVIII. hadtest keretében melyek lettek volna e „magyar csapatok" nem tudatja. I t t a magyar 
sikert a hadtest magyar származású parancsnoka Maximilian Csicserics von Bacsáuy (vagyis Csicserics Miksa) gyalog
sági tábornok jelentette volna. Jellemző e derék hadtörténész egyoldalúan és szűklátókörűén magyar sikert kereső tö
rekvésére, hogy még Csicserics nevét is — nagyobb nyomaték kedvéért — Csicservre magyarítja. (Czékus: Az 1914— 
1918. évi világháború, 462. o.) 

74 Az AOK Operatív Osztályának bizalmas, június havi jelentése 10—12 000-re, a csatát követően kiadott július 
havi jelentése 8—9000-re becsüli a csehszlovák légió létszámát. A bizalmas összeállítás ugyanakkor alig ismertként és 
jelentéktelenként tárgyalja a délszláv és román légió ügyét. A román légió létszámát 000 főre becsüli és megállapítja: 
„ebből 120 tiszt, legénységi állománynak állítólag nem akarnak jelentkezni". (KA Wien, MKSM 1918. 09—7/17 és 
6/20.) Az offenzíva során elfogott cseh legionistákat nem tekintették hadifoglyoknak. Felettük azon nyomban rögtön 
ítélő bíróság ítélkezett. József főherceg június l(i-i naplófeljegyzése szerint : „...A XXIV. hadtest rögtönítélet alapján 
14-et fölakasztatott, a többinél a vizsgálat még tart. A coneglianói platánus-sor fáin lógnak..." „A 13. lövészhadosztály
nál 15 cseh légionárius katona került fogságba, ezeket mint hazaárulókat, rögtönítélet alapján agvonlövettem." 
(József főherceg, VI. k. 469., 489. o.) 
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> 
„így nem lehet háborút viselni" 

Június 15-én az udvari vonat Tirolban egy kis vasúti állomáson Schnalstal-
ban állomásozott. A vonat szolgált főhadiszállásul az uralkodónak (a főparancs
noknak), Arznak (a vezérkari főnöknek) és mindkettőjük kíséretének. A hangu
lat jó volt, az offenzíváról a délelőtt folyamán kedvező hírek érkeztek. Az 
uralkodót — a császár délután a közel fekvő Bozenbe, Conrad főhadiszállására 
utazott — a helyszínen is a helyzet kielégítő voltáról tájékoztatták. Késő este 
a vacsoránál emelkedett hangulatban ült együtt a társaság, amikor is a vezérkari 
főnököt a távíróhoz hívták. Arz a jelenlevők visszaemlékezése szerint halott-
sápadtan tért vissza, eleinte semmit sem mondott, majd azt súgta a közelben 
ülőknek, hogy mindennek vége. A császár felfigyelt a jelenetre, félbeszakította 
a vacsorát, visszavonult és a vezérkari főnököt magához kérette. Arz jelentett: 
a délelőtti eredmények elvesztek, a szövetségesek ellentámadása a támadó ala
kulatokat kiinduló állásaikba vetette vissza.75 

A tiroli offenzíva meghiúsulásáról érkező hírek döntést követeltek. Dönteni 
kellett, állítsák-e le az offenzívát, vagy folytassák a harcot a tiroli front veresé
ge ellenére is a Piavénái, vagy esetleg másutt, ott ahol a kezdet és a további 
harc eredményt ígér. A döntés nem tűrt halasztást: ez utóbbi esetben sürgősen 
intézkedni kellett volna a tartalékok átcsoportosításáról, a piavei támadás foly
tatása esetén a Tirolban felszabaduló csapatok átirányításáról, számolva a vas- * 
úti összeköttetés elégtelenségével, továbbá azzal, hogy a kialakuló új helyzet 
előbb-utóbb a jobb szállítási lehetőségekkel rendelkező olasz parancsnokság el
lenintézkedéseit is maga után vonja. Döntés azonban nem született. Ebben a 
felső vezetés tanácstalansága mellett az is szerepet játszott, hogy a döntésre 
és a döntés előkészítésére hívatott szervek nehezen voltak elérhetők. A hadse
regfőparancsnokság továbbra is Badenben székelt. A főparancsnok és a vezér
kari főnök több száz kilométernyi távolságban az udvari vonaton. Waldstätten, 
az operatív osztály vezetője — hogy közelebb legyen az eseményekhez —, mun
katársaival a Piave felső folyásánál fekvő Bellunoba utazott és onnan intézke
dett. 

Boroevič éjjel 11 órakor értesült telefonon, magától az uralkodótól, a tiroli 
támadás összeomlásáról. Másnap reggel a 11. hadsereg parancsnoksága az éjjel 
közölteket megerősítette és a helyzetről még sötétebb képet festett. A vett tá
jékoztatás birtokában a piavei hadseregcsoport parancsnoka — abból kiindulva, 
hogy a támadás folytatásához erői, ha magukra maradnak, elégtelenek — arra 
utasította a folyón átkelt csapatokat: igyekezzenek — egyelőre, további intéz
kedésig — a hídfőállásokat minden áron megtartani. 

A császár kora délután hadparancsot adott ki. Ez a 10. és 11. hadsereget a je
lenlegi frontvonal tartására, a Brentától keletre álló erőket ezen túlmenően 
az offenzíva felújításának előkészítésére utasította. Boroevič hadseregcsoportját 
illetően a hadparancs a támadás folytatását írta elő (irány Treviso) és kilátásba 
helyezte 3 hadosztály átengedését a főparancsnokság tartalékából.76 

A támadás folytatását elrendelő utasítás ellentétben állt a piavei parancsnok
ság ezt megelőzően kiadott rendelkezésével, mely csupán hídfőállások tartá
sát írta elő. Boroevič ezért azonnal tiltakozott. A Treviso elleni rögtöni táma
dást óvatlan elképzelésnek minősítette. Ehhez tartalék, felszerelés (tüzérség, lő
szer, hídanyag, teherautók) egyaránt hiányzik. Óva intett, nehogy támadást ren-

75 Werkmann: 2715. o.; Cramon: Erinnerungen, 16C—167. o. 
70 KA AOK Op. 142 241.; ö—U. letzter Krieg, Bd. VII. 285—280. o.; József főherceg, VI. k. 470. o. 
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deljenek el idő előtt, elégtelen, kiéhezett erőkkel. Arz késő éjszaka az uralkodó 
nevében további felvilágosítást kért. Látszólag egyetértett Boroevic elképzelésé
vel — egyelőre hídfőállások, majd offenzíva: 7 tiroli hadosztály átcsoportosítása, 
megfelelő felszerelés és a tiroli front aktivitása által támogatva — de intézke
dést nem ígért. Döntés nem született.77 

Waldstätten közben Bellunóban úgy vélte, hogy a helyzet a jobbszárnyon nem 
is annyira kedvezőtlen mint feltételezték. Értesülve az olasz hadifoglyok nagy 
számáról, lehetségesnek ítélte a támadás felújítását a Brentától keletre két tar
talék hadosztály átirányítása esetén. (A 10. hadseregnél feleslegessé vált 22. és 
53. tartalék hadosztály bevetéséről lett volna szó.) 

Megváltozott álláspontját azonnal közölte az udvari vonattal. Távirata éjjel 
1 órakor — tehát röviddel a Boroevic-csel folytatott eszmecsere után — jutott 
Arz kezeihez. A vezérkari főnök látszólag Waldstätten javaslatával is egyetér
tett, de intézkedés, döntés ez ügyben sem született.78 

Az udvari vonat június 17-én — miközben Boroevič határozott és egyértelmű 
állásfoglalásra várt — Udine helyett Bozenbe, majd onnan Trientbe indult,, 
hogy a 11. és 10. hadsereg főhadiszállásán tájékozódjon a helyzetről, tisztázza az 
elszenvedett vereség okait. 

Arról, hogy e tárgyalások során mit sikerült tisztázni és mit nem, a rendel
kezésre álló források nem tájékoztatnak. Werkmann Károly bárónak, az ural
kodó titkárának visszaemlékezéséből annyi mindenesetre kiderül, hogy Bozen
ben a hangulat nyomott volt. „Conrad egy összetört ember benyomását kel
tette . . . úgy látta életműve összeomlott." Werkmann megjegyzi: jól tudja, hogy 
Conrad elképzelését később igazolni próbálta, de akkor, június 17-én, úgy tűnt 
ő maga is megingott elgondolásának helyességét illetően".79 

Waldstätten elképzeléséről, a tiroli támadás részleges felújításáról, a június 
17-i megbeszéléseket, az uralkodó bozeni és trienti utazását követően már 
nem esett szó. Az udvari vonat 18-án délután most már Udine irányába indult 
és 19-én reggel egy újabb jelentéktelen vasútállomáson, az udinei főhadiszállás 
közelében fekvő Spilimbergóban állt meg. 

Boroevicet Spilimbergóba hívták tudva, hogy a piavei front parancsnoka, 
egyre türelmetlenebbül vár választ és utasítást az általa javasoltakra és a to
vábbi teendőkre nézve. Boroevič türelmetlensége indokolt volt. A Piavén átkelt 
csapatok helyzete — az idő előrehaladtával — egyre inkább tarthatatlanná vált.. 
Az átkelőhelyeket az olasz tüzérség állandóan lőtte, az ellenséges légierő szünet 
nélkül támadta. Az újra meginduló esőzés következtében a folyó folyammá da
gadt, rohanó árja a nagy áldozatok árán vert pontonhidakat újra s újra el
sodorta. Míg az osztrák—magyar csapatok utánpótlása ilyen körülmények k ö 
zött komoly nehézségekbe ütközött, az olasz hadvezetőség — látva, hogy Tirol
ban újabb támadástól nem kell tartania — szüntelenül új tartalékokat irányított 
e veszélyesnek tűnő arcvonalra. 

Az uralkodó 19-én délelőtt fogadta a piavei front parancsnokát. Boroevic 
a 1 V2 órán át tartó négyszemközti kihallgatás során beszámolt a helyzetről és 
lehetségesnek vélte a további támadást. Tervét elfogadták. (A hivatalos hadtör
ténet szerint Boroevic nyugati irányban, Alsolo—Bassano irányában —, vagyis 
a 6. hadsereg felhasználásával — kívánt előretörni, miközben az Isonzó had
sereg Treviso irányában nyomult volna előre, hogy ezzel az előbbi támadás déli 

77 Boroevió válasza Op. 142 241-re; József főherceg, VI. k. 481. o.; Arz és Boroevic éjszakai táviratváltása. Uo.. 
484—485. o. ö—U letzter Krieg. Bd. 7. 286. o. 

78 ö—ü letzter Krieg, Bd. 7. 287—288. o. 
79 Werkmann: 274. o. 
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szárnyát fedezze.) Felvetődött, megvannak-e a támadás személyi, anyagi felté
telei, hogy áll az ellátás, a muníció kérdése? Miután Boroevič szerint a vezérkari 
főnök és helyettese erre nem tudott felvilágosítást adni („sem Arz, sem Wald
stätten nem tudta ezt"!), délutánra Udinébe rendelték az AOK szállásmesteri 
részlegének, valamint a fegyver- és lőszerellátással foglalkozó részlegének veze
tőit, Zeynek és Pflug vezérkari ezredeseket. A délutáni tanácskozáson, melyen 
az uralkodó is részt vett, a meghívottak az utánpótlás helyzetéről és kilátásai
ról lesújtó képet festettek. Élelmiszer nincs, a németek által ígért 150 000 tonna 
gabona nem került szállításra, nem tudják, hogyan fogják a következő napokat 
átvészelni. Az élelmezés elégtelensége következtében nemcsak a katonák, a 
munkások is lézengenek, fizikailag leromlottak. A széntermelés akadozik, ezzel 
függ össze, hogy az egész hadiipar (a fegyver- és lőszergyártás) mélyponton 
van. A jelenlegi alacsony színvonal is csak akkor tartható, ha nem kerül sor 
sztrájkokra. Ennek veszélye fennáll a kenyéradag újabb, 50%-os csökkentése 
miatt. Bécsben jelenleg is 40 000 munkás szüntette be a munkát. Pflug szerint 
élelemhiány következtében a muníciógyártás nyolc nap alatt annyira fog süly-
lyedni, hogy naponként és ágyúnként csak 4—9 lövésre lesz lehetőség. Zeynek 
szerint: „a hadseregeket már csak 25-éig lehet élelmezni". 

Boroevič későbbi visszaemlékezésében leírja, hogy a szakértők által közöltek 
általános megdöbbenést váltottak ki. „Őfelsége tanácstalan volt és a telefon
szobába indult, ö Arzhoz fordulva kijelentette: »-így nem lehet háborút 
viselni...«"80 

Visszavonulás 

Amennyiben Boroevič leírásában — a részlegvezetők meghívására utalva — 
úgy véli, hogy ezek szerint az ellátást és utánpótlást illetően Arz és Waldstät
ten tájékozatlanok voltak, úgy e megállapítását fenntartással kell fogadni. Az 
igazság az lehetett, hogy június 19-én a vezérkari főnök és helyettese már egy
aránt a visszavonulás mellett volt; a vezérkari tisztek felvonultatása, a szakér
tők előtérbe állítása azok meggyőzésére irányult, akik e szándékkal ekkor még 
szemben álltak. A tisztek beszámolója nyomást jelentett az uralkodóra, de Bo-
roevičre is, aki kész lett volna, ha segítséget kap, a támadás folytatására. 

Boroevičet illetően az értekezlet — ha ez volt — elérte célját, ö ezt követően 
egyértelműen a visszavonulás mellett foglalt állást és erre vonatkozó javasla
tát: „visszavonni az Isonzó és 6. hadsereget a Piave mögé" másnap reggel írás
ban is rögzítette.81 

Az uralkodó ingadozott. Félt a vereség nyílt beismerésétől és ennek politikai 
következményeitől. Azonnali döntés helyett 20-án előbb a 6. hadsereg, majd az 
Isonzó hadsereg parancsnokságát kereste fel. A parancsnokok (József főherceg 
és Wurm vezérezredes) visszavonulást javasoltak, egyedül Goinger altábornagy 
(a XXIV. hadtest parancsnoka), a sikeres montellói hadművelet tervezője és irá
nyítója ellenezte kétségbeesetten az önkéntes kiürítés gondolatát, mint mindig 
is romlást okozó, a hadsereget és a hátországot egyaránt demoralizáló elképze
lést. 

A főparancsnokság este 7.16 órakor döntött „A hadseregcsoport csapatai a 
Piave bal partjára visszavonandók."82 

80 ö—U letzter Krieg, Bd. 7. 319—320. o. és Franz ron Bolgár: Erinnerungen. 
81 József föherceq: VI. k. 575. o.; ö—U letzter Krieg Bd. VII. 322. o. 
82 ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 324. o. 
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A visszavonulást elrendelő határozathoz nemcsak a Piavén átkelt csapatok ki
látástalannak tűnő helyzete szolgált indokul. A hátországból érkező hírek is 
közrejátszottak. A bécsi munkások június 17-én kezdődő és egyre szélesedő 
sztrájkmozgalma, majd feltehetően a magyarországi eseményeket tudató táv
iratok. (Az udvari vonat június 20-án a déli órákban vette az első jelentést a 
MÁV gépgyári sortűzről és este értesült arról, hogy „de. 11.30-tól kezdődően 
valamennyi budapesti gyár beszüntette a munkát".)83 

Szerepet játszott a döntés meghozatalánál a német hadvezetőség állásfoglalá
sa. Már június 16-án olyan előzetes értesítés érkezett a német főhadiszállásról, 
hogy ott 6 hadosztály és minél több tüzérség küldését kérik a nyugati frontra. 
Ludendorff a tiroli támadás összeomlásáról értesülve nem hitt a siker lehetősé
gében, katasztrófától tartott. A csapatok küldésére vonatkozó kérés állásfogla
lás volt a támadás beszüntetése mellett. Hogy erről van szó, azt Hindenburg jú
nius 19-én hivatalosan is közölte, nyíltan javasolva a kilátástalan hadművelet 
leállítását és a kért hadosztályok elindítását.84 Miért tovább folytatni az offen
zívát, ha azt már a megsegítendők sem igénylik? 

A június 20-án 7.16-kor kiadott parancs végrehajtásaként a 6. hadseregnél 
már 20-án éjjel, az Isonzó hadseregnél egy nappal később, ugyancsak az éjszaka 
leple alatt, megkezdődött a csapatok visszavonása. A visszavonulás során csu
pán a folyó alsó folyása mentén (a XXIII. hadtestnél, Noventa és San OswaldO' 
között) került sor elkeseredett harcokra. Másutt a visszavonulás súlyosabb vesz
teséggel nem járt, miután az átkelés többnyire észrevétlen maradt. A középső 
szakaszon és a Montellónál csupán a megáradt, sebesen rohanó és nehezen 
apadó Piave jelentett — a jórészt elpusztult hidak hiánya következtében — nem 
egykönnyen leküzdhető akadályt. 

Az olasz hadsereg ellentámadása 

Az olasz hadvezetés a harcok során, jelentős tartalékok birtokában és azok el
lenére, messzemenő óvatosságot tanúsított. Amikor a tiroli offenzíva összeomlá
sa és az ellentámadás sikere láttán az angol és francia parancsnokok, Lord 
Cavan és Graziani, június 16-án a megvert ellenség üldözését, az ellentámadás 
folytatását javasolták, Diaz, az olasz főparancsnok ezt határozottan ellenezte. 
Megbizonyosodva arról, hogy Tirolban az osztrák—magyar támadás megismét
lődésétől nincs mit tartani, a rendelkezésre álló tartalékot, a 8. és 3. olasz had
sereg megerősítésére, a Piavéhoz irányította. A tartalékok a Montellónál és a 
folyó alsó folyása mentén (a Meolónál) gyülekeztek.85 

Június 18-án, az olasz hadsereg főhadiszállásán tartott tanácskozáson (a Pá-
duától délnyugatra fekvő Abanóban) ellentámadás megindítását határozták el. 
Első célpontként a Montello visszafoglalását jelölték meg azzal, hogy ezt kö
vetően az ettől keletre álló ellenséges erőket könnyen lesz lehetséges a folyó 
túloldalára visszaszorítani. A Montello elleni támadáskor a 8. hadsereget 4 új 
tartalék hadosztállyal, jelentős tüzérséggel és 3 rohamzászlóaljjal erősítették 
meg. A támadás 19-én délután 3.30-kor vette kezdetét, 1 y2 órás tüzérségi elő
készítés után, repülőktől támogatva. Az olasz támadást a Montellót védő, erő
sen leharcolt osztrák—magyar hadosztályok visszaverték. Eredménytelen ma
radt a június 20-án hajnalban indított újabb offenzíva is. Az olasz parancsnok-

83 KA MKSM 1918. 28—2/7. 
84 ö—U letzter Krieg. Bd. VII. 200. 321. o.; Ludendorff: 231. o.; Crarnon: 168. o. 
85 Military Operations, Italy, 215. o.; ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 303. o.; Baj-Macario: 238. o. 
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ság, a súlyos veszteséggel járó harc eredménytelenségét látva, 20-án délután 2 
órakor úgy rendelkezett, hogy a továbtíi előretörés leállítandó, az elért ered
mény megtartására kell szorítkozni, az ellenséget gyalogság bevetése nélkül, 
az átkelőhelyek ágyúzásával és bombázásával kell harcképtelenné tenni. Az 
olasz támadás akkor állt le amikor az osztrák—magyar főparancsnokság a visz-
szavonulásra vonatkozó parancsot kiadta. Ennek figyelembevételével érthető, 
hogy a visszavonulás e frontszakaszon (de másutt is, ahol az ellentámadás mécí 
meg sem indult) az ellenség beavatkozása nélkül ment végbe. 

Az olasz főparancsnokság az elérte sikert nem tudta kihasználni. A visszavo
nulók üldözésére, a csata folytatására (lebecsülve — nem egészen alaptalanul — 
az olasz katonaság harckészségét ) nem vállalkozott. Ehhez a Piavén való elő 
nem készített átkeléshez, a szükséges eszközök is hiányoztak. Általános offen
zíva helyett Diaz megelégedett a folyó deltájánál az ottani sziget elleni táma
dással, a hegyvidéken az elveszett (nem jelentős) állások visszafoglalásának 
megkísérlésével. A folyó deltáját az AOK, mely a Montellót könnyű szívvel fel
adta, minden áron tartani kívánta; presztizsokokból, hisz az ott fekvő sziget vé
delme — ha új támadásra nem gondolnak, azt eleve kivihetetlennek tekintik 
(fő érv a Montello feladását illetően) — értelmetlen volt.86 

A sziget megtartása érdekében elrendelt, súlyos véráldozattal járó harcok 
július 5-én e mocsaras terep feladásával végződtek. A hegyvidéken folyó, hallat
lan mennyiségű lőszert felemésztő csatározások július közepén jutottak nyug
vópontra. 

Veszteségek 

Az alig tíz napon át tartó észak-olaszországi offenzíva a Monarchia hadsere
gére nézve igen súlyos áldozatokkal járt. A hivatalos adatok szerint a veszteség 
együttesen 142 550 főt tett ki. Ebből 63 080 esett Conrad és 79 470 Boroevič had
seregcsoportjára. Részletezve a veszteséget az alábbi adatokra utalhatunk: 
11643 halott, 80 852 sebesült, 25 547 eltűnt (ebből 24 475 hadifogoly), 24 508 be
teg. Megjegyzendő, hogy a közölt számok a valóságtól némileg elmaradnak, 
mert csak a június 15—25 közötti időszakra vonatkoznak, tehát nem tartalmaz
zák a június 13-i elterelő támadás és a június 24-ét követő elhárító harcok so
rán elszenvedett veszteségeket. Ilyen megdöbbentő nagyságú véráldozatot az 
olaszországi fronton mindaddig még egyetlen hadművelet sem követelt. (A jóval 
hosszabb ideig tartó 11 isonzói csata során a veszteség 110 000 fő volt.)87 

Az olasz veszteségekre nézve hivatalos adatokkal nem rendelkezünk. Olasz 
hadtörténészek elfogadott közlése szerint a szemben álló hadsereg vesztesége 
84 830. Ennek több mint a felét (47 802) a hadifoglyok tették ki és csak ki
sebb részét alkották a halottak (8030) és a sebesültek (28 99S).88 

Az AOK vizsgálatot indít 

Az észak-olaszországi offenzíva összeomlását követő felzúdulás hatása alatt 
az AOK már június 23-án vizsgálatot indított a történtek, a vereség okainak 
és körülményeinek feltárása céljából. A hadseregekhez egy-egy vezérkari tisz
tet küldtek ki. A tisztek útbaigazításul 15 pontból álló kérdőívet kaptak, felada-

80 Military Operations, Italy, 234. o.; ö—ü letzter Krieg, Bd. VII. 307—311. 324. o. 
87 ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 359. o. 
88 Baj-Macario: 404. o.; Military Operations, Italy, 237. o.; ö—U letzter Krieg, Bd. VII. 338. o. 
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tük az volt: tudakolják a történteket, ennek alapján adjanak választ a kérdé
sekre, jelentésüket egy példányban közvetlenül, egy példányban az illetékes 
hadsereg és^liadseregcsoport-parancsnokság útján — ez utóbbiak megjegyzései
vel ellátva — terjesszék fel a főparancsnoksághoz. „Mely körülmények okozták, 
hogy az offenzíva csak kezdeti sikereket ért el?".— így szólt a kérdőív első 
pontja. A további pontok a vereség hatását, a csapatok hangulatát, a kedve
zőtlen benyomás leküzdését célzó intézkedéseket tudakolták, továbbmenően fel
világosítást kértek az egyes fegyvernemek szerepére, a különböző harceszközök 
és technikai berendezések használhatóságára vonatkozóan.89 

Az AOK más magas rangú tiszteknek, így Frigyes főhercegnek (az egykori 
főparancsnoknak) és 'Böhm—Ermolli tábornoknak is megbízást adott a történtek 
kivizsgálására.90 

A vereség okai a jelentések tükrében 

A beérkező válaszok és a különböző csapategységek csatolt jelentései a tiroli 
fronton, a IL hadseregnél bekövetkezett visszavonulás fő okát a tüzérség elég
telen tevékenységében és a támadás elsietett, kellően elő nem készített voltá
ban jelölték meg". Nem egy üteg csak a támadás megindulásakor érkezett a ki
jelölt körletbe és ennek következtében tájékozatlanul, helyi ismeretek hiányá
ban látta el feladatát. Az ellenséges tüzérségi állások a terepviszonyok miatt 
(erdőövezet) felderítetlenül maradtak. Kiiktatásukra — ez lett volna a támadás 
sikerének előfeltétele —• nem került sor. Ebben szerepet játszott, hogy a lőszer 
mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt elmaradt a követelmények mö
gött. Az elgázosítás hatástalannak bizonyult — az olasz hadifoglyok kihallga
tásuk során gúnyosan „kéjgázról" beszéltek. Arra nézve, hogy mi volt az oka 
a gázkilövés hatástalanságának a jelentések véleménye eltért, a gázlövedékek 
csekély száma, gyenge minősége, elavult volta, (az ún. sárgakeresztes gáz nem 
került alkalmazásra), az erdő elnyelő hatása és az angol gázmaszkok kiválósága 
okként egyaránt szerepelt. A szokványos lövedékek sem álltak rendelkezésre a 
kívánt mennyiségben. Ami volt, annak többségét srapnellek alkották, holott 
az ellenséges védelem leküzdéséhez nagyobb számban gránátokra lett volna 
szükség. Nehéztüzérséggel alig, messzehordó aknavetőkkel pedig egyáltalában 
nem rendelkeztek. Az ellenségnek mindez rendelkezésére állt, a korlátlan 
mennyiségű és Jó minőségű lőszerről nem is beszélve. 

A vizsgálati anyagból az is kiderül, hogy június 15-én a tiroli fronton Asia-
gótól nyugatra egy ezred (a III. hadtest 52. hadosztályához tartozó 74. közös 
gyalogezred) a parancsnok idegösszeomlása következtében adott indokolatlanul 
parancsot a visszavonulásra és ez rántotta magával a szomszédos ezredeket is. 
A leírás szerint a parancsnoki állás a reggeli óráktól kezdődően tűz alatt állt, 
az elszenvedett veszteség és a gránátok szüntelen robbanása eredményezte, hogy 
a parancsnok így cselekedett, anélkül, hogy az angol ellentámadást jelentő hí
rek valódiságáról meggyőződött volna. A visszavonulás során az ezredest vinni 
kellett, másnap sírva és teljesen letörten számolt be a történtekről. (A hadosz
tályparancsnokság az esetet ismertetve megjegyzi: lehet, hogy mindez így volt, 
de a visszavonulásra előbb-utóbb mégiscsak sor került volna, mert az angol el-

89 KA AOK Op. Geh. 1717. 
' 90 A főparancsnokság által kezdeményezett és a következőkben ismertetésre kerülő vizsgálat iratanyaga megtalál

ható az AOK bizalmas iratai között (AOK Op. Geheim 1918. az alábbi sorszámok alatt: 1717., 1734,1735.175C, 1757, 
1759, 1760,1705, 1707, 1780, 1781,1782.1804—6,1809. Frigyes főherceg jelentései, MKSM 1918. 69—6/14—3. 
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lentámadás, ha nem is ekkor, de később mégis csak bekövetkezett és tartalékok 
nem voltak.)91 

A Piavénái történtekről tudósító jelentések első helyen a meglepetés hiányá
ra utaltak. Az ellenség felkészülten várta a támadást, melynek helyéről és idő
pontjáról tájékozva volt. A jól irányított ellenséges tüzérség az átkelőhelyeket 
állandóan tűz alatt tartotta. Ehhez járult, hogy a pontonhidakat, az átkelő és 
előnyomuló gyalogságot az angol és olasz repülők szünet nélkül bombázták és 
támadták. Az ellenséges légifölény nyomasztó volt, saját repülőgépek csak a tá
madás első napján avatkoztak be érezhetően a harcokba. Az osztrák—magyar 
repülők képtelennek bizonyultak a tüzérség irányítására, az e célra felbocsá
tott kötött léggömböket sem tudták megvédeni. Az átkelésre, majd az után
pótlás szállítására irányuló, nagy véráldozattal járó erőfeszítés esélyeit tovább 
rontotta a Piave áradása. A 18—19-én tetőző árhullám a még megmaradt, nagy 
nehezen újra és újra kijavított hidak többségét is elsodorta. A felsorolt, első 
helyen említett okok mellett a jelentések a vereséget illetően egy sor egyéb té
nyezőre is rámutattak. így visszatérő panaszként lehetett olvasni az összekötte
tés hiányos voltáról. A telefonvezetékeket az ellenséges lövedékek azonnal tönk
retették, rádióösszeköttetés többnyire nem volt — és ha volt, sem működött. 
A hegyvidéken a rossz idő és sűrű köd következtében a postagalambok is elté
vedtek, a gyalogos küldöncök útján való üzenetközvetítés az úttalan utakon las
súnak bizonyult. Telefon hiányában a tüzérséget földi megfigyelő állásokból sem 
lehetett irányítani. Összeköttetés hiányában a felsőbb parancsnokságok tájéko
zatlanok voltak, intézkedni nem tudtak. 

A jelentések újra és újra kitértek a katonák gyenge erőnlétére, gyengén táp
lált voltára, amin az utolsó napokban kiutalt pótadagokkal — az első vonalba 
még ezek egy része sem érkezett meg — javítani alapvetően nem lehetett.92 

Tekintettel a határidő szoros és meg nem másítható voltára, más lehetőség (lo
vak, szállítómunkások) hiányában az offenzívát megelőző hetekben maguk a 
katonák hordták a támadáshoz szükséges lőszert a nehezen megközelíthető ál
lásokhoz. Ez a hegyvidéken hallatlan erőfeszítést jelentett és a mozgást zavaró 
ellenséges ágyútűz következtében súlyos áldozatokkal járt. Az amúgy is le
gyengült, rosszul táplált katonák e gyűlölt munkát követően azonnal támad
tak, anélkül, hogy csak némileg is kipihenték volna magukat. 

Nem hiányzott az összegyűjtött panaszok sorából annak megemlítése, hogy 
a lovak jó része takarmány hiányában használhatatlannak bizonyult, hogy nem 
volt elegendő a hídanyag és kevés volt a szakképzett utász, hogy egy egész had
osztálynak nem jutott acélsisak és nem volt kielégítő a sebesültek ellátása. 

A vezérkari tisztekről az volt olvasható, hogy számuk csekély volt, mert ki
vonták és kivonják magukat a veszélyesnek tűnő frontszolgálat alól. A vezérka
ri tisztek csak annyiban tartózkodnak nyugodt körülmények között a front
vonalban, amennyiben ez előléptetésükhöz szükséges. A támadást megelőzően 
más beosztásba kerülnek, szabadságra mennek, vagy beteget jelentenek. A ma
gára maradt alsóbb vezetés, zászlóaljparancsnoktól lefelé, a jelentések sze
rint csődöt mondott, működésüket az önállóság és a kezdeményezőkészség hiá
nya jellemezte. Befolyásuk a legénységre csekély, fizetésük tűrhetetlenül ala
csony. 

91 A 74-es közös gyalogezrednél kialakult helyzetre nézve 1. AOK Op. Geh. 1918. 1782. 
92 A 11. hadsereg parancsnokságának állítása szerint a Brentától keletre álló XXVI. hadtestnél, a támadást meg

előzően, az alábbi élelemkiegészítést utalták ki: május 29. szalonna, június 15-től rum, június 8-án cigaretta 10 napra 
előre. A t ámadáshoz június 10-én : szardínia, szalámi, füstölt hús, sajt, juhtúró ; június 13-án 1 doboz húskonzerv. (KA 
AOK Op. Geh. 1918. 1734.) 
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A beérkező sokrétű, részkérdésekben elvesző jelentésekből a főparancsnoksá
got leginkább az offenzíva elsietett, kellően elő nem készített voltára utaló 
megjegyzések nyugtalanították. Erről az oldalról lehetett leginkább várni a kül
ső bírálatot, a politikai színezetű kritikát. Jogos volt és joggal lehetett feltenni 
a kérdést, miért indítottak támadást az ellátást illetően legkedvezőtlenebb idő
pontban, az aratást közvetlenül megelőző hetekben, mért nem várták be — az 
ellátás adott nehézségeivel számolva — az új termést, mely — a liszt- és ke
nyérellátást illetően — javulást hozott volna. A német segítség, a Spában tett 
német ígéretek elmaradása e téren különösképpen óvatosságra kellett volna, 
hogy intsen. Célszerű lett volna a német részről ígért szállítmányok beérkezé
sét bevárni és a támadást nem ezt megelőzően, hanem ezt követően elindítani.93 

De a sokféle nehézséget és az előfeltételek nem egy vonatkozásban fennálló hiá
nyát számbavéve azzal is számolni kellett, hogy megkérdezik: szükségszerű és 
célszerű volt-e egyáltalán — ilyen körülmények között — ilyen nagyszabású 
hadműveletre vállalkozni? 

Az árulás legendája 

A főparancsnoksághoz érkező jelentések, függetlenül attól, hogy pontosak 
voltak-e vagy sem, a támadás anyagi és személyi feltételeinek elégtelenségére 
utaltak, s ennyiben a valóság irányában tapogatóztak. A hátország ugyanakkor 
tájékozatlan volt, ami utat nyitott a legvadabb hírek terjedésének is. Bécsben 
és Budapesten árulásról suttogtak és a suttogva terjesztett hírek hívőkre talál
tak. Az árulás legendája két változatban terjedt. Az egyik változat szerint az 
olasz—francia származású Zita királynő árulta volna el a támadás tervét az 
antantnak és azt is ő vitte volna keresztül, hogy a repülők olasz városokat ne 
bombázzanak.94 A másik változat, mely az előbbit kiegészítette, úgy szólt, hogy 
a támadás tervét és részleteit az olaszokhoz átállt cseh tisztek és katonák árul
ták el. 

A hírverés mögött osztrák—német nacionalista körök álltak. A mondanivaló 
tőlük — részben egyenesen Németországból — származott és ugyanazon a vo
nalon mozgott, mint amelyen annak idején Czernin nevezetes április 2-i (a 
Sixtus-ügyet kirobbantó) beszéde is haladt. A cél azonos volt: diszkreditálni a 
háborúból kiugrani, az antanttal megegyezni (a dinasztiát ilyen módon átmen
teni) próbáló irányzatot, hangulatot szítani a csehek ellen az esetleges enged
mények megakadályozására, a megegyezéses békével összefonódó föderációs ter
vek keresztülhúzása érdekében. 

A Zita elleni vádakat később még a szélső nacionalista részről kiadott anti-
habsburgiánus kiadványok sem hangoztatták, mert az ezzel kapcsolatos állítá
sok bizonyíthatatlanok voltak és a logika szabályainak is ellentmondtak. (A 
vállalt és felső jóváhagyással elindított offenzíva kudarca menthetetlenül a 

93 A spai találkozót követően tartott tárgyalásokon (Berlin, május 18.) Németország 151 000 tonna gabonát igért az 
ukrajnai és romániai osztrák—magyar igényekről való lemondás fejében. Az igért 151 000 tonnából májusban 30 000, 
júniusban 74 000, július 15-ig további 41 000 tonna került volna szállításra. A németek a megegyezést követően a szál
lítást megtagadták arra hivatkozva, hogy az „Németország ellátását veszélyezteti". KA AOK Op. Geh. 1634. 

94 A rövid életű Lammasch-kormány későbbi miniszterének, a liberális beállítottságú Josef Redlichnek naplófel
jegyzése: (1918. július 4.) „A mai napon hallom, hogy Bécsben a villamoson, az utcán, a kávéházakban mindenki arról 
beszél, hogy a császárné jelen volt Arz döntő beszámolóinál, majd elárulta a haditervet az olaszoknak, ezt követően 
I I . Vilmos parancsára anyjával együtt egy kolostorba internálták, a kocsit amelyben szállították kövekkel dobálták, 
meg is sebesült. A császár akaratszegény, ezért leváltják, Ausztriát Németország annektálni fogja stb." (Redlich: I I . 
284. o.) Dénes Zsófia visszaemlékezése: „A Piave-élvonal szörnyű kudarca is meghozza a maga külön eredményét. 
Titkos hatalmak bűnbakot keresnek és a fiatal királynét, Pármai Zitát vádolják többé-kevésbé nyíltan a katonatervek 
elárulásával. Olasz Zita mondják, elárult bennünket az olaszoknak... Őszintén szólva én ebben nem hiszek." (Dénes 
Zsófia: 455. o.) 
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dinasztia kudarcát jelentette. Milyen érdek fűződött volna a támadás öngyen-
gítő elgáncsolásához?) 

A dinasztiát illető állítások a későbbiek során elenyésztek, nem így a cseh— 
szláv árulást illető vádak és legendák. Ezek a háború befejeztével is tovább él
tek, elevenek maradtak. A hadtörténészek a két világháború között különösen 
Magyarországon tekintették elengedhetetlen feladatuknak az események ilyen 
irányú beállítását.95 

Mi az igazság az ilyesféle állításokkal kapcsolatban? 

Tagadhatatlan tény, hogy az olasz hadvezetőség az offenzíva helyéről, és 
időpontjáról többé-kevésbé tájékozva volt. Az is tény, hogy átállt, vagy elfo
gott cseh katonák adatokat szolgáltattak. De az árulás vádját és legendáját il
letően ennek ellenére is — amennyiben nem féligazságok terjesztésére, hanem 
a valóság egészének feltárására törekszünk — helyes rámutatni a követke
zőkre: 

1. Az átallok és elfogottak köre távolról sem állt kizárólag cseh nemzetisé-
gűekből. A dezertálok között — számuk a támadást megelőző napokban jelen
tős — a Monarchia valamennyi nemzetisége megtalálható volt. Példaként utalok 
a hivatalos angol hadtörténet adataira. E szerint az offenzíva megindulása előtt 
nem csehek, hanem osztrákok, három osztrák tiszt lépte át a britek vonalát. 
„Tisztiszolgáikkal együtt jöttek, csomagjaikat ez utóbbiak cipelték." Ugyanitt 
arról olvashatunk, hogy az angolok 19-ére virradóan a tüzérség tűzcsapásának 
pontos időpontját egy magyar katonától tudták meg, aki jelbeszéddel tudatta, 
hogy támadás indul hajnali 3-kor. A 48. angol hadosztály ennek köszönhette, 
hogy felkészülten, a tartalékokat csatarendbe állítva várta az eseményeket.96 

2. A támadásra vonatkozó adatok nem csak az átálltaktól, elfogottaktól szár
maztak. Hírszerzés céljára sok egyéb forrás is rendelkezésre állt. Igen jól mű
ködött a telefon- és távíróvezetékek lehallgatása. Támpontot jelentett a meg
szállt területek lakossága. (Az olasz repülők az értesülések továbbításához eser
nyővel ellátott kosarakban postagalambokat dobtak le.) Híreket hoztak a mö
göttes területre át, vagy ejtőernyővel ledobott olasz tisztek. Forrásul szolgáltak 
a zsákmányolt parancsok stb. 

Az alapvető baj az adott körülmények között a titoktartás gyengeségében 
rejlett és abban, hogy szinte semmi sem történt a tervek leplezésére, az ellenség 
megtévesztésére. 

Végül még az is megjegyzendő, hogy hírek kiszivárgása ilyen méretű vállal
kozások esetén soha sem akadályozható meg teljességgel — továbbá, hogy 
nemcsak olasz részről voltak tájékozottak. Az osztrák—magyar hadsereg felde
rítő szervei is meglepő pontossággal ismerték a szemben álló hadseregek, had
testek elhelyezését, felszerelését és létszámát, zászlóaljakig bezárólag.97 

95 „...Jól tudták (az olasz tüzérek) mikor és hová kell lőni. Jók az értesüléseik a cseh kémek és árulók jóvoltából. 
(Egyes népfölkelők, 1933. 305. o.) „A Piave alsó folyása mentén támadó 0. és az Isonzó hadsereg a Piave egyes részein 
átjutott, de mivel szláv árulás folytán támadásunkról az ellenség tudomással birt, őt meglepni itt sem sikerült" (1. hon
véd gyalogezred 1939., 174. o.) „Végzetes lenne, ha az ellenség, tudomással bírván támadásunkról, tüzével megelőzne 
bennünket... zavart és súlyos veszteségeket okozhatna. Ez a veszély annál nagyobb, mivel a napokkal ezelőtt az ellen
séghez szökött cseh altisztünk valószínűleg elárulta tervünket. Minden csendes. Néhány perc múltán 3 óra, tűzzel rajta
ütésünk ideje... fölvillámlik az észbontó tűzörvény" (32. gyalogezred 1930., 270. o.) 

96 Military Operations, Italy, 192., 197., 204. o. 
97 Az AOK 1918 júniusi bizalmas havi jelentése (MKSM1918.09—6/17.) részletes adatokat közöl az olasz hadseregre 

vonatkozóan. A tájékoztatás pontos, néhány nem jelentős részlettől eltekintve, alig tér el a háborút követően bevallott 
és nyilvánosságra hozott adatoktól. A támadást követően az AOK Operatív Osztály 5000 olasz hadifogoly kihallgatása 
és közlése alapján készített felmérést az olasz hadsereg állapotáról (MKSM 1918. 18—2/2—9. Untersuchungen und 
statistiche Daten über 5000 während der Kämpfe von 15. bis 30. júni 18 an der Piave eingebrachten Kriegsgefangenen.) 
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Védekezés és magyarázat 

Az AOK a jelentésekben olvasható és más helyekről beérkező panaszokat, 
kifogásokat részben elfogadta, részben magyarázni és cáfolni próbálta. 

A szakértők a gázkilövés egyöntetűen észlelt és elmarasztalt eredménytelen
ségét illetően azt bizonygatták, hogy az elgázosításhoz indokolatlanul fűztek 
vérmes reményeket. A gáztámadás — figyelembe véve a védekezés lehetősé
gét — az ellenséget nem semmisíti meg, legjobb esetben zavarja és bénítja, de 
ezt is csak időlegesen. Az angol gázmaszkok a használt B (izgató) és C (fojtó) 
gázzal szemben eredményesnek bizonyultak (a tolmeini áttörésnél azért vol
tak a gázlövedékek hatásosak, mert az olasz hadsereg akkor ezekkel a masz
kokkal még nem rendelkezett). Arra a kérdésre, hogy miért nem használtak 
új, hatásosabb lövedékeket (kék és sárgakeresztes gázt) a magyarázat úgy szólt: 
azért, mert a németek az ehhez szükséges nyersanyagot és töltőberendezést 
csak ígérték, de nem szállították. Egyébként az új gázmaszkok ezek ellen is 
védelmet nyújtanak. A sárgakeresztes gáz ezen felül aggályos, mert tartós ha
tásánál fogva az előnyomuló saját katonaságra nézve is veszélyt jelent.98 

Azzal a nézettel szemben, hogy a támadás elsietett volt, hogy azt, tekintettel 
az előkészületek be nem fejezett voltára, az utánpótlás, ellátás, élelmezés te
rén fennálló nehézségekre, helyes lett volna egy későbbi időpontra halasztani, 
az AOK úgy vélte, hogy a halasztás előnytelen lett volna. „Az anyagi előkészí
tést úgy szerveztük, hogy az . .. június közepére érje el a csúcspontot, minden 
további várakozás csak rontott volna a helyzeten" — állította a szállásmes
teri részleg vezetője néhány hónap múltával (szeptember végén) egy saját kezű 
feljegyzésében." (Ezt ugyanaz a Zeynek állította, aki június 19-én Udinéban az 
élelmezési helyzetet az új termés beérkezéséig reménytelennek tüntette fel és 
azt jelentette, hogy a németek a május 18-án ígért 150 000 tonna gabonát nem 
szállítják, mert ők is bajban vannak.) 

Az AOK arra az alapvető, nagyon is indokolt kérdésre sem maradt adós a 
válasszal, hogy az adott körülmények között végső soron szükségszerű és cél
szerű volt-e egy nagyszabású offenzíva elindítása. 

A válasz úgy szólt: szükséges volt; egyrészt azért, mert meg kellett akadá
lyozni, hogy az antant csapatokat küldjön Olaszországból a nyugati frontra, 
másrészt azért, mert elébe kellett vágni annak, hogy az ellenség ragadja magá
hoz a kezdeményezést. „Ha nem támadunk, az olaszok támadnak és ez jóval 
több áldozatot követelt volna.100 

E tetszetős érvelés, melyet az osztrák honvédelmi miniszter (Karl Czapp von 
Birkenstätten) az osztrák parlamentben is előadott, hamis érvelés volt és ezért 
— tetszetős volta ellenére sem hathatott meggyőzően. 

Nem nehéz ugyanis belátni, hogy az ellenség erejének megkötéséhez nem 
volt szükség nagyszabású, a front egész hosszára kiterjedő támadásra, még ke
vésbé annak tényleges elindítására. E célkitűzés a hadsereg felvonultatásával, 
előkészületekkel, a támadás közeli elindításának színlelésével is elérhető lett 
volna. A támadás maga, ha kibontakozik, balul végződik és súlyos veszteségek-

98 KA MKSM 69—6/14—2.; AOK Op. 146 427. K.BA Kemetler—Anfragen 1918. VII. 16. és MKSM 69—6/14—4. 
(Erfahrungen aus den Juni Kämpfen. August 1918. 55—59. o.) 

99 KA AOK Op. Geh. 1918. 1806. 
100 KA MKSM 1918. 69—6/14. (AOK Op. 146 329. Junischlacht in Venetien/Denkschrift für Verfrätungskörper. 

Beilage 1. 3., 11., 12. o.) A vázolt érvelést a magyar hadtörténeti irodalom is átvette a két világháború között. „Kémet
ország a nyugati nagy áttörő támadást március végén kezdte meg; ezt tehát a Morarchiának támogatnia kellett. De 
számolni kellett egy sikeres olasz támadás Lehetőségével is, amelyet mi már csak ligy háríthattunk el, ha megelőzzük". 
(v. Dorombi József—Riedl Lajos: Az 1917. évi osztrák—magyar és olasz támadás. Hadtörténelmi Közlemények 1931. 
XXXII. k. 276. o. 

— 239 — 



kel jár, az ellenség addig lekötött erőit további megkötés helyett felszabadítja, 
az átcsoportosítást — ha az ellenség igényli — lehetővé teszi. 

Az, hogy a támadás elmaradása esetén az olaszok kezdeményeztek volna 
döntő offenzívát, valótlan állítás volt. Ezzel az érvvel kapcsolatban, melyet a 
maga idejében nem egykönnyen lehetett cáfolni, az igazság —- a háborút kö
vetően nyilvánosságra hozott adatok bizonyítják — a következő: A Legfelsőbb 
Haditanács (Supreme War Council) egy olaszországi offenzíva gondolatát ki
vihetetlennek és elvetendőnek ítélte (1917 december). Francia részrőí később 
(1918 február) támadást javasoltak Tirolban, a Hétközség fennsíkján Trient 
irányába, e tervet azonban a német offenzíva megindulása után (március 21) 
elejtették. 1918 májusában ugyanitt (Asiagótól délre) helyi jellegű támadás kez
deményezéséről volt szó, azzal a célkitűzéssel, hogy az állások helyzetét ja
vítsák, az osztrák támadás előkészületeit zavarják és az olasz hadsereg harc
készségét erősítsék. Az ekkor tervezett támadás során néhány kilométerrel kí
vántak előrenyomulni. Június elején, miután az osztrák—magyar hadsereg várt 
támadása késett, több kisebb akciót készítettek elő. Nagyszabású offenzíváról az 
olasz hadvezetőség azonban hallani sem akart, sem ekkor, sem a Monarchia tá
madásának összeomlását követően. Diaz olasz főparancsnok az antant sürgetése 
elől — reálisan értékelve az olasz gyalogság teljesítőképességét — mindvégig 
elzárkózott és végül is csak akkor határozta el magát a cselekvésre, amikor 
október elején a nyugati front fejleményei és a Balkánon bekövetkezett össze
omlás már azzal fenyegetett, hogy a háború az olasz részvétel, a döntő csata, a 
hőn óhajtott nagy győzelem nélkül is befejeződik.101 

Az ellenség erejének lekötése, egy esetleges olasz támadás megelőzése nem in
dokolta, nem tette szükségessé az észak-olaszországi offenzívát, mely méreteit 
(a résztvevők számát és a felhalmozott hadianyag mennyiségét) tekintve az 
olaszországi háború történetének legnagyobb szabású vállalkozása volt. Azt, 
hogy e támadás során nem az AOK által utólag konstruált célokról és okok
ról, vagy legalább is nemcsak ezekről volt szó, könnyen beláthatjuk, ha vissza
gondolunk a március végén — április elején megfogalmazott célkitűzésekre, 
ha emlékezetünkbe idézzük Arz már idézett március 27-i levelét: „Az offenzíva 
során az Etsch folyóig fogunk előre nyomulni. A hadművelettől Olaszország ka
tonai összeomlását várom." Vagy Conrad április 12-i feljegyzését: „Döntő 
eredményt e lérni . . . ez kell, hogy legyen a cél, nem az ellenség egyszerű visz-
szaszorítása . . . Mi e magas célkitűzést vállalni tudjuk és kell is hogy vállal
juk." 

„A háború gazdasági háborúvá vált" 

A hivatalos és nem hivatalos történetírás, a visszaemlékezők jó része a jú
niusi támadás során elszenvedett vereség döntő okát az erők elaprózásában 
vélte megtalálni. „Túl széles front, kimondottan súlypont nélkül, megközelítően 
egyenlő arányban elosztott erők."102 

Kétség sem fér hozzá, hogy a végső kompromisszumot jelentő haditervnél 
jobb terv is készíthető lett volna. A mindenki kedvét kereső főparancsnokság 
— mint erre már rámutattam — a hosszú huzavona ellenére is kitartott eredeti, 
harapófogó-támadást javasló elgondolása mellett. (Két egyenrangú táma
dás — az egyik a Brenta felől, a másik a Piave középső folyása mentén — fél-

101 Military Operations, Italy, 120—121,158—159,175—178,181—183, 243—249. o. 
102 Ö—U letzter Krieg. Bd. VII. 356. o. 
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reérthetet lenül ezt jelentette.) De egy harapófogó-támadás — mint a hivatalos 
hadtörténet er re .helyesen utal — csakis jelentős erőfölény esetén lehetett sike
res. Jelentős túlerőt kellett felvonultatni a harapófogó mindkét szára mentén, 
mert az egyik támadás elakadása menthete t lenül a másikat is nehéz helyzetbe 
kellett, hogy hozza. Az adott esetben n e m hogy két i rányú, még egy i rányú erő
fölényről sem lehetett beszélni.103 Az is bizonyos, hogy a Hétközség fennsíkján, 
az ottani erdőövezet és az azt védő angol hadosztályo'k ellen támadni — „a 
bikát a szarvánál megragadni" , ahogy e tervet Boroevič jellemezte — joggal bí
rálható elképzelés volt. Ennek ellenére nehezen hihető, hogy egy szűkebb sza
kaszon, nagyobb erőkkel végrehajtott , jobban súlypontozott t ámadás más ered
ménnyel végződött volna. Akik e felfogást vallják, megfeledkeznek az ellenfél
ről. Az olasz hadsereg a front egész hosszában jól kiépített , mélyen tagozott vé
delemmel rendelkezett és a mélyen tagozott, sokszoros védővonal mögött jelen
tős tar ta lékok álltak. A tar talékok mozgatását ki tűnő közlekedési hálózat, sűrű 
vasútvonalak és jó állapotban levő u tak segítették elő. Az olasz felderítés, hír
szerzés is ki tűnően működött . Mindez azt jelentette, hogy összefogottabb próbál
kozás esetén az antant haderő már eleve ennek megfelelően vonult volna fel 
és ha nem, úgy tar ta lékai t az áttörés elreteszelésére, rövid idő alatt, à kr i t ikus 
szakaszhoz i rányí that ta volna. 

A vereség mélyebb oka nem a hadi terv és az előkészület elégtelenségében re j 
lett, hanem abban, hogy a Monarchia az észak-olaszországi támadással nagyobb 
feladatra vállalkozott, mint amennyire erejéből futotta. 

Amennyiben a vereség mélyebb okát tudakoljuk, úgy erre nézve nem a ko
rábban idézett és ismertetet t , részjelenségeket taglaló jelentések adnak útba
igazítást. Az AOK iratanyagát tanulmányozva az előbbieknél többet mond a 
szállásmesteri részleg ott található, 1918 augusztusi évi jelentése, mely — bár 
nem ezzel a céllal készült — akara t lanul is sok mindent elárul a vereség há t te 
réről, szükségszerűségéről. Az 1918 augusztusában (augusztus 18-i keltezéssel) 
bizalmas — a parancsnok vagy a vezérkari főnök által sajátkezűleg felbon
tandó — jelzéssel közreadott terjedelmes összeállításban a hadsereg anyagi 
helyzetéről többek közt az alábbiak olvashatók: Liszt: igény egy esztendőre 7 
millió mázsa, hiány 1915 800 q. Takarmány: igény 14 millió mázsa, hiány 
11 726 100 q. Hús: igény 3,8 millió mázsa. (A beérkezett mennyiségre vonatkozó 
adat hiányzik, ez a jelentés szerint 1918 eleje óta annyira csekély, hogy a napi 
adag még a 100 gr-ot sem éri el.) Ki nem elégített igény ingből: 3 850 000, nad
rágból: 4 730 000, kábáiból: 1 988 00Ö. A hadsereg lábbeli szükséglete: 8 millió, 
előállítva havonta 450 000, hiány 2,6 millió. Lóállomány: 1917. jún ius : 800 000, 
1918 jún ius : 459 000. Veszteség e téren a harcoló hadseregnél 1918 első felében 
annyi mint ezt megelőzően egy teljes esztendő leforgása alatt. Szén: a szénter
melés állandóan csökken a bányamunkások rossz ellátottsága és a bányamű
veléshez szükséges felszerelés elégtelen volta miatt . Az élelmiszerhiány mel
lett ez a másik alapvető probléma; a szénhiány az ipari termelés, egyes üze
mek részleges és időleges leállítását vonja maga után. 

A 18 mellékletet, 4 almellékletet és 4 táblázatot tar ta lmazó beszámolóhoz Arz 
vezérkari főnök írt bevezetőt. A bevezető megállapítja, hogy a legutóbbi (1917. 
július 18-i) beszámoló óta „a nehézségek a hadsereg ellátása terén annyira hal
mozódtak, hogy a háború egy gazdasági háború jellegét öltötte és a harc en
nek keretében nem másért , mint csupán azért folyik, hogy »a puszta lét anya
gi feltételei biztosíthatók legyenek«".104 

103 Uo. 193. o. 
104 KA AOK Op. Geh. 1906. Darstellung der materiellen Lage der Armee im Felde. 
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A felelősség kérdése. Conrad leváltása 

Az észak-olaszországi offenzíva kudarca természetszerűleg felvetette a fele
lősség kérdését. Az AOK által kezdeményezett vizsgálat is végső soron ezzel 
függött össze, e kérdéskörhöz kapcsolódott. Arz több ízben felajánlotta lemon
dását (egyesek az új vezérkari főnök személyét is tudni vélték), felvetődött Bo-
roevič leváltásának lehetősége, de az uralkodó végül is nem őket, hanem Con-
radot menesztette (július 15.).105 

Conrad félreállítását — bár leváltásakor grófi címet is tiszteletbeli rangot 
kapott (valamennyi testőralakulat főparancsnokává nevezték ki) — a csá
szári kegy ellenére, sőt ezért még inkább, felháborítónak és igazságtalannak 
tartotta. Felháborodása látszólag jogos volt. A júniusi támadás kudarcáért, 
melynek során a hadsereg egészében szenvedett vereséget, a felelősség első he
lyen nyilvánvalóan azokat terhelte, akik legfelsőbb fokon döntöttek és intéz
kedtek. A felelősség — rangsor szerint — a főparancsnokot, vagyis az uralko
dót és a vezérkari főnököt, Arzot illette. 

Conrad, az idő múltával, felocsúdva az első napok levert hangulatából, élt is 
e helyzet adta lehetőséggel. Nem az ő terve volt hibás — hangoztatta — a hiba 
abban állt, hogy tervét megmásították, nem valósították meg, továbbá, hogy 
nem bocsátották rendelkezésére a siker eléréséhez szükséges eszközöket. Fel
jegyzéseiben helytálló érvekkel bizonygatta: a támadás a Piavénái és a Bren-
tától keletre nagy nehézségekbe ütközött, de nem tért ki arra, hogy ez az általa 
javasolt frontszakaszon, vagyis a Brentától nyugatra (erdőövezet, angol csapa
tok) másképpen lett volna.l0G A haditerv körüli érveket, megjegyzéseket nem 
érdemes részletezni, tekintve, hogy mindez Conrad szerepének megítélése szem
pontjából nem alapvető. Az offenzívát illetően ugyanis — mint erre már rá
mutattam — nem a terv és nem az erők elosztása jelentette a legfőbb hibát. 
A legfőbb hiba maga az offenzíva volt, egy döntő, nagyszabású támadás napi
rendre tűzése. Márpedig az észak-olaszországi támadás gondolatát Conrad ve
tette fel (1918 január) és Conrad erőszakolta keresztül a „magas célkitűzést" 
(1918 április). 

A fekete-sárga osztrák—német centralistából lassan nagynémet nacionalistává 
alakuló Conrad távozása során — akárcsak ezt megelőzően Czernin esetében — 
annak az iránynak a fékezéséről és visszaszorulásáról volt szó, mely nem lebe
csülendő szerepet játszott a háború elindításában, mely 1918 tavaszán is túl
becsülte a lehetőségeket és ebből következően még ekkor is — összhangban a 
német militaristák (Hindenburg, Ludendorff) elképzeléseivel — győzelemről, egy 
ennek megfelelő békéről ábrándozott. 

„Lehet-e még politikát csinálni" 

Az észak-olaszországi offenzíva kudarca kül- és belpolitikai téren egyaránt 
súlyos következményekkel járt. 

A leváltott Czernin helyére lépő új külügyminiszter, Burián István, külpoli
tikai elképzeléseit arra alapozta, hogy harctéri siker esetén a Sixtus-ügy jó
voltából megfeneklett béketapogatódzások felújíthatók lesznek. 

Naplójában május 30-i keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható: „A német 

105 Arz: Zur Geschichte, 273., 268. o.; Bardolff: 320—321. o.; Fiala: 125—127. o. 
10G Conrad: Private Aufzeichnungen, 84—85. o.; Regele: Conrad, 400. o. 
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champagnei támadás erőteljesen halad. Közeledik a mi olasz offenzívánk. E 
két nagy katonai tény eredményei lesznek levonandók. Azután »békeoffenzí-
vánk«". Burián megegyezéses békét remélt, mert „Angolország és Franciaország 
nem gondolhatják, hogy tisztán Amerika mentse meg őket" és azt is fontolóra 
kell venniök, hogy „oly áron mely fizetendő, győzni nem érdemes" . . . „a háború 
nagy tanulsága eddig, hogy »man muss miteinander auskommen«" A lehetőség 
ebből következően adva van, a baj az antantot illetően csupán abban áll, hogy 
értesülései hamisak, segíteni kell a kijózanodásban „tényleckékkel". Június 
14-én megismételte a két héttel azelőtt írtakat: „Csak a ma meginduló támadás 
hozhat szabadulást. Siker esetén megkezdhető a nagy békeszózat." 

Az offenzíva sikeréhez fűzött remény illúziónak bizonyult. A támadás nem 
kedvezőbb, hanem kedvezőtlenebb helyzetet teremtett. A gyengeséget feltáró 
kudarcot követően nemhogy egy megegyezéses béke, de még az is kétségessé 
vált, hajlandó lesz-e az antant, a történtek után, a Monarchiával egyáltalában 
szóba állni. 

Burián nem titkolta felháborodását és kétségbeesését. Két nappal a vissza
vonulás elrendelése után — június 22-én jegyezte fel a következőket: „Buda
pesten, hivatalos látogatás Wekerlénél. Ott hallottam a dél-nyugati kudarc iszo
nyú hírét. Bűnös gondatlanság, könnyelműség, lelkiismeretlenség gyümölcse. 
Következményei csak gyászosak lehetnek. Egészen új helyzet, melyben nagy 
kérdés: lehet-e még politikát csinálni, vagy csak elszenvedni. Kenyér és lőszer 
nélkül ilyesminek nekimenni!"107 

A parasztok ellenálltak 

A Monarchia vezetői az offenzívától belpolitikai téren konszolidálódást, a 
bomlás lefékezését, a rendszer ingatag helyzetének megerősítését remélték. 

A történtekkel ennek éppen az ellenkezője következett be. 
Az offenzíva előkészítése minden téren fokozott, rendkívüli erőfeszítést igé

nyelt. A felkészülést célzó intézkedések tovább, végsőkig élezték az amúgy is 
élére állított helyzetet. 

Miután a hadvezetőség az élelmiszerhiány enyhítésére erélyes fellépést sür
getett, az év elején elrendelt rekvirálás a tavaszi hónapokban fokozott erővel 
folytatódott. A rekvirálás leginkább Magyarországot érintette, mert itt feltéte
leztek és sejtettek még igénybe nem vett készleteket. A január 25-én kinevezett 
új közélelmezési miniszter, Windischgraetz Lajos herceg visszaemlékezései sze
rint az erőszakos begyűjtés végrehajtására 3 hadosztály, 60 000 ember állt ren
delkezésére.108 (A harcoló hadsereg egységeit is igénybe vették, mert a katonai 
parancsnokságok, a „Militärkommandók" és a honvédség a szükséges karhatal
mat csak részben tudták kiállítani. A szállítóeszközök egy részét is az AOK 
biztosította.)109 

A rekvirálás, mely a támadást közvetlenül megelőző időszakban érte el a 
csúcspontot, jelentős eredményt nem hozott, de hozzájárult ahhoz, hogy az 
erőszakos begyűjtés hatására a parasztság addig passzív tömegei is az aktív el
lenállás útját válasszák. Landwehr tábornoknak, a Közös Élelmezésügyi Bi
zottság vezetőjének közlése szerint: „A parasztok elszántan, helyenként fegy
veresen, ellenálltak. Előfordult, hogy a gabonát elásták, még az is, hogy inkább 

107 Református Egyetemes Konvent Levéltára. Burián hagyaték, Napló: május 30., 31. , június 14., 22. 
108 Windischgraelz: 181. o. 
109 KA MKSM 1918. 93—2—2/2. 
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elégették vagy a Dunába dobták, semhogy a gyűlölt rekviráló alakulatoknak 
átadják.110 A parasztság ellenállására Windischgraetz is utal visszaemlékezései
ben: „A készletek begyűjtésével szemben a parasztok, a megyék ellenálltak, 
nem egy helyütt fegyveresen."111 

Sztrájkok, éhségtüntetések 

A fokozódó élelmiszerhiány a jórészt hadimunkásnak nyilvánított — vagyis 
kényszermunkára fogott — dolgozók reálbérének további csökkenését jelentette, 
mert mindaz ami hiányzott, a feketepiacon, egyre ijesztőbbé váló árakon, be
szerezhető volt. A súlyosbodó ellátási nehézségek eredményezték, hogy a hábo
rúval élesen szembeforduló ipari munkásság sztrájkmozgalma a Monarchia egé
szére kiterjedő januári megmozdulások befejeződése után sem szünetelt. 1918 
tavaszán szinte nem múlt el nap, hogy ne érkezett volna a katonai kabinetiro
dához leállásról, kisebb nagyobb munkabeszüntetésről tudósító jelentés. 

Miután a munkabeszüntetés a bányákat, a gépgyárakat és a vasúti műhelye
ket érintette leginkább, a sztrájkok a hadiipart megbénulással fenyegették. 

A csehországi Pilsenben, a hadiipar legjelentősebb központjában, az észak
olaszországi támadás előkészítésének és magának az offenzívának az időszaká
ban az alábbi időpontokban került sor munkabeszüntetésre, munkalassításra 
vagy más, az élelmiszerhiánnyal összefüggő megmozdulásokra: március 20., 22., 
április 9., 19., 30., május 4., 13., 23., 24., június 11., 20—21., 22., 24. Az április 
végi leállás eleinte részleges volt, de gyorsan általánossá vált, a sztrájkolok 
száma elérte a 35 000-et.112 

Magyarországon a vasmunkások sztrájkmozgalma (március 6—18., április 22., 
máju«? 8., 9., 21., június 14—15., 19.) és a bányászok sorozatos leállásai után (Lu-
pény március 18—21., Somsály április 11., Brennberg április 24—május 2., 
Resica március 27—április 6. és május 22—június 2., Tatabánya március 14—17. 
és június 12—24.) a MÁV gépgyári sortűz híre elégséges volt ahhoz, hogy a 
munkabeszüntetés általánossá váljon. Június 20—28. között a sztrájkolok száma 
félmillióra volt becsülhető.113 

A szervezett munkásság sztrájkmozgalma 1918 tavaszán — új vonásként — 
összefonódott, kiegészült a városi lakosság éhségtüntetéseivel. Az éhezők, gyak
ran asszonyok, gyerekek, megtámadták az élelmiszerüzleteket, a pékségeket, a 
kenyeret, élelmiszert szállító kocsikat. Nem voltak biztonságban a malmok, 
a vagonok, a raktárak. A „piavei csata" harmadik napján kezdődő bécsi mun
kabeszüntetés (kiváltó ok a lisztfejadag 50%-os csökkentése) fosztogatással, 
anarchikus jelenségekkel párosult.114 Hasonló eseteket jelentettek más ország

it o Landwehr, 217. o. 
111 Windischgraetz, 219. o. 
112 Soiihruna hlášeni presidia pražského mistodržitelstvi o protištátni, protirakouské a protiváleéné činnosti v 

Čechách 1915—1918, Praha 1957. (A prágai helytartótanács elnökségének összefoglaló jelentései 1915—1918.) R. G. 
Plaschka: Geschichte und Gesellschaft. Festschrift für Karl R. Stadler zum 60. Geburtstag. Wien, 1972. 45—54. o. és KA. 
MKSM 1918—28—2/7. 

113 MMTVD 5. 139—146., 181—185., 156., 159—161., 188—189. o.; Merényi László: Hadimunkások mozgalmai 
Magyarországon. Hadtörténeti Közlemények, 1969. 1. 8—81. o. 

114 A bécsi rendőrigazgatóság június 17-i jelentése szerint : A X. kerületben már délelőtt 9 órakor mintegy 100 asszony 
nyomult egy ottani csemegekereskedésbe és eltulajdonította az ott található baromfit. Egy közeli (Eugenplatz) hentes
üzlet előtt is asszonyok gyülekeztek és több kiló húst vittek magukkal. Az Anker kenyérgyár üókjából (Keplerplatz) 
100 db egész kenyeret loptak. Egy pékség tanoncát ugyanitt tüntetők körülvették, a kihordásra szánt kenyereket el
vették és szétosztották. Egy vegyeskereskedésbe — ugyancsak a kerületben — fiatalok csapata nyomult be és megkí
sérelte, hogy az ottani lisztcsomagokat elvigye. Ezt a rendőrség megakadályoza (két letartóztatás). Egy sor kenyérrel, 
liszttel és más élelmiszerrel megrakott kocsit, főleg asszonyok, megállították. Az egyik kocsi körül (Axingerstrasse) 
1000 főnyi tömeg tömörült, itt 35 egész kenyeret tulajdonítottak el, másutt egy mozgó kocsiról (Gellertplatz) 7 zsák 
lisztet rángattak le. Egy sütőüzemet (Absberggasse) a déli órákban több ezren vettek körül a kenyeres kocsik kifutását 
várva. A kocsik végül is csak rendőri segédlettel, lovasrendőröktől kísérve hagyhatták el az üzemet. Az egyik kocsi 
később, amikor egy péküzlet előtt megállt, asszonyok gyűrűjébe került, akik megkísérelték, hogy a lovak istrángját el
vágják. A rendőrök ezt megakadályozták és a kocsit továbbindították. A karhatalmat a tüntetők és az ablakokból is
meretlen egyének kövekkel dobálták. (Egy kődobálót letartóztattak.) Reggel 8 órakor a nagycsarnokban hozzávetőleg 
400 nő tüntetett, mert nem kapták meg a nekik járó marhahúst. A tüntetők a belvárosba, a miniszterelnökség elé pró
báltak vonulni. A rendőrség szétoszlatta a tüntetőket. Egy asszonyt engedetlenség címén letartóztattak. (KA MKSM 
1918. 28-2/7) 
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részekből is, különösen a csehországi varosakból (Schmichow [Smíchov], Klad
no, Unhoscht [Unhošt], Schlan [Slaný], Neustraschitz [Nové Strašeci], Rako-
nitz [Rakovník] és Purglitz [Krivoklát] ; május 7—9. Prag-Liben [Praha-Li-
beň], Trübau, Pardubitz [Pardubice], június 6—7. Krems — június 13.)115 

Lázadás a hátországi alakulatoknál 

A támadás előkészítése a hadseregen belül is élezte az ellentéteket, gyorsí
totta a bomlás folyamatát. A harctéren álló csapattestek megfogyott állomá
nyának feltöltésére a hadvezetőség a katonai parancsnokságoktól a menetszá
zadok mielőbbi összeállítását és elindítását követelte. A Hadügyminisztérium e 
célra, tekintettel a rendelkezésre álló emberanyag elégtelen voltára, a Szovjet-
Oroszországból tömegesen érkező hadifoglyokat is igénybe kívánta venni, bár 
nyilvánvaló volt, hogy az orosz forradalom élményével hazatérő egykori kato
nák, az értelmetlen háborúból kiábrándulva, több éves hadifogság után fizikai
lag is leromolva, aligha lesznek hajlandók és alkalmasak harctéri szolgálat ellá
tására. Nem utolsó sorban a támadás közeli voltából eredő sürgősségből fakadt, 
hogy a többszörös szűrővizsgálat tortúráján átesett „hazatérőknek" bevonulásuk 
és esetleges azonnali frontra indulásuk előtt csupán két heti szabadságot enge
délyeztek ! 

A vázolt körülmények, a menetszázadok erőszakolása eredményezték, hogy 
a nagy támadást közvetlenül megelőző időszakban a hátországi alakulatok elé
gedetlensége (ellátásuk a harctéri alakulatokénál is rosszabb volt) sorozatos lá
zadásokban robbant ki. A Hadügyminisztérium 5. ügyosztályának hivatalos 
összeállítása 1918. április 11-e és június 7-e között — tehát a „piavei csatát" 
közvetlenül megelőző időszakban — 25 olyan esetet sorol fel, mely rebellióval 
végződött. A résztvevők száma gyakran több százra, egyes esetekben ezernél is 
többre volt becsülhető. (Judenburg,.május 13., 13. gyalogezred, résztvevők szá
ma: 1181. Rimaszombat, május 13., 80. gyalogezred, résztvevők száma 711. 
Pécs, május 20., 6. gyalogezred, résztvevők száma: 2000. Rumburg, május 
21., 7. lövészezred, résztvevők száma: 650. Mährisch-Schönberg, május 23., 95. 
gyalogezred, résztvevők száma: 311. Radkersburg, május 24., 97. gyalogezred, 
résztvevők száma 1600. Kragujevác, június 3., 71. gyalogezred, résztvevők szá
ma: 5—600. Pozsony, június 5., 72. gyalogezred, résztvevők száma 307. Sanok, 
június 7., 54. gyalogezred két menetszászad.)116 

A vereség a magyar és az osztrák képviselőház előtt 

Az olaszországi események, a „piavei csata" kudarcát követő országos felzú
dulás eredményeként, egyben a vezető körök belső ellentéteinek tükörképeként, 
a magyar, majd az osztrák parlamentben is éles felszólalások, heves viták kö
zéppontjába kerültek. 

Budapesten a képviselők egy csoportja zárt ülést követelt, június 26-án töb
ben nyílt ülésen kértek felvilágosítást a súlyos veszteségekről, a magyar ezre
dek sorsáról. Wekerle elébe próbált vágni a készülő viharnak. Adatokért 
fordult az AOK-hoz és a kapott információt június 28-án — napirend előtti 
nyilatkozat keretében — nyilvánosságra hozta. Wekerle á hadifoglyok számát 

115 KA MKSM 1918. 28—2/17. 
110 KA KM Abt. 5. v. 1918. 04—50/91. 
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12 000-ben jelölte meg (a honvédelmi miniszter Szurmay Sándor két nappal ez
előtt még 8000-ről beszélt), az elszenvedett veszteségről úgy nyilatkozott, hogy 
az „megközelíti a 100 000 embert". A támadásban részt vett magyarországi és 
ausztriai csapatok aránya (70 ezred adatai) a miniszterelnök közlése szerint 47%, 
illetve 53% volt. Wekerle oda konkludált, hogy ami történt nem tekinthető ve
reségnek, sőt eredménnyel járt, mert „az ellenségnek nagyobb kárt okozott ez 
a hadművelet, mint aminőt ő okozott nekünk".117 (A nyilatkozat az olasz vesz
teséget közelebbről meg nem jelölt „saját adatok" alapján 150 000-re becsülte.) 

Wekerle adatai hamisak voltak. Az osztrák—magyar csapatok vesztesége — 
mint erről már szó esett — jóval meghaladta a közölteket (ténylegesen 142 550), 
az olasz veszteség pedig messze elmaradt attól (nem 150 000-re, csupán 82 000-re 
becsülhető). A hadifoglyok száma is közel kétszer annyi volt, mint amennyit az 
AOK, illetve Wekerle bevallott (nem 12 000, hanem 24 475). A miniszterelnök 
nyilatkozata (egyes újságok rögvest, már aznap este közölték) ennek ellenére 
bombaként hatott. Az elismert 100 000-es adat megerősítette a súlyos vesztesé
gekről keringő, ellenőrizhetetlen híreket. Wekerle kísérlete, hogy a vesztesé
gek mérvét a 10. és 11. olasz offenzívával (isonzó-csatával) összehasonlítva te
gye elfogadhatóvá („a 10. és 11. offenzívában 80 000—100 000 ember veszteséget 
szenvedtünk") csak olaj volt a tűzre, mert e szörnyű veszteségről a lakosság mit 
sem tudott, hisz az adatokat annak idején nem hozták nyilvánosságra. 

Július 3-án a baloldali ellenzékhez tartozó Fényes László, interpelláció kereté
ben, további felvilágosítást kért az Olaszországban történtekről. Kórházakban 
fekvő sebesültektől (közlegényektől, tisztektől, törzstisztektől) és hozzáírt leve
lekből nyert értesülések alapján egy sor visszás, joggal kifogásolható jelenség
re hívta fel a figyelmet (erők elaprózása, élelmezés elégtelensége, offenzíva — 
figyelmeztetés ellenére — aratás előtt, évről évre ismétlődő, tehát várható ára
dás, a meglepetés hiánya, takarmányhiány, használhatatlan gázlövedékek, mu
níció hiánya, „a katonák töltényük fogytán kövekkel védekeztek", egy részük — 
fényképek bizonyítják — „úszva és gázolva kelt át a megáradt folyón"). 

Bár Fényes állításai helytállóak, kérdései konkrétek és indokoltak voltak, 
Wekerle elzárkózott a válaszadás elől („a felhozottak részleteibe nem bocsátko
zom"). Kijelentette: intézkedni fog, hogy az elhangzottakat („a megengedhetet
len kérdéseket és a magas érdekekbe ütköző beszédeket") a sajtó ne közölje. 
Amikor Fényes a birtokában levő levelekből részleteket próbált felolvasni, az 
elnök azzal szakította félbe, hogy e felolvasással az ellenségnek szolgáltat ada
tokat. Amikor Fényes szembeszállt Szurmay állításával: „egyetlen ember sem 
veszett el a visszavonulásban" és egy szemtanú levelét idézve jelezte, hogy mi 
is történt valójában: „egész bataillonok hulltak a vízbe, őrült emberek harap
ták egymást a pontonokon, öreg emberek sírtak, mint a gyerekek." Tisza István 
torkollta le: „ilyet felolvasni nem hazafias dolog". Fényes replikája után: „Önök
től nem tanulok hazafiságot", Tisza egy hosszabb felszólalás keretében az el
hangzottakat kútmérgezésnek minősítette („ilyen dekadens, ilyen rothadási tü
netekkel bemocskolják a magyar nemzet jó hírnevét") és a munkapárti képvi
selők harcos helyeslésétől kísérve („Franciaországban lógnának már." „Fel
húzták volna! Felakasztották volna!") azt javasolta: hozzanak törvényt ilyen 
interpellációk megakadályozására."118 

Wekerle június 28-i nyilatkozatával Badenben, a főparancsnokságon is elé
gedetlenek voltak. A miniszterelnök zárt ülésre utalt, ezért nem számítottak 
arra, hogy bizalmas közléseik nyilvánosságra kerülnek, még kevésbé várták, 

117 Ogy. napló, 1918. június 28. 
118 Uo. 1918. július 3. 222—230. o. 
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hogy Piave ürügyén a 10. és 11. isonzói csaták súlyos veszteségei is napvilágot 
látnak. Wekerlét azzal gyanúsították, hogy az adatok nyilvánosságra hozásával 
változás kieszközlésére törekszik a legfőbb parancsnoki posztokon. A magyar 
csapatok állítólagos nagy számáról és aránytalanul súlyos veszteségeiről terjesz
tett híreket úgy értékelték, hogy az ilyen irányú hangulatkeltés is politikai cé
lokat szolgál. A magyarországi közvélemény felizgatásával, az így teremtett 
hangulatra hivatkozva, a kormány nyilván engedményeket próbál kicsikarni 
az önálló magyar hadsereg ügyében, melynek felállításához — bár az uralkodó 
beleegyezését adta — az AOK hozzájárulni nem kívánt.119 

Az osztrák képviselőházban várható vitát a főparancsnokság — okulva a Bu
dapesten történtekből — körültekintőbben készítette elő. Zárt ülést javasolt és 
kikötötte, hogy ne civil képviselje a hadvezetőség álláspontját. Így esett a vá
lasztás az osztrák honvédelmi miniszterre, Czapp von Birkenstetten altábor-
nagyra, aki azután fel is olvasta a parlamentben a Badenben előkészített vita
indító beszédet. A miniszter expozéja után, mely az események védelmében fel
hozható érvek teljes gyűjteményét tartalmazta, a képviselők három napon át 
(július 23., 24., 25.) támadták és bírálták a történteket, ki-ki a saját pártállása 
és felfogása szerint. Bár a bírálat és a hangvétel élesebb volt, mint a magyar 
parlamentben, a felszólalókat senki sem fenyegette akasztással és Czapp csu
pán akkor horkant fel, amikor cseh részről egy agrárpárti képvitselő. (Záhrad
ník) az olaszok oldalára átállt és az olasz hadsereg soraiban harcoló cseh kato
nákat hősöknek nevezte. 

A képviselők pontos információk és kellő szakmai felkészültség hiányában 
az ügy érdemi részéhez újat alig tudtak hozzáfűzni, bírálatuk politikai síkon 
— ennek ellenére — nem egy esetben találó és figyelemreméltó volt. 

„Hadügyi szerveink az első pillanattól kezdve belháborút indítottak, háborút 
saját népük ellen" — hangoztatta Leuthner német szociáldemokrata képviselő. 
„A piavei offenzíva előkészítésének idején, az országon belül mindenütt, ahol 
egy nagyobb várost vagy kiterjedtebb ipari települést lehetett találni, ezredeket, 
brigádokat, hadosztályokat, frontkatonaságot vontak össze, hogy letörjék a 
sztrájkokat, vagy lázadás esetén helyreállítsák a hű, ragaszkodó katonák egyen
súlyát, azt az egyensúlyt, amelyről a miniszter beszélt. Nem lehet egyszerre győ
zelmes háborút viselni a határokon — odakint és a nép ellen — idebent. Egy 
hadvezetőség, ha a belháború vált számára legfőbb feladattá, kíméljen meg 
bennünket legalább az ilyen offenzívaktól, melyek előkészítésére és véghezvi
telére szellemileg, erkölcsileg egyaránt felkészületlen."120 

A képviselők csekély hozzáértésével függött össze a javaslat, mely azt meg
előzően a magyar parlamentben is elhangzott, hogy parlamenti vizsgáló bizott
ságot kell kiküldeni a történtek és a felelősség tisztázására. Az AOK bármiféle 
vizsgálat megindítását hevesen ellenezte. Ebből fakadt, hogy a magyar képvise
lőház a vizsgálatot követelő javaslattal még csak foglalkozni sem volt hajlandó. 
Bécsben a kényelmetlen követelést azzal tolták félre, hogy a vizsgálat az alsó
ház hadügyi bizottságára tartozik. 

Az összeomlást követően az új osztrák állam ideiglenes nemzetgyűlése bizott
ságot küldött ki a háború során katonai téren elkövetett mulasztások kivizs-

119 HHSt. M. des Auss. PA I. 8(58. Trauttmansdorf grófnak, a külügyminisztérium Badenbe kirendelt megbízottjá
nak jelentése. 1918. június 29. A főparancsnokság Wekerle adatait egy, még aznap kiadott — a magyar sajtó által is 
közölt — kommünikében megismételte és ennek kapcsán egyben pontosította, helyreigazította. 

120 Brügel: Bd. V. 347. o. Brügel az ülésen történteket kivonatosan, egy képviselő feljegyzéseire hivatkozva ismer
teti. A birodalmi gyűlés képviselőházának naplója nem közli a zárt ülés jegyzőkönyvét. A bizalmas anyagként kezelt 
jegyzőkönyv teljes szövege, eredeti gépírásos példánya megtalálható a katonai kabinetiroda irata között. (KS MK.SM 
1918. 81. o.) Nem árt felhívni a ügyeimet e körülményre, inert egyes történészek a jegyzőkönyvet elveszettnek tekintik. 
Fiala szerint a gyorsírásos jegyzőkönyvet 1918 novembere után a parlamenti vizsgáló bizottságnak adták át, de a bi
zottság iratai között nem található. Nem található a bécsi parlament irattárában sem (Fiala. 133.o.) 
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gálására. (Kommission zur Feststellung und Verfolgung militärischer Pflicht
verletzungen im Kriege.) E bizottság a „piavei csata" ügyét is napirendre tűzte, 
de több mint három esztendő leforgása alatt (működését 1922. március 24-én 
fejezte be) semmit sem állapított meg. Tevékenysége a legfőbb vezetők „elfo
gulatlan" védelmét, a lelkek megnyugtatását célozta.121 Magyarországon a pol
gári demokratikus forradalom néptörvénye (1919. XXIII. A háborúval kapcso
latban felelős személyek elleni eljárás előkészítéséről) alkalmas lett volna arra, 
hogy vizsgálat induljon az észak-olaszországi offenzíva során történtek feltárá
sára és a felelősök felelősségre vonására. De e törvény alkalmazására nem 
került sor. Az 1919. XXIII-as néptörvényt az ellenforradalom kiiktatta a magyar 
törvénytárból. 

Az Észak-Olaszországban elszenvedett kudarc legsúlyosabb következménye 
a harcoló hadsereg gerincének megroppanása, az addig még úgy-ahogy össze
tartó frontkatonaság bomlási folyamatának felgyorsulása volt. A tisztek és a 
katonák egy része az offenzívát megelőzően még bízott a sikerben, a dolgok 
jobbra fordulásában, a győzelem lehetőségében. A támadás után már senki sem 
gondolt erre. A kedvező kimenetelbe vetett hitet a Piave halottai magukkal vit
ték a sírba. 

A hivatalos hadtörténet adatai szerint a harcoló hadsereg ütközet-létszáma 
1918. július 1-én 406 000 főt tett ki, a létszám október 1-ére 238 900 főre csök
kent.122 A számok magukért beszélnek, még akkor is,.ha figyelembe vesszük, 
hogy közben 2 hadosztályt Franciaországba irányítottak és a megmaradtakat 
járvány, betegség (spanyolnátha, malária) tizedelte. A létszám ijesztő apadása 
arra utalt, hogy az észak-olaszországi támadás kudarca után mindenki — aki 
csak tehette — menekült a reménytelen helyről, a csak nyomort és halált kí
náló csatatérről. A szabadságra utazók egy része soha sem tért vissza, az után
pótlásként elindítottak egy része soha sem érkezett meg. Aki nem kapott sza
badságot — ha mód nyílt rá — dezertált, vagy előre az ellenséghez, vagy visz-
sza a hátországba. A Monarchia gazdasági-társadalmi erőforrásainak elapadá
sára utalt, hogy a megmaradtak helyzete, ellátottsága a nagy mérvű létszám
csökkenés ellenére sem javult. „Mi nismo junáci, nego prosjaci," („Mi nem va
gyunk hősök, mi koldusok vagyunk") így nyilatkozott egy dalmát ezred legény
sége szeptember végén a hangulat puhatolására kiküldött vezérkari tiszt előtt.123 

Csak csodálkozni lehet, hogy a széthulló Monarchia felbomló hadserege ok
tóber végén — amikor az antant támadása Olaszországban hosszas halogatás 
után mégiscsak megindult — még napokon át ellenállt és hellyel-közzel vissza 
is verte az ellenséges rohamokat. 

121 A kötelességszegéssel foglalkozó bizottság tevékenységét ismerteti Ratzenhof er, Emil: Die Pflichtverletzungs
kommission über die Piaveschlacth (österreichische Wehrzeitung 1929. május 3., 10., 17., 21.). 

122 ö—U lezter Krieg, Bd. VII. 301. o. 
123 KA AOK Op. Geh. 1918.1951. Slavko Kavternik alezredes jelentése a hadseregben uralkodó hangulatról. 

1918. szeptember 28. 
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Андраш Шиклош 
ПОСЛЕДНЯЯ НАСУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ МОНАРХИИ 
(15—24 июня 1918 года) 

(Резюме) 

Решение немецких правящих кругов о начале решающего наступления весной 1918 года на 
западном ТВД выдвинуло вопрос о том, в какой мере и как может поддержать этот план 
австро-венгерское военное руководство? 

В результате длительных переговоров Австро-Венгрия заняла позицию, поддерживающую 
план наступательной операции в Северной Италии. Этот план одобрялся и немецкой стороной, 
так как немцы надеялись, что наступление Монархии сможет воспрепятствовать переброске 
британских и французских дивизий, находившихся в Италии, перегруппировке дислоцировав
шихся там сил Антанты во Францию. Немецкое военное руководство в своих замыслах не 
шло дальше этого, однако военные руководители Австро-Венгрии имели свои планы, в первую 
очередь командующий тирольской армейской группой Конрад, который наиболее энергично 
настаивал на наступлении. Проникнутые духом централизма, националистически настроен
ные немецко-австрийские руководители Австро-венгерского Генерального Штаба вынашивали 
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планы решающей операции, в ходе которой они намеревались продвинуться до реки Эч и от 
успеха которой они ожидали военного разгрома Италии. Склонные к соглашательству 
проантантские придворные круги и представители либерального пацифистского направления 
отвергали план наступления в виду того, что он шел вразрез с тайными переговорами, прово
дившимися с уполномоченными Антанты. Против плана высказались также и те руководители, 
которые видя тяжелое экономическое положение Монархии и трудности в снабжении про
довольствием, учитывая обстановку в тылу, наперед сомневались в реализации этого плана. 

Речь Дернина от 2 апреля 1918 года и волна недовольства по поводувзорвавшегося в связи 
с ней т.н. дела Сикстуса, привели к созданию такой обстановки, в которой доказательство 
союзнической верности, а значит и проведение наступления в Северной Италии, стало поли
тической необходимостью. В результате этого контраргументы некоторых руководителей 
армии о трудностях снабжения, посылавшиеся донесения о жалобах и плохом настроении 
солдат, были заглушены ссылками на государственные интересы. 

После переговоров, проходивших в Спа (12 мая), 15 июня начался наступательная операция 
с вводом всех имевшихся в распоряжении сил, и как этого следовало ожидать, она закончи
лись провалом, наступление уже в первый день приостановилось в Тироле, войска, форсиро
вавшие реку Пьяв, 20 июня получили приказ об отступлении. Завершившаяся провалом на
ступательная операция была сопряжена с тяжелыми потерями (142 000 человек убитых, ра
неных, пленных). Положение Монархии стало еще более критическим, Международная об
становка, возобновление переговоров о соглашении — после всего происшедшего — стало 
бесперспективным. В области внутренней политики подготовка и проведение наступательной 
операции вместо консолидации, задержки развала накалили до предела и без того шаткое и 
напряженное положение в тй)у. 

Самым серьезным последствием поражения, понесенного в Северной Италии, был надлом 
костяка действующей армии, ускорение процесса развала еще кое-как до того сплоченных 
фронтовых войск. Часть офицеров и солдат до этой операции еще верила в успех, в возмож
ность победы, поворота событий в лучшую сторону. После наступления уже никто не думал 
об этом. Веру в благоприятный исход унесли с собой в могилы павшие на Пьяве. 

András Siklós 

DIE LETZTE OFFENSIVE DER ÖSTERREICHISCH—UNGARISCHEN MONARCHIE 
(15—24. Jun i , 1918.) 

Resümee 

Der Entschluss der deutschen leitenden Kreise im Frühjahr 1918 einen entschei
denden Angriff an der Westfront zu beginnen — warf die Frage auf, wie und in 
welchem Mass könnte die österreichisch—ungarische Heeresleitung diesen Plan un
terstützen? 

Nach langen Beratungen wurde von österreichisch—ungarischer Seite für eine in 
Nord-Italien durchführende Offensive Stellung genommen. Deutscherseits wurde die
ser Plan bewilligt, weil die Hoffnung bestand, dass der Angriff der Monarchie die 
Abfuhr der in Italien befindlichen britischen und französischen Truppen, die Um
gruppierung der dortigen Kriegsmacht der Entente nach Frankreich verhindern könn
te. Die Deutsche Oberste Heeresleitung hoffte vom Angriff nur das, nicht so die 
österreichisch—ungarische Armeeführer, unter ihnen-in erster Linie der Oberbe
fehlshaber der Tiroler Heeresgruppe, Generalfeldmarschall v. Conrad, der den 
Angriff am meisten urgierte. 

Die Leiter des österreichisch—ungarischen Generalstabes mit deutsch—österreichisch 
nationalistischer, zentralistischer Einstellung dachten an einen entscheidenden 
Angriff und warteten von der erfolgreichen Operation, mit welcher man zum Etsçh 
Flusse vormarschieren wollte, den militärischen Zusammenbruch Italiens. Die En
tente-freundlichen, zu der Verständigung geneigten Kreise des Hofes und die 
Vertreter der liberal-pazifistischen Tendenz waren zum Plan entgegen, weil dieser 
die geheime, mit den Entente-Vertretern im Gange seinenden Verhandlungen durch
kreuzte. Ebenso sprachen auch diejenige leitende Persönlichkeiten wider, die Rech
nung tragend der schweren wirtschaftlichen Lage der Monarchie und der Ernäh
rungsschwierigkeiten, die Durchführbarkeit des Planes im voraus bezweifelten. .. 

Die Rede des Grafen Czernins am 2-ten April und die Wellen der darauf folgenden 
Sixtus-Affaire schufen eine Lage, worin sich die Beweisung der Bündnistreue und 
damit die Durchführung des Angriffes in Nord-Italien sich zu einer politischen Not-
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wendigkeit entfaltete. Infolgederen fanden die Gegenargumente einiger Heerführer 
von den Schwierigkeiten der Verpflegung, die Meldungen über die Klagen der Solda
ten und ihrer schlechten Stimmung — berufend auf die Staatsinteresse -* kein Gehör. 

Nach den Verhandlungen in Spa (12. Mai) begann die Offensive am 15. Juni mit 
aller Kraft und endete — wie es zu erwarten war — mit einem Misserfolg. 
Der Angriff kam in Tirol schon am ersten Tage zum Stehen, die über den Piave 
Fluss gesetzten Truppen bekamen zum Rückzug am 20-ten Juni den Befehl. Die mit 
Misserfolg beendete Offensive wurde mit schweren Verlusten begleitet. (142 000 tote, 
verwundete und gefallene) und vertiefte die Lage der Monarchie zum Kritischen. Die 
internationale Lage, der Neubeginn der zur Verständigung mit dem Gegner zu 
führenden Verhandlungen, wurde — nach den Geschehnissen-aussichtslos. Innenpoli
tisch spitzte die Vorbereitung und die Durchführung der Offensive — statt der Kon
solidierung und des Bremsens des Zerfalls — die auch sonst so labile und gespannte 
Lage des Hinterlandes äusserst zu. 

Die schwerste Folge des in Nord-Italien erlittenen Misserfolges war das Kracnen 
des Rückgrates der Kämpfenden Armee, die Beschleunigung des Zerfalls der bisher 
noch eben nur zusammenhaltbarer Frontarmee. Ein Teil der Offiziere und Soldaten 
vertrauete noch vor der Offensive den Erfolg glaubte noch an das Besserwerden der 
Dinge, die Möglichkeit des Sieges. Nach dem Angriff dachte niemand daran. Die 
Toten an der Piave nahmen ins Grab den Glauben an einen günstigen Ausgang mit. 



KÖZLEMÉNYEK 

SISA JÓZSEF 

A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS MÜZEUM 
(VOLT NÁNDOR-LAKTANYA) ÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE 

A budai Várhegy északi végén emelkedő nagyméretű, klasszicista épület, a 
mai Hadtörténelmi Intézet és Múzeum helyén már a XVIII. század végén is 
kaszárnya állott, amelyről az 1696-os budai Zaiger részletes leírást ad1. Ezt 
a régi, úgynevezett városi kaszárnyát tulajdonképpen két különálló, egyeme
letes épületszárny alkotta, amelyeket 1819-ben összekötő szárnnyal egymáshoz 
kapcsoltak.2 

A városi kaszárnya a mai épület Bástya sétánnyal párhuzamos, hosszú szár
nyának déli végénél helyezkedett el ; ettől északra — ahová a mai, belső ud
var t körbefogó épületszárnyak esnek — a korabeli térképek nagy, beépítetlen, 
dombos területet jeleznek3, amelyet csak 1837-ben planíroztak el4. 

Az új, nagyszabású laktanya — a mai Hadtörténelmi Intézet és Múzeum — 
felépítésére az 1840-es években került sor. Létesítéséről az uralkodó legfelsőbb 
engedélye alapján a birodalom hadügyeit irányító Udvari Haditanács (Hof
kriegsrat) döntött , a te rvek elkészítése és a kivitelezés irányítása a Bécsben 
székelő Hadmérnöki Főhivata l (Genie-Hauptamt) és a Budai Erődítési Igazga-
ság (Fortifications Local Direction zu Ofen) feladata volt. 

Már 1841-ben felmerült az a gondolat, hogy a budai Várhegyen új kaszárnyát 
emeljenek, amelynek építése három évet venne igénybe5 . Helyét akkor a bu
dai várnegyedet övező várfal keleti kiszögellésénél, az egykori József-bástyán 
(Josephi Bastion) jelölték ki. 

Valószínűleg pénzügyi okok miat t erre az építkezésre akkor nem került sor, 
s amikor 1843 elején újból előkerült a várban építendő laktanya ügye, a vá
lasztás a néhány évvel korábban elplanírozott egykori Ferdinánd térre (ma 
Kapisztrán tér) esett. E terület nagyobbik része Buda város tulajdonában 
volt, ezen állt a már említett városi kaszárnya; az új , nagy kiterjedésű épület 
létesítéséhez szükség volt a városi telek mellett fekvő — Storch budai polgár 
örököseinek bir tokában levő — kisebb telekre is. 

1 Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban — BFL) IV. 1009/b. Budai lvt. Buda város Telekhivatalának iratai. 
A budai kamarai adminisztrációtól átvett telekkönyvek. Zaiger über die Vöstung und Wasserstadt, anno 1969. Folio 
30—31. 

2 BFL XV. 17. Tervtár. BMT 156. A földszint és az I. emelet alaprajza, homlokzatrajz egy lapon, szignó : J. Hummel. 
3 BFL XV. 16. Térképtár. B. 11/42. A várnegyed térképe, 1786.: Schmidt—Matkowitz: Umgebung von Ofen und 

Pesth. 1836. 
4 Haufler, J. V.: Buda—Pest, historisch-topographische Skizzen von Ofen und Pest und deren Umgebung. Pest 

1854. 290. o. 
5 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban —• HL), a Mérnökkari és Erődítési Igazgatóság iratai 1847. Gyűjtő

dosszié „Den Ofner Grenadier Casernbau betreffende Dienst Piecen vom Jahre 1841 bis Jahre 1847" felirattal. (A to
vábbiakban — Dienst Piecen) Bendezetlen. 
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Fürstenwärther terve az épülethez, 1843: földszinti alaprajz 

1843. j anuár 26-án az Udvari Haditanács elrendelte, hogy az új lak tanya 
terveit készítsék el, és a magyarországi illetékes katonai szervek tájékozódja
nak a Ferdinánd téri telkek megvételének lehetőségéről.6 

Február elejére a Hadmérnöki Főhivatal elkészítette a laktanya vázlatos 
alaprajzait, és azokat továbbította a Budai Erődítési Igazgatóságnak további 
részletes kidolgozás, illetve a helyi viszonyokhoz igazodó módosítás végett.7 A 
két tervlap az iratokhoz mellékelve megtalálható, s ezek az épület egyedüli 
eredeti tervei, amelyek előkerültek.8 (A továbbiakban több irathoz is csatoltak 
terveket, de ezek nincsenek meg.) Az egyiken a földszinti alaprajz, a másikon 
az emeleti alaprajzok szerepelnek. Mindkét lapon a „Freih. Fürs t enwär the r 
Ing. Cap." szignó ta lá lható; a bécsi Hadmérnöki Főhivatalban működő mérnök
kari kapitányt , teljes nevén Leopold Freiherr von Fürstenwärther-Burg-
Sassen zu Obenbachot (sz. 1815)9 tekinthet jük tehát a laktanyaépület tervező
jének, akinek Budán működő „par tnere" a terveket részleteiben kidolgozó 
és számos tekintetben módosító Josef Glaeser mérnökkar i őrnagy, a Budai 
Erődítési Igazgatóság igazgatója volt. Az építkezéssel kapcsolatos iratokból 
az is kiderül, hogy Bécsből Budára i rányterveket küldtek („Directiv Pläne"), 
amelyek a veronai Camponán levő gyalogsági és lovassági kaszárnyához készül
tek, s melyeket a közfalak elrendezésénél, az ablakok méreteinek meghatáro
zásánál, a te rmek lefedésénél kellett figyelembe venni10 . A Hadmérnök Főhi-

0 Kriegsarehiv Wien (a továbbiakban — KW) Genie — Hauptamt 1843: 8—8/4, f. 4—5.; Dienst—Piecen. 
7 KW Genie — Hauptamt 1843: 8—8/3, f. 3—5. 
8 KW Genie — Hauptamt 1843: 8—8/3, f. 0, 7. 
9 Militär — Schematisnms des österreichischen Kaiserthumes. Wien. 1843. 388. o.; Gatt,i,F.: Geschichte der K. K. 

Ingenieur- und K. K. Genie-Akademie 1 /17—1809. Wien, 1901. 702. o. 
10 KW Genie—Hauptamt 1844: 8—2 12, ľ. 2, 3.; Dienst Piecen. 
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vatal bizonyára mintegy típustervnek tekintette a budai építkezésre nézve a 
Habsburg birodalomhoz tartozó észak-itáliai város kaszárnyájának tervét. 

Az 1843 februárjában Budára küldött Fürstenwarther-féle terveken látható 
alaprajzi konfiguráció lényegében megegyezik a megvalósult épületével; jelen
tős változás viszont az, hogy az eredeti elképzelés szerint a Ferdinánd-térre 
néző főszárny középrizalitja háromemeletes lett volna. Glaeser őrnagy azt ja
vasolta, hogy az épület legyen egységesen kétemeletes, mivel az a fölé emelke
dő részek fokozottan ki lennének téve az időjárás viszontagságainak, a budai 
várhegyen gyakran tomboló szélviharnak11. További javaslata az, hogy a Fer
dinánd térre néző tiszti szárny és az erre merőleges, hosszú legénységi szárny 
helyiségei egymástól teljes mértékben elkülönüljenek. A módosítási javaslato
kat tartalmazó, Bécsbe intézett felirathoz terveket is készített. 
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Fürstenwärther terve az épülethez, 1843: emeleti alaprajzok 

1843. április 17-én kelt leiratában a Hadmérnöki Főhivatal a változtatások 
jelentős részét — így a harmadik emeleti rész elhagyását is — jóváhagyta, né
hány módosítást elvetett12. Ugyanakkor felszólította a Budai Erődítési Igazga
tóságot, hogy a jóváhagyott tervváltozatot részletesen dolgozza ki, és készítse 
el az építkezés költségvetését. 

Ez év szeptember 6-án Glaeser őrnagy elküldte Bécsbe a kaszárnya kidol
gozott terveit kilenc tervlapon és a költségvetést13. Az utóbbi némileg módo
sult, az Udvari Hadikönyvvitel (Hofkriegsbuchhaltung) által jóváhagyott költ-

11 KW Genie—Hauptamt 1843: 8—8/3, f. 3—5. 
12 Dienst Piecen. 
13 KW Genie—Hauptamt 1843: 8—8/9, f. 5—7. 
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ségvetés a telekvásárlást, a telken álló régi városi kaszárnya lebontását és az új 
építkezés költségeit 171949 egyezményes értékű forint 7 krajcárban jelölte 
meg14. 

1843. december 18-án végül az uralkodó is hozzájárulását adta az új, hat 
századból álló zászlóalj befogadására alkalmas budai laktanya felépítéséhez15, 
ami azt jelentette, hogy a következő év elején hozzáfoghattak a tényleges mun
kálatokhoz. 

Először is 1844. március 6-án a katonai kincstár megvásárolta a leendő épü
let telkeit16, majd áprilisban Dankó József budai építőmesterrel szerződést kö
töttek a laktanya telepítésére.17 E szerződés értelmében Dankó József vállalta, 
hogy 148 900 forintért három éven belül kivitelezi az épületet, vagyis az 1846 
októberére készen áll. 

A vízvezeték és a víztároló medence létesítésének terve, 1847 

1844 tavaszán és nyarán került sor a régi városi kaszárnya lebontására, az 
új épület alapjainak kiásására és lerakására. Az építkezés e kezdeti stádiumá
ban a Budai Erődítési Igazgatóság igazgatója, Glaeser őrnagy javaslatára szá
mos kisebb módosítást hajtottak végre a terven (az ablakok nagysága és el
rendezése, a tervezett timpanon attikára való cserélése stb.), amellyel kapcso
latban számos irat és terv cserélődött ki a bécsi és a budai hivatal között18. 

14 Dienst Piecen. 
15 KW Genie—Hauptamt 1844: 8—2/1, f. 6—7. 
16 BFL IV. 1009/d. Budai lvt. Buda város Telekhivatalának iratai. Telekátírási jegyzőkönyvek, 1844. 72. és 73. sz 

szerződések. 
17 Dienst Piecen. Ifj. Dankó József (1800 k. — 1848) 1826-ban emeletet épített a budai Három nyúl kaszárnya két 

szárnyára, 1831-ben a Rudas fürdő átépítésére készített terveket, több házat emelt Pesten és Budán. (Horler M.: 
Budapest műemlékei, I. k. Budapest, 1955. 449., 630., 724. o. II . k. Budapest 1962. 144., 282—283. o. ; Művészeti Lexi
kon. I. k. Budapest, 1965. 503. o) 

18 KW Genie—Hauptamt 1844: 8—2/16, f. 8—12.; Dienst Piecen. 
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Télen a munka szünetelt, 1845. április 7-én fogtak hozzá újból az építkezés
hez19, s ez év októberében már a tetőszerkezet elkészítése volt napirenden20. 
A következő év végére a laktanya lényegében készen állt, mindössze a mesze
lés és egyéb kisebb munkálatok voltak hátra21. 1847 első felében a budai hely
tartótanácsi épület udvarán található Ferences-kúttól vízvezetéket építettek a 
kaszárnyába, ahol víztároló medencét létesítettek.22 Ugyanakkor az épület 
homlokzatára fémbetűkből álló feliratot helyeztek, amelynek szövege a követ
kező volt: „FERDINANDUS I. IMP. AUST. HUNG. BOH. REX. H. N. V. 
MDCCCXLVII."23 

1847. május 28-án katonai bizottság szállt ki azzal a céllal, hogy az újonnan 
elkészült épületet egészségügyi és felszereltségi szempontból megvizsgálja24. A 
bejárás eredményeként megállapították, hogy a laktanya felszerelése nem hagy 
maga után kívánnivalót, azonban mivel a fal több helyen nem száradt még 
ki, a használatba vételre legfeljebb fél év múlva kerülhet sor. Július 1-én a 
Budai Erődítési Igazgatóság tagjai és Dankó József kivitelező építőmester 
megbízottja, Rohardt Lipót pallér jegyzőkönyvet írt alá, amelyben megállapít
ják, hogy az említett építési hivatal által kiküldött bizottság június 26-án be
járta az épületet és úgy találták, hogy néhány kisebb hibától eltekintve Dankó 
József maradéktalanul elvégezte a szerződésben vállalt munkákat25. 

Július 27-én az új kaszárnya átadásához — használatba vételéhez — Buda 
város tanácsát is bizottság kiküldésére kérték fel2G. A beadványban közöltek, 
hogy az épületbe a Gróf Ceccopieri gyalogos ezred fog beköltözni. 

Az épület a századforduló körül 

19 KW Genie—Hauptamt 1845: 8—2/16, f. 8—12. 
20 TTo. 1845: 8—1/57, f. 1—0. 
21 Dienst Piecen. 
22 HL General Commando. E, dept,, 1847: 79/16 No. 5933 et 6136, 79/19 No. 964. 
23 Uo. 1847: 79/22 No. 5011/L 1707. 
24 Dienst Piecen. 
25 HL General Commando, B dept., 1847: 79/16 No. 5263. 
26 BFL IV. 1002/j. Budai ívt. Correspondence magistratuales 309/1847. (töredékes impurum) 
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A Magyarországi Főhadparancsnokság (General Commando) megbízásából 
1847. augusztus 11-én Baussnern őrnagy jelentést írt, amelyben a beköltözendő 
katonai egység szempontjait tekintve beszámol az épület elrendezéséről, hasz
nálhatóságáról27. Jelentésében számos kisebb hiányról, illetve kevésbé prak
tikus megoldásról tesz említést, és javaslatot tesz ezek kiküszöbölésére. 

Ezzel a laktanya szorosan vett keletkezés- és építéstörténete lezárult. A nagy
méretű klasszicista építmény — funkciójából fakadóan — hangsúlyozottan hasz
nossági és gazdaságossági kívánalmaknak tett eleget, így különösebb művészi 
igényességről eseíében nem beszélhetünk. Mégis szerencsésnek ítéljük a fő
homlokzat nyugodt ritmusú, tartózkodó kialakítását, a belső terek közül pe
dig a volt legénységi szárny (ma Hadtörténelmi Múzeum) szegmensíves donga
boltozatú kapualja, orsópilléres lépcsőháza és harántdongákkal fedett terem
sora érdemel figyelmet nagyvonalúsága és jó arányai miatt. 

A laktanyát építésének idején Gránátos-kaszárnyának („Grenadier Caserne") 
hívták, majd Ferdinánd —, illetve utóbb Nándor-kaszárnyának nevezték. 

1869-ben az épület udvarának északkeleti sarkában 14 lovat befogadó is
tállót terveztek2-. Ehhez a csehsüvegbcltozatos kis épülethez, az ún. török istálló
hoz minden bizonnyal jóval korábbi (talán típus-) tervet használtak fel, hi
szen későbarokk stílusa alapján építését 1790—1800 körűire tennénk. 

1892-ben Hoepfner Guido tervei alapján a legénységi szárnyhoz kapcsolódó, 
hosszú kétemeletes szárnyat építettek, a telek északi határa mentén.29 A Tanács
köztársaság alatt a kaszárnya a „Liebknecht Károly-laktanya" nevet vi
selte.30 

1926-ban az egykori legénységi szárnyat Gyulányi István tervei szerint át
alakították Hadimúzeum céljára; a szárny középrizalitja ekkor kapta két eme
letet átfogó, lizénatagolásos architektúráját, a bejárat előtt toszkán oszlopos 
portikusszal31. 

A múzeumot 1937-ben nyitották meg32. A háború alatt az épület igen súlyo
san megsérült. Részlegesen helyreállítva 1946-ban az egész épületet átadták a 
Hadtörténelmi Intézet céljaira, a Honvéd Múzeum és Levéltár 1949. május 21-én 
nyílt meg33. A teljes helyreállítás 1953—59-ben zajlott le, Irarényi Szabó Imre 
tervei szerint34. 

27 HL General Commando, B dept. 1847: 79/16 No. 8570. 
28 BFL XV. 17. Tervtár; BMT 769. 
29 Főv. Tervtára a 6636. hrsz. alatt őrzött tervcsomóban: 11. 785/3892—III., 23.531/1892—III., 33.682/1892—III., 

40. 303/1892—III. 
30 Az Űjság, XVII. évf. 74. sz. 1919 márc. 28. p. 2. 
31 Horler M.: Budapest műemlékei, I . k. Budapest, 1955. 384. o. 
32 Nyigri E.: Hadimúzeum Népszava, LXV. évf. 12. sz., 1937. május 30. 8. o. 
33 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, B. 708/1949. 2.21. (Meghívó a megnyitóra.) 
34 Horler, M. i. m. 31. jegyz. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

MIHAIL ASIK* 

EMLÉKEIM A BUDAI ÖNKÉNTES EZRED HARCOSAIRÓL 

Az előretörő szovjet hadsereg 1944 késő őszén Budapesthez közeledett. Ebben 
a Duna két partján elterülő, ritka szépségű épületekben gazdag, sűrűn lakott, 
történelmi és kulturális emlékeiről híres városban a fasiszták meg akarták vet
ni a lábukat: erős védelmi vonalakat építettek ki. A városban gyalogságból, 
páncélosokból, tüzérségből és lovasságból álló, százezres csoportosítás rendez
kedett be tartós védelemre. 

Hogy a várost ne kelljen az elkerülhetetlennek látszó harcokban elpusztítani 
és lakóit háborús veszélyeknek kitenni, a 2. és 3. Ukrán Front erői körülzárták 
Budapestet. A bekerítetteknek, akik között számos magyar katona is volt, ulti
mátumot küldtek, hogy humánus feltételek között kapitulálhassanak. A német 
fasiszták azonban megölték a parlamentereket és ezzel a várost hosszú időre 
rendkívül súlyos harcok színterévé tették. 

A mi 83. tengerészgyalogos dandárunk Budán, a Duna magasabb partján 
fekvő, nyugati városrészben harcolt. A csatározások az utcákon, a tereken, a 
szép kőházak között, a pincékben, sőt föld alatti helyiségekben is folytak. 
Utunkban paloták, gyárak, szállodák és tanintézetek, amelyek az ellenséges vé
delem számára jó támpontokká váltak. 

Egyszer, a budai harcok tetőfokán, a következő esetnek lehettünk tanúi: 
rohamszázadunkhoz magyar katonák jöttek át, köztük a Testnevelési Főiskola 
hallgatóinak egy elég nagy csoportja. Tisztjeik élén harcolva küzdöttek át ma
gukat, legyőzve az őket feltartóztatni akaró német katonákat. Még sebesültjei
ket is magukkal Hozták. Hamarosan kitudódott, hogy a magyarok azzal a szán
dékkal törtek ki a bekerítésből, hogy velünk együtt folytassák a harcot a 
fasiszták ellen. 

A budapesti Testnevelési Főiskola épületének falába, ahol az említett átállás 
megtörtént, márványtáblát helyeztek el a következő felirattal : 

Itt csatlakozott 
a felszabadító szovjet csapatokhoz 

1945 februárjában 
mintegy 400 magyar katona 

— köztük a főiskolánk nagyszámú hallgatója — 
és együttes erővel verték ki 

a szomszédos kórház épülettömbjéből 
a németeket. 

* A szerző 1945-ben a szovjet hadsereg hadnagya; szakaszparancsnokként szolgált a 83. önálló tengerészgyalogos 
dandárban. A magyarországi felszabadító harcokban többször is kitűnt szervezőképességével, leleményességével. A táti 
hídfő harcaiban — 1945 március — tanúsított bátor helytállásáért kapta meg a Szovjetunió Hőse aranycsillagát és a 
Lenin rendet. (A hídfőben vívott elkeseredett harcokról lásd Szekrresné dr.Niszler Mária: A táti hídfő című írását. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1980. 1. sz. 102—123. o.) - A szerk. 

— 260 — 



Így örökítették meg Budapesten a szovjet és magyar harcosok baráti egymás
ratalálását. 

A magyar katonákat magunk között „magyar önkénteseknek" neveztük, a 
helybeli lakosok „vörös magyaroknak". A „vörös magyarok" nehéz időszakban 
jöttek át hozzánk, amikor az ellenség megerősített állásainak ostroma elhúzó
dott. A városban körülzárt fasiszták kitartóan ellenálltak. 

A mi szakaszunk előretolt arcvonala egy vasúti töltés mentén húzódott, amely 
a Duna egyik felrobbantott hídjáig ért el. Elöl, a német oldalon, a különböző 
magasságú házak csúcsos cseréptetőin túl a Várhegy látszott, ormán a szürke 
falú várral. Mögöttünk a város déli elővárosai terültek el: Csepel, Albertfalva, 
Kelenföld, Budafok, amelyek a harcok folyamán keserű emlékeket hagytak 
bennünk. Mindegyik helyhez valamilyen súlyos harci esemény kapcsolódott. 
Csepel behavazott aknamezőin egy ideig hiába támadtuk a tüzet okádó golyó
szórókat. Albertfalva sokunk számára a viaduktból kitörő német tankok miatt 
emlékezetes. Közülük kettő ott is maradt, ahová az éjjeli támadáskor eljutottak. 
Kelenföldet a vasútállomás mellett lefolyt súlyos harcok miatt nem felejtjük el, 
Budafokot a Szilveszter éjjeli utcai tűzharcok miatt emlegetjük. Ott, egy hegy 
alatt, egy behavazott téren temettük el bajtársainkat januárban és februárban. 
A budai harcok végére ezt a helyet a dandár temetőjeként emlegették. Később 
halottainkat elszállították a Kerepesi temetőbe, ahol a munkásmozgalom hősei 
és azok pihennek, akik Magyarországot meg akarták tisztítani a fasisztáktól. 

Ritkán csitult el a harci zaj Budapesten. A fehér dunai köd szétterült a par
tokon, a sötét, csak a felvillanó tüzektől megvilágított utcákon. A házak, a pa
loták, sőt egész negyedek, melyek évszázadok nyomait őrizték, a szemünk 
előtt váltak romokká. 

A síkságon elterülő Pestet csapataink már januárban megtisztították az ellen
ségtől, de Buda sziklás halmain a harcok kevés híján még egy hónapig eltar
tottak. 

Dandárunk számára ezek a harcok szünet nélküli fegyverropogásban egy 
vasúti töltésnél kezdődtek el, melyet valaki közülünk „dambának" (gátnak) ne
vezett el. Ezt az elnevezést a későbbiek során Budapest déli katlanára is át
vittük. A mi oldalunk mellett haladt a Dombóvári út, lehetséges, hogy a hasonló 
hangzás miatt kapta ez a terület a „dámba" nevet a közönségesnek tűnő 
vasúti töltés elnevezés helyett, de az is lehet, hogy a közeli, part menti szaka
szon valóban gát tartotta vissza a Duna vizét. A harcok ezen a részen sokáig 
elhúzódtak, nem tudtunk előbbre törni és a „dámba" kifejezés minden egyes 
nappal vésztjóslóbbá vált számunkra. A szürke, lőportól kormos, lövedékektől 
felszántott havon, romos utcákon keresztül cipeltük hátra sebesültjeinket, és 
az ilyenkor elhangzott „Honnan?" kérdésre a soha nem szűnő fegyverropogás
ban csak annyit mondtunk: „A dambától". Ez a szó akkor mindnyájunk számára 
fenyegetően, komoran csengett. 

Tehát itt, ennél a vasúti töltésnél harcolt a mi híres, a Vörös Zászló Érdem
renddel és a Szuvorov Érdemrenddel kitüntetett 83. tengerészgyalogos dan
dárunk, mely büszkén viselte a Novorosszijszki és 1945 januárjától a Dunai 
megtisztelő nevet. A dandár egyfolytában másfél hónapig küzdött a töltésen. 
Ritkultak a zászlóaljak sorai. A nemrég még teljes létszámú századokat össze 
kellett vonni. Ezeket egy-egy épségben maradt hadnagy vezette. Ritka volt az 
olyan harcosunk, aki még nem sebesült meg, vagy nem kapott légnyomást, vagy 
nem hűlt meg. A dandár már régen az első vonalba irányította a távirászokat, 
a fogatosokat, az egészségügyieket és a szakácsokat is. Az aknavetősök és a 
tüzérek, amikor éppen nem tüzeltek, rendszerint lövészárkainkban, vagy a lő-
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réseinkben helyezkedtek el és lövészekként segítettek nekünk, mert tüzelőállá
saik szinte egy vonalban voltak a mieinkkel. 

Ha valaki a tengerészgyalogosok közül megsebesült, akkor sem hagyta el 
helyét. Parancsnokunk, Leonyid Konsztantyinovics Szmirnov, a dandár „bá-
tyója" sem ment sebesülése után kórházba, pedig kórházi ápolás híján sokáig 
fájt a lába és sántított. Megszoktuk, hogy — mankó helyett — zsákmányolt, 
görbe kardra támaszkodva járkált közöttünk. A szigorú, csípős szavú, de bírá
lataiban mégis igazságos „bátyót" önzetlenül szerették a tengerészek. Igyekez
tek utánozni őt. Ettől kezdve az jött a szokásba, hogy ha valcfki megsebesült 
a dandárból, továbbra is az állományban maradt. A kórházakból visszaszöktek 
a bekötözöttek, nemegyszer begipszelt karral. Ennek ellenére nap mint nap ke
vesebb lett az ember a zászlóaljakban, ezért Szmirnov ezredes kénytelen volt 
mindhárom zászlóalját a perem vonalba küldeni. A lövészek csatárláncba fej
lődve szétszéledtek az itt-ott még épségben levő házak, romok miatt szórványo
san kiépített lövészárkokban. Támadáskor, vagy harci felderítés előtt a tenge
részgyalogosok rohamcsoportokba szerveződtek és ilyenkor veszélyesen védtele
nül hagyták támpontjaikat az arcvonalban, de harc után megfogyatkozva is 
visszatérték előretolt állásaikba. 

A fasiszta csapatok egyre hevesebb kísérleteket tettek arra, hogy a bekerítés 
külső arcvonalán áttörjék a gyűrűt Budapest körül. 1945 januárjában — a 
Duna mindkét partján támadva — előretolt állásainkat északnyugati irány
ban visszaszorították. Ezután két páncélos hadtesttel áttörték az arcvonalat a 
Balatonnál és kiértek a Dunához, Budapesttől délre. Ez az éles harckocsiék 
csupán néhány kilométernyire volt a 83. tengerészgyalogos dandár harcrendje 
mögött, ezért Szmirnov ezredes a dandár önálló páncéltörő osztagát, egyéb 
harci alegységekkel, szembefordította az ellenséges páncélosokkal. 

Ebben a viharos időszakban jöttek át hozzánk a magyar önkéntesek, akik 
között félszeg újoncok és megszeppent ifjak is voltak. Parancsnokaik — Pagony 
és Németh százados — nevét még máig is sokan emlegetik a tengerészgyalogo
sok közül. Katonáik különböző magyar alegységekből és a budapesti Testneve
lési Főiskola elég nagy számú hallgatóiból kerültek ki. Ehhez a főiskolához 
kapcsolódott azon tisztek és magyar sorkatonák sorsa, akik a mi dandárunkhoz 
kerültek. 

1945 januárjában az arcvonal elérte Budán a Déli-pályaudvar közelében fekvő 
Testnevelési Főiskolát. A tanintézet épületeit a budapesti helyőrség magyar al
egységei foglalták el, élükön Németh Dezső és Pagony Iván századosokkal. Ve
lük együtt a tanintézet épületeiben sportoló hallgatók is tartózkodtak, akik az 
akkori időknek megfelelően katonaruhát kaptak és Kőszeghy Albert, valamint 
Radnai Győző zászlósokhoz lettek beosztva. A hazafias érzelmű tisztek hamar 
megnyerték a hozzájuk került hallgatók bizalmát, akikkel együtt hallgatták ti
tokban az illegális Kossuth adót, tudtak az országban végbemenő forradalmi 
változásokról, a Vörös Hadsereg által felszabadított Debrecenben összehívott 
Ideiglenes Nemzetgyűlésről, valamint a Szovjetunió és Magyarország között 
létrejött és Moszkvában 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezményről. 

Amikor az arcvonal a főiskolához közeledett, a németek az épületekben szi
lárd védelmi állást akartak kiépíteni. Németh százados azonban határozottan 
kijelentette nekik, hogy a magyarok maguk fogják védelmezni az épületet és 
nem engedte be a német alegységeket. Február 2-án, amikor a harcok már a 
Böszörményi úton folytak, a százados elküldte embereit — Nagy Vincét és az 
orosz nyelvet jól beszélő Kolgin Vladimírt — az arcvonalon túlra, a szovjet 
csapatokhoz. Alighogy átjutottak azonban az arcvonalon, Kolgin hősi halált 
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halt, s így ez alkalommal még nem sikerült a szovjet csapatokkal kapcsolatot 
létrehozni. 

Néhány nap múlva Németh százados másik csoportot küldött az arcvonal 
mögé: Szűcs János hadnagyot, Tóth György tolmáccsal. Ezeknek a vakmerő 
embereknek sikerült eljutniuk előretolt állásainkhoz és közölték a szovjet pa
rancsnoksággal, hogy készek felvenni a harcot a főiskola épületébe befészkelt 
német SS-legényekkel. Az ellenség azonban megsejtett valamit a magyar haza
fiak készülődéséről. A Testnevelési Főiskola épületébe különleges csendőrala
kulat hatolt be, letartóztatta és átadta a németeknek Pagony századost, Kősze-
ghy Albertet és velük együtt még vagy 20 magyar katonát. A városban körül
zárt fasiszták kegyetlen terrorral tartották fenn hatalmukat és a letartóztatot
takat azonnali kivégzéssel fenyegették meg. „Csak úgy kerülhettünk ki ebből a 
kelepcéből és úsztuk meg a kivégzést — írja levelében Pagony Iván —, hogy a 
szovjet csapatok segítségével sikerült kitörnünk a német őrizetből és átmen
tünk a Vörös Hadsereg oldalára." Mindez Szűcs hadnagy szakaszának volt 
köszönhető, mely szerencsésen odavezette a szovjet rohamcsoportot és megelőz
ték a hóhérokat. 

Február 8-án reggel a harc már a főiskola Alkotás utcai részében folyt. Itt 
az ostromlók elfoglalták az öreg Bagolyvárat. így nevezték azt a kis, sárga 
épületet, amely mindmáig az uszoda mellett van. Ekkorra a magyar katonák, 
köztük a hallgatók, kiverték az SS-eket a főiskola épületéből. Németh száza
dos parancsnoksága alatt harcolva visszafoglalták a Győri úton álló kollégiu
mot, kiűzték a németeket a romos tornateremből és egyesültek a szovjet roham
csoporttal. Harc közben Németh századosnak egy kézigránátszilánktól megsérült 
az egyik szeme, ennek ellenére hősiesen tovább vezette a harcot egész a befeje
zésig. Vele együtt többen is kitűntek bátorságukkal a hallgatók közül. 

Kőszeghy Albert zászlós ezekhez a harcokhoz a következőket fűzi: „A főis
kola térségében több szovjet katona elesett és többen megsebesültek. Àz egyik 
sebesült kúszva igyekezett az épületünk felé. Két magyar katonát kiküldtem 
érte, akik behozták az épületbe és bekötözték." 

A Vörös Hadsereggel történt egyesülés után a magyar katonák és a Testneve
lési Főiskola hallgatói egyhangúlag kijelentették, hogy folytatni akarják a har
cot a fasizmus ellen. Ideiglenesen a Tárogató utcában helyezték el őket. Most e 
hely közelében egy igen érdekes kompozíciójú emlékmű állt. A szürke beton
sztélé egyik oldalán a szovjet rohamszakasz harcosai láthatók, a túlsó oldalon, 
mintegy tükörképükként, a harcba induló magyar katonák alakja. A felirat a 
következő: ,,A felszabadító Szovjet Hadsereg és e helyen hozzájuk csatlakozott, 
később Budai Önkéntes Ezredbe egyesült egységek emlékére." 

Az önkéntesekből alakult alegységeket Buda déli részébe, az L. K. Szmirnov . 
ezredes vezette 83. tengerészgyalogos dandárhoz irányították. Szmirnov a ma
gyar alegységek tisztjeit a Fehérvári úton, egy cukorgyár pincéjében berende
zett parancsnoki harcálláspontján fogadta. A magyar tisztek emlékeznek még 
arra, hogy beszélt hozzájuk a dandárparancsnok, ismertetve velük az előttük 
álló harci feladatokat. Emlékeznek rövid, pontos kifejezéseire és arra, milyen 
türelmesen és nyugodtan várta ki, míg a tolmács szavait lefordította. Jegyzetet 
sem kellett készíteniük, sem kérdéseket feltenni, beszéde után mindenki számá
ra világos volt, hogy mit kell tenni. 

„Szmirnov ezredes nevére sokan emlékszünk — írta nekem Kőszeghy Al
bert —, emlékszem, hogy a harcok előtt fogadott minket és együtt ebédelt ve
lünk." 

Leonyid Konsztantyinovics Szmirnov sokat tapasztalt, internacionalista szel
lemű tiszt volt. Nagyra értékelte a magyar kommunisták hősi tetteit mind az. 
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oroszországi, mind a spanyol polgárháborúban. Tudta, hogy az egyik meggyil
kolt szovjet parlamenter — Steinmetz Miklós — magyar származású volt. A há
ború előtti években az ezredes egy határőr ezredet vezetett és személyesen is 
sok internacionalistát ismert. Amikor átléptük hazánk határait, az első dunai 
átkelőhelyet a románokkal együtt építette ki. Bulgáriában, amikor a dandár 
Burgasz alatt létesített partmenti védelmet, Leonyid Konsztantyinovics sok ba
rátot szerzett nemcsak a kommunisták körében, hanem a város lakosai között is. 
Jugoszláviában a Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereg katonáival együtt szer
vezett deszantot a Duna-menti Opatovac és Vukovár körzetében. Olyan ember 
volt, aki valóban nagyra tudta értékelni a nemzetközi barátságot és ezt az ér
zést belénk is átplántálta. Az ő befolyása, tekintélye sokban hozzájárult ahhoz, 
hogy megfelelő módon fogadjuk új bajtársainkat. Arra, hogy milyen lelkesen 
és barátian fogadták a magyar önkénteseket a dandárban, a magyar hazafiak 
közül is sokan emlékeznek. 

A magyar század egyik volt parancsnoka, Pagony Iván százados, megerősíti 
a mondottakat és a következőket írta nekem : 

,,'A szovjet harcosok bizalommal fogadtak minket, bajtársaiknak tekintettek 
bennünket, főparancsnokságuk a magyar századokról éppen úgy gondoskodott, 
mint a saját alegységeikről." 

A magyar önkéntesek emlékként őrzik az írógéppel kitöltött igazolványokat, 
melyek azt tanúsítják, hogy a tengerészgyalogos dandár soraiban harcolhattak. 
A célnak megfelelő dokumentumok szűkszavú szövege a következő volt, pl.: 
„Igazolás arról, hogy László Ferenc katona a német fasiszta megszállók ellen 
küzdő Vörös Hadsereg oldalán harcoló önkéntes magyar századhoz tartozik. 
Tábori posta száma: 17 206., karabélyának száma: 648. Az igazolvány tulajdono
sának joga van a szovjet katonai kórházakban nyújtott ápolásra. Aláírás: A. A. 
Vlaszov ezredes, törzsparancsnok." 

Előrelátó ember volt a törzsparancsnokunk. Nem valamilyen kiváltság, vagy 
kitüntetés elnyeréséhez, nem is személyes igazolvány gyanánt adta ki a doku
mentumot, hanem sebesülés esetére, hogy a magyar harcos szovjet kórházban 
kapjon gyógykezelést. Ez pedig azokban az időkben mindennél fontosabb volt. 

így kezdődött a magyar antifasiszta hazafiak harci útja. A Magyar Tanácsköz
társaságért harcba induló orosz zászlóaljakhoz hasonlóan a magyar önkéntesek 
is vörös szalagot tűztek posztósapkájuk mellé, de sokan büszkén viseltek ha
sonlót a mellükön és a karjukon is. Az egyenruhájuk magyar volt, a fegyver
zetük azonban szovjet. 

Évtizedek múltak el a vérzivataros napok óta, de a résztvevők emlékezete 
sok olyan részletet megőrzött a magyarokról, amelyek az idő múlásával fonto
sakká váltak és kedves emlékké mélyültek. 

„Emlékszem — írja A. T. Csub tüzérfelderítő —, hogy Buda döntő ostromának 
előestéjén, a cukorgyár épülete előtt, melybe a dandár törzse telepedett be, 
sok magyar katonaruhás ember sorakozott fel. Számításom szerint lehettek vagy 
250-en . .. Egy óra múlva három, vagy négy oszlopba rendeződtek . . . Kis idő 
múlva ezek az oszlopok megindultak azon az utcán, amely a dandártörzs harc
álláspontjától a vasúti töltés hídjához vezetett, oda, ahol egy kilőtt tank á l l t . . . 
Most már fel voltak fegyverezve, néhányuk a mienkkel azonos típusú géppisz
tolyokkal, de többségük karabélyokkal. Lehet, hogy más fajta fegyverzetük is 
volt, de erre már nem emlékszem . . . Aznap este, amikor már sötétedni kezdett, 
figyelőhelyemen, egy nagy ház padlásán voltam. Ez a ház a töltés közelében 
volt és padlásáról jól lehetett látni azt a teherszállító repülőgépet, mely egy 
ház ablakába fúródott. (Ilyen repülőgépeken szállították a németek az után-
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pótlást az ostromlottaknak.) Amikor valamiért lementem a pincébe, bent fel
fegyverzett magyar katonák ültek és bevetés előtt ettek valamit. (Hiába, a ka
tona, tartozzon bármilyen nemzethez, katona marad.) Némelyikük karján vörös 
karszalag volt." 

A 83. tengerészgyalogos dandár levéltári anyagában a következő szűkszavú 
bejegyzést találtam: 

„1945. február 9-én a dandár utánpótlást kapott — két magyar századot. Feb
ruár 10-ére forduló éjjel az egyik századot, Pagony Iván százados parancsnok
sága alatt, felfegyvereztük és a 16. zászlóalj parancsnokságához irányítottuk." 

A magyar századok még ezen az éjjelen — amint erre Pagony Iván vissza
emlékezik — Kelenföldről az Andor utcán át előrehúzódtak és felkészültek a 
Sárbogárdi úti harcokra. 

Az arcvonal sávhatára még mindig a vasúti töltésnél húzódott. Ügy látszott, 
hogy az elaknásított, sűrű szögesdróttal védett német állásokat a vasúti töltés 
felől lehetetlenség megközelíteni. Sikertelenek voltak a tüzérségi rajtaütések, a 
frontális támadások, az akadályrobbantási kísérletek, a felderítők tevékenysége, 
a rohamcsoportok elkeseredett erőfeszítései — minden meghiúsult a legyőzhe
tetlennek tűnő töltésnél. 

A 83. tengerészgyalogos dandár egy újabb parancsban azt a feladatot kapta, 
hogy keljen át a töltésen és délről, Lágymányoson keresztül, törjön előre a Gel
lérthegy irányába és készüljön fel a királyi vár ostromára. A Duna közelében 
emelkedő magas dombon levő objektumok az ellenség számára igen fontosak 
voltak; a város másfél hónapos ostroma alatt állandóan erősítették és különle
ges osztagokkal védelmezték azokat. 

Az előzetes harci terv szerint a hegy tetején álló vár nem tartozott a dandár
nak Duna partján húzódó támadási sávjába. A térkép bal sávhatárként a Gel
lérthegy felé vezető Horthy Miklós utat (Bartók Béla út) jelölte ki számunkra 
és kihagyta a vár egyezményes térképjelét, kizárva azt a tengerészgyalogos dan
dár működési sávjából. így a mi támadási sávúnk ék alakú volt, melynek he
gye a Ferenc József-híd (Szabadság-híd) melletti partra mutatott. A Dunához 
bal szomszédunknak, a 316. lövészhadosztály ezredének kellett kiérnie, így a 
Gellérthegy a hadosztály és a 83. tengerészgyalogos dandár közé került. 

A dandár zászlóaljainak — megerősítve a magyar önkéntesek századaival — 
a töltéstől kiindulva a Horthy Miklós úton kellett támadniuk, majd a 135. szám
mal jelzett objektum irányába. Térképünkön ezt a számot a Duna-parton, a 
Ferenc József-hídtól délre álló Műszaki Egyetem épülete kapta. Ide a dandár 
jobbszárnyán harcoló, V. P. Bisztrov őrnagy vezette 144. önálló zászlóaljat irá
nyították. A Német százados által szervezett magyar századot a zászlóaljpa
rancsnok nem rögtön akarta harcba küldeni, hanem csak azután hogy a német 
védelmet a töltésnél áttörték. 

Jóval hajnal előtt felkészült a zászlóalj a harcra. A rohamcsoportok már ko
rábban egységes kollektívákká kovácsolódtak. Soraikban lövészek, géppuská
sok, páncéltörők kezelőlegénységei voltak, tüzérek, akik lövegeiket közvetlen 
irányzással belőtték, robbanóanyagot szállító utászok, híradósok telefonkészü
lékekkel, kötszerrel teli táskákat cipelő egészségügyiek. És magyar önkéntesek, 
akik igen hamar elsajátították a szovjet karabélyok és a dobtáras géppisztolyok 
kezelését, mely utóbbiakhoz 70 töltényt kaptak. Gránátjaik fele orosz tojásgrá
nát, másik fele az általunk is jól ismert, vörössel csíkozott magyar gránát volt. 
Ezeknek a testét egymásba lehetett csavarni és ezzel a hatóerejüket fokozni. 
Nagyon kényelmesen kezelhető gránátok voltak, Budapesten sokat felhasznál
tunk belőlük. 
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A szürke februári hajnalon a 83. tengerészgyalogos dandár tüzérsége egy 
órán át tüzelt a töltés mentén. Az ágyúk lőtték a szögesdróttal körülvett, be
havazott német géppuskafészkeket, a fekete lőréseket. Csípős téglapor sűrű fel
hője árasztotta el a lövészárkokat, a futóárkokat, a pincéket. 

Amint az ágyúk tüzet nyitották a német védelem mélységébe, támadott a 
rohamcsoport, benne az én szakaszon is, a megmaradt hat emberemmel. Kö
zöttük volt, még Vaszilij Szuhoborov, Fedor Dávidov, Iván Bogomolov géppus
kás, Iván Propopenko szakaszvezető és Iván Romanyenko, akit a társai Bumm-
fénynek neveztek el, mert szeretett arról mesélni, hogyan lőtt páncéltörő pus
kájából: „Én bumm — amott meg fény" így maradt rajta a Bumm-fény név. 
Csoportunkat két állványos géppuska támogatta, melyek Nyikoláj Alpejev had
nagy szakaszához tartoztak. 

Csoportunk megindulási állása egy kétemeletes ház volt a Dombóvári úton. 
A földszint ajtói és ablakai alá voltak aknázva, az emeleten a mi harcosaink 
küzdöttek. Innen a töltésig nem volt több 20 méternél. Ha a német lőrésben 
megjelent egy lövész, szemének színét is ki tudtuk venni. Most azonban semmit 
sem lehetett látni. A tüzérségi robbanásoktól keletkezett füst összekeveredett a 
szürke dunai köddel, körös-körül azonban mély csend honolt, virradat előtti 
sötétség ülte meg a tájat. 

Felkészültünk arra, hogy kitörünk a töltéshez, amikor rohamcsoportunk erő
sítésül öt embert kapott. Mind az öt feszes vigyázzban állt, termetre és ruházat
ra is hasonlítottak egymáshoz: álluk alatt megkötött sapka, feszesre húzott de
rékszíj, lábhoz eresztett karabély. A rohamszázad külte őket hozzánk, utánpót
lásként. Vaszilij Semetov, a zászlóali összekötője kísérte őket. Közölte a táma
dás időpontját is, csak néhány perc volt hátra. Ránéztem a jelentkezőkre és 
csak futtában kiáltottam oda: „Előre, majd a támadás után megismerkedünk!" 
Emlékszem, hogy milyen elszántsággal indultak el a sötét kijárat felé. 

Mi is kimentünk a házból és nyomultunk előre a vasúti töltés behavazott lej
tője felé, ahol szinte nem is lehetett minket látni. A tüzérségi tűz védelme alatt 
kis utászásónkkal ügyeskedünk, hogy a hóban kúszni tudjunk. A töltés túlsó 
oldalán német futóárok, egy gránáthajításnyinál sem nagyobb távolságra. Mesz-
szebb, vagy száz méternyire, egy belövést kapott magas ház állt. Ablakaiban 
lövészek, és bármelyikből golyószóró-sorozat, vagy hosszú nyelű német kézi
gránát vágódhat közénk. Az volt a feladatunk, hogy a házat elfoglaljuk. Fe
küdtünk a hóban, gyötrődtünk, vártunk. Az ilyen várakozások a harcok leg
válságosabb pillanatai. 

Végül megszólalnak az ágyúk, elkezdik okádni a tüzet a német védelem fő
épületére, mi pedig rohanunk a töltés irányába. Előttük a sokat emlegetett 
„dámba". A tetejéig nem lehet több 7—8 méternél. A töltés oldalában három
szoros, sűrű szögesdrót. Annyi időnk sincs, hogy átvágjuk a szögesdrótot, grá
nátokkal robbantjuk fel Bumm-fény tűzvédelme alatt. Átkúszunk a füstös, 
sötét alagúton. A síneken német lövészárok mellvédje. Ismét gránátokat do
bunk, összegörnyedve átmászunk a robbanásoktól keletkezett résen. Az után
pótlásból hozzánk küldött egyik matróz géppuskasorozattól találva arccal a 
behavazott sínekre bukik. Beugrunk a német futóárokba. Jobbról is, balról is 
idegen lövészárkok. Lövöldözünk géppisztolyainkból és teli torokból kiabáljuk: 
„Palundra" (ez volt ugyanis a tengerészek harci kiáltása). 

Mielőtt a futóárokból továbbmentünk volna, néhányszor odanéztem, nem 
kel-e fel az utánpótlásból kapott matróz? Továbbra is mozdulatlanul feküdt. 
Három nap múlva, amikor a németeket kivertük már Budáról, ugyanazon a 
helyen találtam meg. A dandár budafoki temetőjében temettük el. 
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Tőlünk jobb és bal felől ugyancsak „palundrát" kiáltva rohamozott I. V. 
Szhomenko hadnagy rohamcsapata, vele Szemjon Hizsnyak, Ványa Plehov és 
mások a századunkból. 

Mindnyájan egy "többemeletes ház irányába törtünk előre. Abba az irányba 
lőtt a tüzérségünk is. A robbanások finom téglapora lassan elszállt, előttünk 
magasodott a nagy ház fala, melyben a belövésektől több lyuk is keletkezett. 
Az egyik rés nem volt nagyon magasan. Mivel én valamivel magasabb voltam 
mint a többiek, felmásztam az egyik törmelékhalomra, de a résig én sem értem 
el. Fegya Dávidov a vállamra állt és már el is tűnt. Néhány másodperc múlva 
a törmelékre egy szekrényhez hasonló bútordarabot, aztán ládát, székeket rö
pített kifelé. Mindent, amit Fegya kihajított, egy kupacba raktuk és mint va
lami lépcsőn, bejutottunk a résbe. Keresztüllopakodtunk a szobákon és végül 
az erkélyre jutottunk ki. Az erkély körbefutott a ház belső udvarán az eme
leten. A ház óriásinak, sötétnek, titokzatosnak tűnt nekünk. Az ellenséges ka
tonák elrejtőztek benne valahol, valamire vártak. Néhány géppisztolysoro
zatot adtunk le, sőt a biztonság kedvéért, néhány kézigránátot is elhajítottunk. 
Ez használt. A felső emeletről és a pincéből, szuronyra tűzött fehér rongy
darabbal, vagy 12 elcsigázott, megriadt katona mászott elő. Puskáikat halomba 
rakták, lecsatolták bőr patrontáskájukat és felemelték kezüket . . . és kenyérért 
rimánkodtak. Iván Prokopenko kioldozta hátizsákját és abból az adagból, me
lyet egy egész napra ellátmányként kapott, kenyeret nyújtott oda a foglyoknak. 
A katonák megkönnyebbültek. Ekkor a foglyok közül kiválasztottam egy idő
sebbet és elmagyaráztam neki, hogyan juthatnak el hozzánk hátra. Közöltem 
azt is, hogy kísérőt nem tudok melléjük adni, mert nagyon kevesen vagyunk. 

A parancsnoki harcálláspontról megjelent az összekötő: 
— Ne maradjatok le! Előre, előre! — mondta a parancsot. 
Előttünk ismét házak, ablakaik helyén lőrések, jellegtelen keskeny utcák, 

szögesdrót, aknák és géppuskák. 
Ekkor kerültek bevetésre a magyar önkéntesek. Könnyen meg lehetett őket 

különböztetni a zöld sapkájukhoz tűzött vörös szalagról. Talpraesettek voltak, 
egymáshoz bajtársakként viszonyultak, parancsnokaikkal szemben engedelme
sek voltak. Jól szervezetten és gyorsan elfoglalták helyüket a peremvonalban. 
Századosuk, egy szimpatikus, intelligens férfi volt, látszott, hogy tisztában van 
azzal, mi megy végbe a túlsó oldalon. Buzgón bekémlelt hol az egyik, hol a má
sik lőrésbe, majd bátran kimászott a fedezékből, fehér kendőt lobogtatott meg 
és anyanyelvén, magyarul kiáltott valamit. 

Szemben velünk a budapesti helyőrség magyar és német alegységei küzdöttek. 
A százados szavaira mindegyikük beszüntette a harcot, majd egy magyar tiszt 
kilépett a századoshoz. A parlamenterek egy semleges területre mentek és nyu
godtan beszélgettek egymással. Messzebbről úgy tűnt, mintha egymást jól isme
rő tisztek beszélgetnének, akik gyakorlatozás közben, vagy csapatfelvonuláskor 
összefutottak. A beszélgetés eredményeként a megerősített német állásokból ke-
nyértarisznyásan, pokróccal a vállán előjött vagy 40 magyar katona. Sem ócsár-
lás, szidalom, sem lövések nem kísérték lépteiket. Ez meglepett minket. Ügy 
látszik, a város másfél hónapos ostroma alaposan megtörte a fasiszta katonák 
erkölcsi szellemét. Miután tisztelegtek egymásnak, a parlamenterek is eltávoz
tak. Németh százados, mert így hívták ezt a tisztet is, a nekünk már megszokott 
magyar—orosz—német keveréknyelven, melyet mi is használtunk Budapesten, 
közölte, hogy a tárgyalás befejeződött, mások már nem jönnek át a mi olda
lunkra, ezért tovább kell harcolni. 

A harcok pedig folytatódtak Budán. Szűk átjárókban törtük át magunkat, 
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romos udvarokon. A „vörös magyarok" elől mentek, mivel jól ismerték a vá
rost. Soraikból gyakran felhangzik a felszólítás : 

— „Magyar katonák, ne lőjetek! Ne lőjetek!" — s ahogy Németh százados 
sürgeti őket : 

„Előre, előre!" 
Körülöttünk lövések zaja, harci lárma, mégis a magyar százados szájából 

mintha ismerős, gyermekkoromban már hallott szavak csendülnének fel: „Elő
re, előre!" És a mi megszokott palundránk helyett teli torokból kiabálni kezd
jük: 

— Előre, előre! 
Valahogy bátrabbá válik az ember a harcban, ha buzdítja magát. 
Előttünk kis tér, melyet vaskerítés vesz körül. Mögötte utca, a mieink támad

nak ott SZU—76-os önjáró lövegek oltalma alatt. Ezeket a gyalogosok „Isten 
veled, Hazám"-nak nevezték el. Most a házakba befészkelődött német géppisz-
tolyosokat lövik. Sorban átrohanunk a téren, az utca túlsó oldaláról kapott tűz
ben szétszóródunk és a kerítés mellett lopakodunk. Az áttört mintájú vaskapu
nál Iván Bogomolov állítja fel géppuskáját. Mögöttünk egyemeletes, szép csa
ládi ház homlokzata. A házat nem foglaltuk el és nem kutattuk át. Váratlanul 
géppuskasorozatot kapunk az emeletről. Bogomolov, fejét géppuskájára ejtve, 
összeesik a kertkapuban. Nemrég sebesült meg a fején, de akárcsak mások is 
közülünk, nem ment kórházba. Kötése most lassan vérrel itatódik át. Tüstént 
visszafutunk a házhoz. Szemjon Hizsnyak gránáttal tépi ki az ajtaját. Az emele
ten néhány német katonaruhás alakot találunk. Mindegyiküket megsemmisít
jük. 

Buda egy másik részében, velünk párhuzamosan, I. G. Beljak őrnagy 16. ön
álló zászlóaljának tengerészei harcoltak. A soraiban küzdő magyar alegysége
ket, amelyekben testnevelési főiskolások is voltak, Pagony Iván százados vezet
te. Érdemes megjegyezni, hogy ez a tengerészgyalogos zászlóalj, megalakulása
kor, a Fekete-tengeri Flotta sportolóiból létesült. 

A zászlóalj a harcmezőn is méltó volt sporthírnevéhez, kitűnt bajtársiasságá-
val és különleges küzdőképességével. Dmitri j Vasziljevics Krasznyikov őrnagy, 
a Fekete-tengeri Flotta sporttisztje szervezte a zászlóaljat. Krasznyikovnak, a 
sportmozgalom lelkes hívének, sikerült egységbe kovácsolnia a bokszolókat, 
lövészeket, síelőket, úszókat, súlyemelőket, tornászokat és atlétákat, akik külön
böző hajókon, vagy a Fekete-tengeri Flottánál teljesítettek szolgálatot. Az őr
nagy a szevasztopoli öbölben számos úszóversenyt is rendezett. 

1942 forró nyarán Tuapszében, a katonai támaszponton gyülekeztek a ten
gerész sportolók. Egy rövid ideig tartó kiképzés után Krasznyikov őrnagy pa
rancsnoksága alatt részt vettek Novorosszijszk partvidékének védelmében. Ott 
osztották be az önálló zászlóaljat a 83. tengerészgyalogos dandárba és annak ál
lományában harcolt a „Kis Földön", a Tamány félszigeten, Keres, Szevasztopol, 
Odessza alatt és a Duna mentén. Meneteléseket, deszantokat, rohamokat, bom
bázásokat — sok mindent átélt a zászlóalj. Budapest ostromakor már alig szol
gált benne olyan sportoló, aki a szervezéskor lépett be, de a bajtársiasság és a 
sportszeretet továbbra is jellemző tulajdonsága maradt a zászlóaljnak, ezt azon
nal érezhették az új bajtársak, a magyar testnevelő jelöltek, Báthory Béla, Sze
keres János, Korsós Miklós, László Ferenc, Tarjányi László és a többiek. 

„Kimerültek és elcsigázottak voltunk, mert sokat koplaltunk — írja a Test
nevelési Főiskola egykori hallgatója, az akkor 22 éves Szekeres János — ezért 
kellemesen hatott ránk baráti fogadtatástok. Sohasem felejtem el az első meleg 
ételt. Amikor csajkámba egjr nagy merőkanál borscsot tett a szakács, tovább 
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akartam menni, de nem engedett el, még eggyel belerakott és amikor megkö
szöntem, ennyit mondott : Pazsaluszta." 

Hasonló az akkor 17 éves Kaposvári Ádám élménye: „A megrakott csajkám 
forró lett, ezért kiejtettem a kezemből, így a tartalma szétfolyt a földön. Ettől 
nagyon megijedtem. Rögtön hozzám lépett egy kék tengerészzubbonyos katona, 
elnevette magát és a legnagyobb ámulatomra újra telerakatta a csajkámat. Raj
ta kívül még egy tengerészbajtársamra emlékszem. Cigarettával kínált meg "es 
együtt mentünk Budatéténybe fegyverekért. Takarót is adott, e nélkül nagyon 
fáztam volna." 

I. G. Beljak zászlóalja a magyar önkéntes századdal kiegészítve a dandárból 
elsőként tört át a töltésen és nyomult be Lágymányosra. Hogy a szomszédos 
zászlóaljban történteket ismertessem, kommentár nélkül idézem a budai har
cokban részt vett egyik bajtársam levelét. A zászlóalj híradósa, I. L. Bulgakov 
vörösmatróz, ezt írja: 

„Február 11-én, korán reggel közölték velünk, sorkatonákkal, hogy egy ön
kéntes magyar századot osztanak be hozzánk, amely velünk együtt fogja ostro
molni a házakat. Én akkor híradós voltam és telefonösszeköttetést létesítettem 
az arcvonal közelében állomásozó törzsparancsnokság számára. Zászlóaljunk
ban már nagyon kevés harcos volt, nem lehettünk többen 100—150-nél. Abba 
a szobába, amelyben a törzsparancsnok tartózkodott, belépett a magyar önkén
tes század parancsnoka és a tolmács. A' századparancsnok magas növésű, erős 
testalkatú tiszt volt, 30 és 35 év közötti lehetett. A törzsparancsnok közölte 
vele, hogy hamarosan elkezdődik a tüzérségi előkészítés, azután háromperces 
szünet következik, majd ismét egy rövid tüzérségi tűz. Ezután azonnal meg kell 
rohamozniuk a házat védelmező németeket . . ." 

A 16. zászlóalj 3. századának parancsnoka, I. Z. Fismann százados a követke
zőket írja: 

,,A töltésnél lefolyt harcok után századomból csupán hét emberem maradt. 
A zászlóaljparancsnok telefonált és közölte, hogy magyar önkéntesekből egy 
századot küld hozzám . . . Lehettek vagy százan. A magyar önkéntes század az 
én hét emberemmel együtt harcolt. Heves összecsapás kezdődött, gyorsan meg
közelítettük a német védelmet. Ekkor sebesültem meg a lábamon.. " 

Pagony Iván százados, a magyar század parancsnoka, a következő visszaem
lékezést küldte nekem : 

„Nyomultunk előre az összeomló, de még jelentős tűzerővel rendelkező német 
védelem ellen. A Kosztolányi Dezső (akkor Lenke) téren haladtunk házról házra. 
Innen a Móricz Zsigmond körtér (akkor Horthy Miklós körtér) felé nyomultunk, 
és onnan tovább a Feneketlen tó irányába, a Citadellához. Ez az erőd a Gellért
hegyen áll." 

A 16. zászlóalj 3. századának szakaszparancsnok-helyettese, V. I. Martinyec 
szakaszvezető, ezt közölte : 

. „ . . . amikor a töltés felé nyomultunk és valamilyen raktárhelyiségben véde
lemre rendezkedtünk be, hősi halált halt a szakaszparancsnokunk, Juszupov 
hadnagy és a század minden tisztje megsebesült... ekkor került sor arra, hogy 
együtt harcolhattunk a magyarokkal. Emlékszem, hogy nagyon sok mindenben 
segíteni tudtak nekünk, mert jól ismerték a várost és tudtak a lakosokkal be
szélni . . . " 

Varga Gábor magyar önkéntes visszaemlékezése: „ . . . a Lenke tér előtti há
zakban németek, köztük mesterlövészek bújtak meg és váratlanul tüzet nyitot
tak ránk. Az orosz bajtársainkkal jelekkel érttettük meg, hogy miről van szó 
és mutogattunk az ellenség tűzfészkeire. Szemrevételezték fegyvereinket és mi-
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kor megtudták, hogy lőszerünk fogyóban van, megkérdezték: Gránátotok van 
még? Mi oroszul feleltünk: Nyet. Ekkor megosztották velünk tojásgránátjaikat. 
Bajtársaink azt is elmagyarázták, mi a módja a közelharcnak. Megköszöntük 
nekik és nagyon örültünk a bajtársi segítségnek." 

I. L. Bulgakov híradós a zászlóalj megfigyelő állásából, mely az utunkba eső 
egyik romos házban volt, a következő megfigyelést őrizte meg : 

„A magyar önkéntes század parancsnoka számomra nem érthető nyelven 
határozott parancsot adott ki a szakaszparancsnokoknak. Azok hangosan to
vábbadták a parancsot a rajparancsnokoknak meg a katonáknak, akik azonnal 
csatárláncba fejlődtek. Azt gondoltam magamban: ki harcol ilyen módon utcai 
harcokban? Közületek se marad meg senki! Tudniillik, amikor mi utcai harc
ban támadunk, akkor mindig libasorban megyünk, egyik fedezékből a másikba 
szökellve, ezek meg kiteszik magukat a géppisztolyok és géppuskák sorozatai
nak. Ekkor azonban csoda történt! Az ellenség által megszállt házból magyar 
katonák szállingóztak elő, odajöttek a mi önkénteseinkhez, kezet fogtak . . . " 

A 83. tengerészgyalogos dandár törzsében készült és a levéltárunkban őrzött 
egyik dokumentum ezt az eseményt így rögzítette: „Február 11-én éjjel kezdő
dött a közös ostrom. A 16. zászlóalj váratlan csapással áttörte az ellenséges vé
delem előretolt állását és fokról fokra nyomult előre, egymás után foglalta el a 
negyedeket. Fokozatosan lendült támadásba a 305. zászlóalj, majd utána a 144. 
zászlóalj, a Németh százados vezette magyar századdal együtt." 

Valóban ez volt a helyzet és másnap a dandár zászlóaljai elfoglalták a Horthy 
Miklós utat és egész közel jutottak a Műszaki Egyetemhez. A Duna partján 
épült egyetem épületei igen alkalmasak voltak hosszabb ideig tartó védelem 
kiépítésére es erős, jól felszerelt helyőrség telepedett meg bennük, de már szin
te semmilyen ellenállást nem tanúsított velünk szemben. 

Pagony Iván százados emlékszik még erre az epizódra és egyik levelében ezt 
írja: 

„A német ellenállási tűzfészek kifüstölése után, szürkületben foglaltuk el a 
Műszaki Egyetemet. . . felszabadítottunk sok magyar katonát, beleértve Vari-
házy Oszkár alezredes parancsnoksága alatt mintegy 1000 ember t . . . " 

Vitéz Variházy Oszkár alezredes az első világháborút tisztként harcolta végig. 
1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében szolgált. Az ezt 
követő években továbbra is a hadseregnél maradt, de közismert volt antifasiszta 
érzelmeiről. 1944-ben nem esküdött fel a fasiszta rezsimre, ezért leváltották az 
1. magyar hadsereg egyik gyalogezredének éléről. A körülzárt budapesti hely
őrségben azonban úgy alakult a katonai helyzet, hogy a 6. gyalogezredet Vari
házy Oszkárra voltak kénytelenek rábízni. Később ezzel az ezreddel jött át a 
mi oldalunkra. 

I. V. Olejnyikov hadnagy, aki jelen volt a fogságba eséskor, vitéz Variházy 
Oszkár alezredest tábornoknak emlegeti. Levelében a következőket mondja az 
átállásról: ,,. . .teljes létszámban jöttek át hozzánk, bal karjukra vörös karsza
lagot húztak (ezek zsákmányolt német ejtőernyőből készültek) és harcba indul
tak. Ügy emlékszem, hogy az egyik csoport egy tábornokkal az élen adta meg 
magát. A tábornok úgy 50 év körüli lehetett, magas termetű volt, szabályos 
bajusszal. Bőrmellényben volt, melynek ujjai zöldes-sárgás posztóból készültek, 
csizmája magasszárú volt. Amikor megkérdeztük tőle, mi a további szándéka, 
ezt válaszolta: »Ütni a németeket!« »Hát csak üssék őket« — feleltük. Úgy 
hallottam, hogy vitézül verekedtek." 

Variházy Oszkár alezredesnek felajánlották, hogy alakítson a magyar önkén
tesekből ezredet. Variházy alezredes a háború után a Magyar Néphadseregben 
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folytatta szolgálatát és vezérőrnagyként ment nyugdíjba. így Iván Olejnyikov 
nem sokat tévedett, amikor levelében tábornoknak nevezte őt. 

A magyar hadtörténelem lapjain ez a katonai alakulat Budai Önkéntes Ezred 
néven vált ismeretessé, mely több, mint 2500 katonát számlált és öt zászlóaljból 
állt. Az egyiknek a parancsnoka Pagony Iván lett, akit már jól ismertünk, hi
szen százada élén a 16. önálló tengerészgyalogos zászlóaljjal harcolt. A dandár 
magyar önkénteseinek többsége szintén átkerült a Budai önkéntes Ezredbe. 

A Műszaki Egyetem, térképünkön a 135. számú objektum, melynek térségé
ben mindez lezajlott, a 83. tengerészgyalogos dandár támadási irányának a vég
célja volt. De a február 12-re forduló éjjel a körülmények alaposan megváltoz
tak. A bekerített csapatok parancsnoka az arcvonal egy szűk szakaszára volta 
össze megmaradt erőit és igyekezett kitörni a bekerítésből. Ebben az utolsó, 
kétségbeesett kísérletben néhány ezer ember vett részt. Legelői a 13. páncélos
hadosztály maradványai törtek ki, utána a gépesített hadosztály, mely a Feld-
herrnhalle elnevezést viselte, aztán a két lovashadosztály maradványai, de ko
rántsem lóháton, mögöttük a többi alakulat. Óriási hangzavarban, dörgő fegy
verek kíséretében rohantak a harckocsik, ágyúk, emberek, lovak és gépek ki
felé a várból, végig az Olasz fasoron (ma Szilágyi Erzsébet fasor), és a Retek 
utcán át a város nyugati része, a budai hegyek felé. 

A nagy veszteség árán megkísérelt kitörés keskeny rést nyitott előretolt állá
sainkban. A német katonáknak a gyűrű külső széléig 20—30 kilométert kellett 
megtenniük. Miután elérték a budai hegyeket, a csapatok szétszéledtek és a 
továbbiakban saját hadosztályuk parancsnoksága alatt, saját kockázatukra és 
felelősségükre nyomultak előre. De csupán néhány útvonalon tudtak haladni, 
mert mindenütt hadra kész páncélos és lövészalakulatainkba ütköztek. Ennek a 
kalandnak tragikus vége lett: 12 ezer ember halála. A gyűrűből mindössze 
785-nek sikerült kitörnie. 

Ez után az elkeseredett kísérlet után is maradt még Budán vagy 14 000 em
ber, élükön a bekerített csoportosítás parancsnokával, és annak ellenére, hogy 
jelentős erők törtek ki a gyűrűből, a városban nem szűnt meg a harc. Azon az 
éjjelen, amikor a németek kitörtek a várból, a 83. tengerészgyalogos dandár a 
következő feladatot kapta: minden zászlóaljával támadjon a németek gellért
hegyi állásai ellen, foglalja el azokat, aztán nyomuljon a királyi vár irányába. 

Február 12-ére forduló éjjel a mi 144. zászlóaljunk megtorpant a Gellért 
Szálló mellett levő tér házainál, mert ezeket erős német csoport tartotta kezé
ben. A szürke ködben tőlünk jobbra sötétlett a fasiszták által felrobbantott 
Ferenc József-híd csúcsos íve. A szálloda hatalmas épülete mögött elénk tárult 
a hóval belepett, meredek Gellérthegy. 

Rohamcsoportunk épségben maradt, csak Iván Bogomolov nem volt már köz
tünk, mert az utcai harcok ideje alatt hősi halált halt, és a töltés ellen indított 
harcok ideje alatt hozzánk küldött utánpótlás is hiányzott. Egyiküket német 
géppisztoly lőtte szitává, ott maradt a vasúti síneken, a többiek is egymás után 
estek el a töltés és a tér közötti szakaszon. Estére az öt emberből senki se ma
radt életben . . . 

Éjjelre a szállodához közeli ház földszintjére telepedtünk be. A bejárat felett 
tábla függött: Papírbolt. A helyiségben szanaszét elhullatott papír, ceruzák, 
töltőtollak. A térre néző kirakatablakban lehúzták a vasredőnyt, de az ablak 
mélyedésében volt valami kis nyílás, ahová, mint egy lőrésbe, odagördítettük az 
állványos géppuskáinkat. Védelmük alatt igyekeztünk valamit pihenni. Volt, 
aki megpróbált levelet írni, mivel levélpapír is, írószer is akadt. 

A sebesülteket hátra küldtük. Nem volt elegendő egészségügyi személyzet, 
ennek ellenére L. K. Szmirnov ezredes a következő parancsot adta: elsők 
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között a magyar önkéntesek sebesültjeit kell a dandár egészségügyi állomására 
szállítani. Ezt az intézkedést igazságosnak tartottuk, a „vörös magyarok" ha
ladtak legelői. Mielőtt tüzelni kezdtek, lövöldözés közepette végezték felvilágo
sító munkájukat, érveltek és sokan meghaltak. Az igazság kedvéért el kell azt 
is mondanom, hogy sokan eleget tettek a felszólításaiknak, lerakták fegyverei
ket és átálltak hozzánk. Gyakran az is előfordult, hogy a magyarokkal együtt 
németek is megadták magukat. Ha nem lett volna ezekben az önkéntesekben 
bátorság és vakmerőség, ki tudja, mennyi vér folyt volna még el hiába. Egy 
ilyen szokatlanul nehéz nap után kiértékeltük új bajtársaink önfeláldozó ma
gatartását és a sebesültjeikről történő gondoskodásunkkal igyekeztünk tisztele
tünket kifejezni a harcban tanúsított bátorságuk iránt. 

Mindezekre évek múltán is visszaemlékezve, az egyik volt magyar önkéntes, 
Korsós Miklós, Jászapátiból ezt írta egyik levelében : 

„A mi kis segítségünk eltörpül a ti óriási hőstettetek mellett. Igaz, sok ember 
életét mentettük meg, azzal, hogy részt vettünk a harcban." 

A legtöbbjük levele ilyen szerény, egyszerű szavakkal beszélnek harci érde
meikről. Meg kell említeni, hogy a magyar önkéntesek nem csak szót értettek 
az ellenség által megtévesztett katonákkal, de amikor szükség volt rá, pontosan 
is lőttek és az elsők között indultak rohamra. Ezekben a harcokban kitűnt Bur
ka Endre, Sipos György, Fábián László, Molnár Ferenc és több testnevelési fő
iskolai hallgató. 

A Gellérthegy melletti szálló közelében levő papírüzletben azok gyülekeztek 
közülük, akik a mi rohamcsoportunkban indultak el a töltéstől, részt vettek a 
Lenke térért, a Verpeléti útért (Karinthy Frigyes út), a Bertalan útért és a Mű
szaki Egyetemért folytatott harcokban. Egész nap nem ettünk főtt ételt. A fo-
gatos mozgó tábori konyhák nem tudtak elérni minket a romok és az égő épü
letek között. Azt osztottuk el, ami a tartalékunkból megmaradt. A magyar ön
kéntesek cigarettával kínáltak minket, a Szimfónia nevű cigaretta megmaradt 
emlékezetünkben. Azt mondják, hogy a gyár, ahol ezt a cigarettát gyártották, a 
16. zászlóalj útjában feküdt. Hogy ezeknek a fiúknak milyen szerencséjük volt! 

Rágyújtottunk és megindult köztünk a beszélgetés. De miféle beszélgetés 
volt ez! Csodálatosképpen megértettük egymást. Amikor nem találtunk vala
milyen kifejezést, gesztikuláltunk . . . Kertész János ezzel kapcsolatban a kö
vetkezőket írja: „Reám igen nagy hatást gyakorolt az a szovjet katona, aki a 
harcok előtt kézzel-lábbal mutogatva elmagyarázta nekem, hogyan kell gránátot 
hajítani a harckocsi alá . . . " 

A magyar nyelv az orosszal, vagy bármilyen szláv nyelvvel kevés közös szót 
ismer. Éppen ezért nagy örömöt jelentett nekünk, valahányszor egy-egy hasonló 
hangzású szóra akadtunk. Például a „szigareta" magyarul „cigaretta", a „pisz-
tolet" „pisztoly", a „granát" „gránát", ezt hamar megállapítottuk. Azt, hogy a 
pálinka ugyanaz a szó, mint az ukrán „gorilka", már előzőleg tudtuk. A továb
biakban még érdekesebb felfedezéseket tettünk. A „drug" szó magyarul „ba
rát", amely a „brat" szóhoz hasonlít. A „druzsba" szó azt jelenti „barátság". 
A „mozsno" azt, hogy „szabad", a „nyelzja" meg „nem szabad". Ezeket a szava
kat azonnal a mieinkhez hasonlóvá formáltuk, például „szlobod", „nem szlo-
bod"-ra. De a hasonló csengésű szavak hamar elfogytak, és a továbbiakban mi 
vettük át a magyar szavakat. Megjegyeztük, hogy a „kis" szó „malenykij", 
Valóban találó szó, mert kicsi. De a „nagy" szó is elég jól hangzott. A „lozska" 
magyarul „kanál", de a „vintovka" mulatságosan „puská"-t jelent, ami a mi 
nyelvünkben meg „ágyú". így is jól megértettük egymást, főleg, ha a jelzett tár
gyat a kezünkbe vehettük, vagy rá tudtunk mutatni: ez a csajka, ez a lozska, ez 

— 272 — 



meg a vintovka. Szóval köztünk és a magyar önkéntesek között nyelvi akadály 
nem volt. Orosz, ukrán és a már megismert magyar szavak segítségével, jelek
kel és katonai leleményességgel igen jól megértettük egymást. 

Éjjeli szállásra kényelmesen elhelyezkedtünk a padlón, a papírhalmokon, a 
menedéket adó üzlet pultján. 

Ködös szürkületben kezdődött meg a tűzcsapás a Gellérthegyen levő német 
állások ellen. Az égbolton megjelentek a hatalmas IL-ek; a „Katyusák", az 
ágyúk és aknák tüze megsemmisítette a német ütegeket és a hegy tetején meg
bújt géppuskafészkeket. Elindult a roham első lánca. A papírüzletnél zászló
aljunk két részre oszlott. A Duna mentén elindultakat V. P. Bisztrov sorhajó
hadnagy vezette, aki az egész zászlóalj parancsnoka volt. A másik rész a hegyre 
ment A. A. Szidorovics százados, a zászlóalj törzsparancsnoka vezetésével. 

Egy keskeny utcában kapaszkodunk fel. Olyan volt, mintha kőbe vésték volna. 
Kibetűztem a nevét: „Kemenes" utca. Tolmács sem kellett, hogy megértsem, 
miért nevezek így ! (Kameny = kő, oroszul. A szerző szójátéka — a szerk.) 
Minden csupa kő. A házak, a kerítések — mind-mind kőből voltak. Lábunk alatt 
kikövezett út, a lövészárkok kőbe vésve . . . Előttünk a hegy teteje. A német fe
dezékekből csupán kőhalom maradt. 

Végre megpillantjuk a Citadella komor falait. A budapesti harcok alatt szin
te állandóan előttünk derengtek. Szidorovics százados kezével int — megroha
mozni az erődöt a Duna felől. Nagyon meredek lejtőn mászunk felfelé. Alattunk, 
százméteres szakadékban, elsüllyedt hajó maradványa körül habzik a hideg 
Duna-víz. A háború után erre a meredek dombra építették a felszabadulási em
lékművet: kezében pálmaágat tartó nő, a talapzaton szovjet katona, géppisz
tollyal. 

Balra tőlünk a tengerészgyalogság 305. önálló zászlóalja nyomul előre, D. D. 
Martinov őrnagy, a Szovjetunió Hőse parancsnoksága alatt, Kőszeghy Albert 
zászlós magyar önkénteseivel, akik szinte teljes létszámban a Testnevelési Főis
kola hallgatói. Martinov őrnagy korábban, még főhadnagy korában, a sportolók
ból szervezett 16. önálló zászlóalj egyik századát vezette, jól ismerte a sportoló
kat. A magyarokkal is azonnal jó kapcsolatot tudott kialakítani és emlékeze
tünkben a mai napig is a legtehetségesebb és legbarátságosabb parancsnokként 
maradt meg. A zászlóaljában harcoló magyar katonák még máig is „martino-
vistáknak" nevezik magukat. Varga Gábor, az egyik akkori hallgató, erre em
lékezve a következőket írta : 

„Máig is emlékezetes számomra az a pillanat, amikor a szovjet hadsereg kö
telékébe léptünk. Ez igen mély nyomot hagyott bennem. Ekkor találkoztunk 
először parancsnokunkkal, Martinov őrnaggyal. Mindnyájunkkal kezet fogott. 
Később, Budatétényben, újra barátságos mosollyal fogadott bennünket és sze
mélyesen nyújtotta át nekünk a szovjet katonai igazolványokat. Fegyvereket, 
lőszert és kötszert is kaptunk . . . Máig is emlékszem, legelső ebédelésünkkor 
maga intézkedett, hogy minket, jó étvágyú fiatal katonákat, jól etessenek 
meg . .. Tőle tudtuk meg, hogy hamarosan indulnunk kell az első vonalba. Ak
kor mi csak azt jegyeztük meg, hogy állásaink a kelenföldi vasúti töltésnél lesz
nek. Fegyverzetünk semmiben sem különbözött a tengerészgyalogosok zászló
aljaiban harcoló katonákéitól. Nagyon sok lőszert kaptunk." 

Martinov őrnagy a sportolókat a német állások „dambáról" történt megroha
mozása után küldte harcba. A friss utánpótlás — a bátor parancsnokok, Kősze
ghy Albert és Radnai Győző zászlósok vezetésével — gyorsan nyomult előre. 

A volt főiskolások közül Báthory Béla, aki jelenleg ugyanannak a főiskolá
nak docense, ezekre az időkre így emlékszik vissza : 
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„ . . . Hatalmas tüzérségi előkészítés és aknatűz után indultunk rohamra. 
Együtt rohamoztunk a szovjet katonákkal, harcoltunk minden egyes házért, 
pincéért, csak méterről méterre nyomulhattunk előre. Lépésről lépésre tisztí
tottuk meg a Lenke teret, a Feneketlen tó környékét, a jelenlegi Móricz Zsig
mond körteret, a cisztercita gimnáziumot és a környező házakat. Ezek után 
T—34-es páncélosok védelme alatt támadásba lendültünk az erősen védett Gel
lérthegy és a Citadella ellen." 

Az utcai harcok zűrzavarában összekeveredtek a rohamcsoportok: szovjet 
tengerészgyalogosok és magyar önkéntesek, lövészek és harckocsizók, a tüzér
ségi helyesbítők, a Dunai Flottilla felderítői, akik szintén részt vettek a dan
dár harcaiban — mindnyájan a Gellérthegyre igyekeztek, a Buda déli részében 
kiépített ellenséges védelem fontos támpontja felé. A nyirkos, olvadó februári 
szürke hóban a hegy meredek lejtője valósággal füstölt tüzérségünk tüzétől. 

Idézek Varga Gábor leveléből: „.. .Előttem ugrott ki fedezékéből egyik baj
társam és a főiskolán évfolyamtársam, Szekeres János. Ekkor sebesült meg az 
arcán és a kezén, szilánkoktól. Szovjet bajtársaink azonnal ápolni kezdték Já
nost és elvitték a kötözőhelyre. Sipos György társammal egy percre megálltunk, 
de tudtuk, hogy a harcban nem szabad lemaradni és gyorsan mi is kiugrottunk 
fedezékünkből. A Testnevelési Főiskola hallgatói közül ő volt az első sebesül
tünk, Fűzi Imre pedig az első hősi halottunk." 

Szekeres János így emlékszik vissza erre az epizódra : 
„Február 10-én ostromoltuk a Gellérthegyet. Ekkor aknaszilánktól megsebe

sültem. (János levele orosz nyelven íródott, stílusán nem változtattam.) Az első 
segítséget Alekszej Csheidze nevű tengerészfelderítőtől kaptam. Kivitt a tűz
vonalból s ezzel életét is kockáztatta. Előttem és mögöttem halott bajtársaim 
feküdtek. Akna öle meg őket. Alekszej támogatott, mert az egyik lábam is 
megsebesült. Aztán átadott az egészségügyieknek. Az elsősegélynyújtás után, 
ámbár elég sok vért vesztettem, tovább rohamoztam, nem maradtam el baj
társaimtól. Ott voltam a téren is, amikor a harcok után felsorakoztattak min
ket . . . " 

Bombatölcsérek és lövészárkok között álltunk a hegy tetején, a Citadella 
falánál. Döbbenetes látvány tárult elénk. Bizony nem a szépségéről híres Buda
pestet, a Duna gyöngyszemét láttuk magunk előtt. Ezt a félig lerombolt várost 
sehogy sem lehetett gyöngyszemnek nevezni. Mégis, a hegyről elénk tárult ször
nyű látvány fenséges, szomorú, de felejthetetlen is volt. A félig befagyott Duna 
széles csíkja, a lövedékektől kicsipkézett parti jég, robbanások és tüzek füstje 
tárult elénk. A felrobbant hidak látványától sokáig nem tudtunk megszaba
dulni. A vízbe zuhant acélpillérek összetekeredtek, egymásba fonódtak. A csip
kés korlátok között víz bugyborékolt és kavargott. Közvetlenül alattunk, szin
te a hegy lábánál, az Erzsébet-híd egyik íve állt ki a vízből. Ugyanilyen ív me
redezett a túlsó parton. A hihetetlenül erős, vastag acélkötelek szétpattantak, 
minha csak egyszerű drótok lettek volna, és haszontalanul, élettelenül lógtak 
a víz felett. A távolban, a még a fasiszták kezén levő királyi vár alatt, a Lánc
híd roncsai meredeztek az égnek. Azt mondják, ez Budapest egyik legrégibb 
és legszebb hídja volt. Pillérei erős bástyára hasonlítanak . . . Mindenütt romok, 
tűz és füst. Szomorú szívvel álltak mellettünk és nézték rombadőlt fővárosu
kat a velünk feljutott hallgatók. Achel Gyula, Burka Endre, Korsós Miklós, 
László Ferenc, Tarjányi László és a velük harcoló Szilágyi János honvéd . . . 

De nincs sok időnk a szomorúságra, s korai még a győzelemnek örülni. A vár 
felől felhangzó fegyverropogásra leereszkedtünk a Gellérthegyről. Lent a téren 
sárgászöld színű, német páncélozott gépkocsik, tankok, szekerek sorakoztak, 
bénán, benzin, lőszer, lovak nélkül. V. P. Bisztrov sorhajóhadnagy, zászlóalj-
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parancsnok parancsnoksága alatt gyülekeztünk. Ő eddig a par t mentén t áma
dott, a Gellérthegy sziklái alat t . Mindnyájunkat a várfalhoz irányított . Minden 
egyes rohamcsoport a falban keletkezett réshez rohant : — Pa lundra ! Előre ! 

Rohamcsoportommal csakhamar egy belső udvarban vagyok. Köröskörül lö
völdözés, gránátrobbanások, de rohamunk szervezett ellenállásba már hem üt 
között. Az, amit egyébként királyi várnak neveznek, valóságos városnak tűnik, 
mely rétegesen épült a hegyre. Egy belső lépcsőn felmegyünk néhány emelet
nyit. Előttünk udvar , tele személygépkocsikkal. A harc zűrzavarában ismét lép
csőhöz sodródunk, felmegyünk megint néhány emeletnyit . Ügy tűnt , hogy már 
a tetőre érünk, olyan magasan voltunk, de tető helyett ismét valamilyen udvar 
ba kerül tünk, ahol megint csak autók álltak. Egyik szintről a másikra hatol
tunk, egyre feljebb, míg végre elértük az utolsó fasisztát is. 

Néhány rohamcsoport a föld alatti részekbe hatolt be. Azt mondják, hogy a 
harc a föld felszíne alatt is folyt. A fasiszták a vára t kórházzá alakították át. 
A föld alatti és a felszíni helyiségekben, a palota termeiben, az erődítmény kaza
matáiban, ágyakon vagy emeletes fekhelyeken, de a csupasz földön is ezrével 
feküdtek a sebesültek, halottak is, akiket régen el kellett volna szállítani. 

Hosszúra nőtt , piszkos hajú németek igyekeznek ezrével fogságba kerülni . 
Az egyik föld alatti menedékhelyről előráncigálják a parancsnokukat . Nem tört 
ki a katonáival együtt, jobbnak látta, ha fogságba esik . . . 

Budán szokatlan lett a csend. A pincékből előjönnek a megkínzott, ijedt te 
kintetű, éhes lakosok. Közülük sokan elvesztették szeretteiket, hajlék, minden 
nélkül maradtak . Katonáink eltakarít ják az utcai torlaszokat, ideiglenes, á t járó
kat készítenek, hatástalanít ják az aknákat . S ekkor meglepetten vesszük észre, 
hogy nem üli meg a köd a Dunát , nem vesz minket körül a nyirkos homály, 
mely a harcok alatt az egész várost megülte. Fényesen, tisztán, szinte tavaszia-
san ragyog felettünk a nap és fényével beragyog mindent . Tábori konyhánknál 
asszonyok és gyerekek állnak sorba. Igen nagy a nélkülözés és az éhség a vá 
rosban, katonáink együttéreznek a budapestiekkel, megosztják velük egyszerű 
ételüket. A válasz erre a magyarok bátortalan, hálás mosolya, az első bará t i 
szavak. 

Budapesten a győzelem zászlaját lengeti a szél. Az arcvonal hirtelen messzire 
tolódott, vagy 30 kilométernyire. Nekünk sem kell már kúsznunk fegyverropo
gás közepette, gránátot haj í tanunk a géppuskafészkekbe. Kimosakodhat tunk, 
kialhat tuk magunkat , v idáman énekeltünk, verseket szavaltunk 

. . . Egyébként Buda viharos napjaiban az állásokban, a füstölgő romok tövé
ben is gyakran felcsendült egy ének, megszólalt a harmonika, tisztek, ka tonák 
verseket ír tak. Különösen népszerűek voltak a hasonló köl temények: 

Már nem feledhetem soha, 
Míg háború van s élek, 
Láng, füst és romhalmaz Buda, 
Melyből kiszállt a lélek, 
Az átkelőhely romjait 
Az ősi Vár tövétben 
És jégzajos, tört partjait 
A februári szélben. 
Már nem feledhetem soha 

Dicsfényövezve látom, 
SzevasztOipolinak hőis fiát, 
A matrózt, fenn a gáton. 

(Szekeres János fordítása) 

Ilyen vers csak a mi tengerészgyalogságunk dandárában születhetett, amely
ben bármelyik matrózt joggal lehetett szevasztopolinak is nevezni. 
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Amikor elfoglaltuk a királyi várat , még egy versszakot toldott hozzá valaki : 

A hős jutalma, mit a Vár 
Hűs pince-mélye rejtett: 
Ó-vermut, vén italkirály, 
Mit rögtön foglyul ejtett. 

(Szekeres János fordítása) 

Ügy hallottam, hogy az eredeti verset Szemjon Gudzenkónak, neves költőnk
nek és hadi tudósí tónknak tulajdonítják, aki maga is részt vet t a budapesti ha r 
cokban, de később éppen a budai harcok folyamán kapot t súlyos sebébe a h á 
ború u tán belehalt. 

Emlékszem, hogy a katonák között e versnek több változata is született. A 
dandár egyik háború u tán i veterántalálkozóján G. G. Belouszov szavalta és 
hozzáfűzött olyan versszakokat is, amelyeket addig még sohasem hallottam. 

Ha végre, végre béke lesz, 
Megtérve messze tájról, 
Moszkvában majd ihatsz, ehetsz 
S mesélhetsz száz csatáról. 
A vén kocsmaasztal körül 
Elhallgat minden vendég, 
Jó bort iszunk, a szív örül 
S Budára hív sok emlék. 

(Szekeres János fordítása) 

Ügy gondolom, hogy az ehhez hasonló toldások nem voltak benne Szemjon 
Gudzenko eredeti szövegében, de a stílus jellemző fiainkra. 

A budai vár Kapisztrán-terén, amelyen régen a díszszemléket rendezték, fel
sorakoztak a magyar önkéntesek és megkezdődött a háborús időknek megfe
lelő szerény díszszemle. A Budai önkén t e s Ezred ideiglenes zászlójául akkor 
Variházy Oszkár ezredének zászlója szolgált. A térhez közeli bástya ormán len
gett a szovjet vörös lobogó. Mellette a magyar önkéntesek iránti t iszteletünk 
jeléül ünnepélyesen felhúzták a piros-fehér-zöld színű nemzeti lobogót is. 

Feszes vigyázzban állt a harcokból kivont önkéntes ezred mind az öt zászló
alja. Variházy Oszkár alezredes felolvasta a budapesti Legfelsőbb Katonai Pa
rancsnokság napiparancsát , mely köszönetet mondott az önkénteseknek a Bu
dáért folyó harcokban tanúsítot t hősi helytállásukért . Volt mivel büszkélked
niük. Azzal, hogy ők is részt vettek abban a harcban, mely hazájukat megtisz
tította a betolakodóktól, lerakták a szovjet és a magyar harcosok megbontha
tat lan szövetségének alapjait, melyet a közösen kiontott vér pecsételt meg. 

„A budai harcok idején számomra a legmegdöbbentőbb lá tvány az volt, ami
kor a Citadelláról megpil lantottam a felrobbantott Duna-hidakat . A legfeleme-
lőbb érzés pedig, amikor a Vár legmagasabb pontján ott lengett a magyar zászló 
is" — emlékezik vissza Kőszeghy Albert. 

A budapesti harcok befejezése egyút ta l a magyar bajtársaktól való várat lan 
búcsút is elhozta. A tengerészgyalogos dandár megindult fölfelé a Dunán. Űj 
harcok, deszantok vár tak rájuk csehszlovák és osztrák földön. A magyar önkén
teseket Jászberénybe irányítot ták és a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány alá 
rendelték. Ott szervezték meg az új népi hadsereget. 

A dandár soraiban csupán néhány magyar önkéntes maradt , akik tolmács
ként, felderítőként, összekötőként szolgáltak tovább. Közéjük tartozott az igen 
barátságos Miklós motorkerékpáros. Azt beszélték róla, hogy a régi • magyar 
hadseregben pilóta volt, majd harckocsizó, sőt páncélozott j á rmű vezetője. 
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Amikor a fasiszta német hadsereg megszállta Magyarországot, nem volt haj
landó harcolni a német érdekekért és megkereste az utat a szovjet hadsereg 
felé. Miklós a 144. zászlóalj felderítő szakaszába került, gyorsan megtanult 
oroszul beszélni és nagyon jól összebarátkozott a zászlóalj vakmerő felderítői
vel. Miklós szállította motorkerékpáron a zászlóalj törzsparancsnokát, A. A. 
Szidorovics századost és amikor elszáguldott menetoszlopunk mellett, a tenge
részek mosolyogva, de ugyanakkor némi büszkeséggel mondogatták: „Miklós 
már megint rohan." Nagyszerű legény volt, minden gépjárműhöz értett, amivel 
1945 tavaszán találkozott, és vezetni is tudta őket. 

A. 83. tengerészgyalogos dandár tengerészei örökre emlékezetükbe vésték a 
bátor, vidám magyar önkénteseket, emlékeznek a harcban tanúsított vitézsé
gükre és kitartásukra, egyszerűségükre, segítőkészségükre. Élénk tisztasággal 
őrzik a tengerészek a magyarokkal történt találkozásaik emlékét. Ennek bizo
nyítékaként idézem A. T. Csub tüzérségi felderítő levelét, melyben ezt írja: 

„Jól emlékszem a »vörös magyarokra«." 
A 16. zászlóalj írnoka, P. D. Filippovko ezt írja: 
„Én vettem névjegyzékbe a magyarokat. Ugyanakkor adtuk ki nekik a fegy

vereket. Ez egy éjszaka történt. Az arcvonalba Ahimov fedélzetmester kísérte 
őket." 

A dandár páncéltörő tüzérosztályának egyik harcosa, J. G. Korotkov, a követ
kezőkre emlékszik : 

„A magyarokat a vörös szalagjukról ismerhettük fel. Láttam őket a töltéshez 
vezető Budafoki úton a 2. üteg lövegei mellet t . . ." 

A dandár tüzérosztályának egyik szakaszparancsnoka, A. N. Kirillov hadnagy 
ezeket mondja: 
. „A Gellérthegy ostromakor velünk harcolt a »vörös magyarok« önkéntes 

ezrede. . ." 
A 305. zászlóalj felderítője, D. D. Vonljarszkij elsőosztályú matróz, a követ

kezőket közölte : 
„A »dambát« a tengerészek foglalták el, de mélységes tisztelet a magyarok 

iránt, hogy ebben segítettek azzal, hogy velünk jöttek. Ha nem lettek volna, 
nagyobb véráldozattal vettük volna be Budát." 

A 144. zászlóalj egyik lövészszakaszának parancsnoka, I. V. Olejnyikov had
nagy, a következőkre emlékszik : 

„ . .. javasoltam a magyar tiszthelyettesnek, hogy beszéljen azon magyarok
kal, akik még a németek oldalán küzdöttek. Beleegyezett. Ezzel a tiszthelyettes
sel az ellenség állásaihoz közelebb kúsztunk. Miután a »beszélgetésre« alkal
mas helyet találtunk, a tiszthelyettes a következőket kiáltotta: »Magyar kato
nák, gyertek át hozzánk!« Feleletként mindenfajta fegyverből lőttek reánk. 
Rögtön kitűnt, hogy német védelmi területre tévedtünk . . . " 

I. G. Beljak őrnagy, a 16. zászlóalj parancsnoka, kérdésemre a következő 
választ küldte : 

,,A magyar alacsonyabb beosztású parancsnokoknak megadtam azt, ami illet
te őket. Fegyelmezetten teljesítették parancsaimat, példát mutattak katonáik
nak . . . " 

És az idézeteket lehetne folytatni. 
A magyar önkéntesek sem felejtették el szovjet bajtársaikat. A mai napig 

őrzik a frontbarátságot és testvéri szeretetüket irántuk. 
„Minden évben találkozunk február 13-án (Buda felszabadulásának napján). 

Nagy szeretettel emlékezünk meg rólatok, volt bajtársainkról és emlékezünk 
azokra, akik abban a nehéz időkben megértéssel és gondoskodással fogadtatok 
minket — írja levelében Kaposvári Ádám. — Akkor én még csak 17 éves vol-
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tam. Éppen azért mindaz, amit átéltem, mélyen hatott r e á m . . . Jól emlékszem 
parancsnokunkra, Martinov őrnagyra. Nagyon nyugodt és tapintatos tiszt volt. 
Mi magyarok, hálásak vagyunk neki, mert sokat segített nekünk. Nem marad
tunk volna olyan sokan életben, ha nem lett volna előrelátó és hidegvérű. Ké
sőbb a lábamon megsebesültem, kórházba kerültem, abba, amelyik Budatété
nyen egy iskolában volt berendezve. Előtte részt vettem a Horthy Miklós úti, 
Lenke téri harcokban, majd a Citadellán és a Várban. Számomra, fiatal harcos 
számára, ez igen nagy megterhelést jelentett és a tengerészgyalogosok segítsége 
nélkül nagyon nehéz lett volna ezt a poklot átélni. Amikor a kórházból vissza
kerültem a szakaszomba, az már Kelenföldön tartózkodott, mert a Budai ön
kéntes Ezred kötelékébe került. A mai napig büszke vagyok arra, hogy hazá
mért, Budapestért, a fasizmus leveréséért együtt harcoltam a tengerészgyalogo
sokkal." 

Magyar barátaink más leveleiben is kifejeződik az a baráti érzés, amely a 
szovjet és a magyar katonák között még Buda ostromának ideje alatt ala
kult ki. 

Még néhány szót arról, hogyan sikerült nekem a magyar önkéntesek közül 
a felsoroltakról, akiknek sorsáról a háború után bizony semmit sem tudtunk, 
tudomást szereznem. 

Egyszer levelet kaptam Budapestről. Egy kedves magyar asszony, Kajsza 
Magda írta, aki a Dunai Flottilla katonai kórházában ápolónő volt. Budapest 
ostromakor a Parlament közelében felállított kórházban dolgozott. Kiderült, 
hogy a harcok sok résztvevőjét ismeri, nemcsak a parancsnokokat, hanem a ten
gerészgyalogosok közül is sok matrózt, olyanokat, akiket ez idő alatt a kórház
ban ápolt, mint például jó barátomat, Arkagyij Malahovot és még sokat. Mag
da közölte, hogy gondozza a szovjet katonák sírját, kapcsolatot tart fenn az 
elesettek rokonaival és barátaival. Válaszlevelemben köszönetet mondtam neki 
mindezért és megkérdeztem tőle, nem tud-e véletlenül a soraink között harcoló 
„vörös magyarokról"? Csakhamar elküldte a munkámban megemlítettek címét. 
Külön örömmel fedeztem fel közöttük a magyar önkéntesek parancsokait, Pa-

* gony Ivánt, Kőszeghy Albertet és Radnai Győzőt. Természetesen azonnal írtam 
nekik és hamarosan szállingózni kezdtek a válaszok is. A parancsnokokon kívül 
az elsők között jelentkezett Báthory Béla, Szekeres János, Tarjányi László, de 
a többiek is részletes beszámolókat küldtek sorsuk alakulásáról. 

A szovjet és a magyar kormány magasra értékeli a magyar hazafiaknak a fa
sizmus ellen kifejtett harcát. Sokan kaptak közülük bátor helytállásukért szov
jet, illetve magyar kitüntetést. 

De a hálás ország sem felejtette el hőseit. Budapest központjában, nem 
messszire a Kapisztrán tértől, ahol 1945 februárjában a szerény háborús dísz
szemlén a szovjet és magyar harcosok sorai előtt felhúzták a nemzeti lobogót, 
helyezték el meghatóan szép és jelképes emlékművüket: Egy kézigránát bronz
ból készült, felnagyított repeszdarab j án aprólékos műgonddal kivésett féldom-
bormű, kezében mécsest tartó leányalak, aki félénken lépdel a harcok meze
jén és a mécses gyenge fényében megvilágítja a sötétben fekvő halott katona 
alakját. 

Az emlékmű márványtábláján a következő felirat áll: 
„A Budai önkéntes Ezred katonáinak emlékére, akik 1945 január-február

jában a szovjet csapatok oldalán harcoltak hazánk és a főváros felszabadítá
sáért. Közülük több százan életüket áldozták." 

A talapzatról sohasem hiányzik a virág. Budapest lakossága őrzi a „budaiak" 
emlékét. 
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OKMÁNYTÁR 

VADÁSZ SÁNDOR 

A FREIBURGI MILITÄRARCHIV SEECKT-HAGYATÉKÁNAK MAGYAR 
KATONAI VONATKOZÁSÜ IRATAI 

Két évvel ezelőtt, 1978-ban, a Német Szövetségi Köztársaságban voltam ta
nulmányúton. Kutatásaim során eljutottam a freiburgi katonai levéltárba is, 
ahol a Seeckt-hagyatékban (Nachlass Seeckt. N. 247.) lapozgatva részben ma
gyar eredetű, részben Magyarországra vonatkozó, s megítélésem szerint mind 
a hadtörténet, mind pedig a politikatörténet számára fontos dokumentumokra 
bukkantam: Nagy Pál 5, gróf Apponyi Henrik 4 levelére, Seecktnek 1917. jú
nius 18-i, az ausztriai és magyarországi belpolitikai viszonyokat taglaló memo
randumára (ezt más alkalommal kívánom publikálni), valamint egy 1919. 
augusztus 9-ről keltezett, Groener altábornagyhoz intézett jelentésére a ma
gyarországi helyzetről, továbbá egy ipartörténeti szempontból sem érdektelen 
ajánlatra, amelyet a Láng Gépgyár tett a bécsi német tengerészeti attasénak. 
A felsorolt, eddig még nem publikált források informatív értékének felmérése 
megkövetelte a német vezérezredest Magyarországhoz fűző szálak felgombolyí-
tását. A Seeckt-irodalomban való elmélyedés néhány meglepő felfedezést ered
ményezett, amelyeknek közzététele feltétlenül indokoltnak tűnt, ennélfogva e 
tanulmány bizonyos mértékig túllép a forráspublikációk szokásos magyarázó 
bevezetésének keretein. 

Hans von Seeckt (1868—1936) Schleswigben született. A családi hagyomány 
szerint ősei Magyarországról vándoroltak ki a 17. században és Rügen szigetén 
telepedtek le, jóllehet az 1786-os nemeslevél Lengyelországot jelölte meg a 
Seecktek eredeti lakóhelyéül. A család élő emlékezetének lehetett bizonyos 
szerepe abban az érdeklődésben, amelyet Seeckt a magyarországi politikai élet 
iránt tanúsított, de csak az első világháború éveiben, 1916—1917-ben került 
közvetlen kapcsolatba magyar katonákkal és politikusokkal, amikor Mackensen, 
később Károly trónörökös, majd az ő trónra lépése után a József főherceg által 
vezetett hadseregcsoport vezérkari főnöke volt. 

A tábornok egész beállítottságára, magyar kapcsolatainak jellegére vet fényt 
afférja parancsnokával, az akkor még főherceg Károllyal, aki 1916. október 
24-én a következő sifrírozott táviratot küldte Ferenc Józsefnek. „A Legfelsőbb 
Parancsnak megfelelően mindeddig elviseltem az összes kellemetlenséget, ame
lyet a porosz vezérkari főnök okozott. Most azonban új dolog járul ehhez, ezt 
már nem hallgathatom e l . . . Seeckt tábornok már akkor érintkezett az egész 
ellenzékkel (Andrássy, Windischgrätz stb.), amikor Mackensen főparancsnok
ságától szabadságra Budapestre érkezett, és emlékiratokat kap tőlük. Ez mind
addig ártalmatlan volt, ameddig Chodorowban tartózkodtunk. Most azonban 
itt, Nagyváradon vagyunk, ezen a politikailag oly forró talajon, ahol az én 
vezérkari főnököm nyilvánosan együtt étkezik azzal a herceg Windischgrätz 
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kapitánnyal, aki a képviselőházban taktikátlan katonai észrevételeivel vált hí
ressé, a legjobb viszonyban van vele."1 

Seeckt már 1916 elején megismerkedett Windischgrätz-cel, aki akkor a II. 
bolgár hadsereg parancsnokságán volt osztrák összekötő tiszt, sőt két hónapon 
át a német összekötő tisztet is helyettesítette. A román támadás után arra 
kapott megbízást, hogy az erdélyi határterületekről elmenekült, főleg székely 
vadászokból,, pásztorokból és orvvadászokból önkéntes szabadcsapatokat szer
vezzen. Ö maga a 39/6-os rohamzászlóaljnak, az úgynevezett „Tigriszászlóalj
nak" a parancsnoka lett. Windischgrätz osztrák katonai körökben népszerűtlen 
volt a főparancsnoksággal szemben gyakorolt kritikái miatt. Ilyen előzmények 
után került sor Károly lépésére. Az uralkodó nem késlekedett a válasszál, még 
ugyanazon a napon táviratban közölte azt a kívánságát, hogy a trónörökös 
utasítsa rendre vezérkari főnökét, a hercegnek pedig, mint hadserege tisztjének, 
a hadügyminiszter által fejezte ki nemtetszését. 

A közös hadsereg osztrák parancsnokai által magyar érzelműnek tartott 
Seeckt tehát a politizáló katonák típusához tartozott, rokonszenve a gróf And-
rássy Gyula köré tömörült csoporthoz vitte. Magyar kapcsolataira lássunk né
hány jellemző adatot! Seeckt 1917. január 28-tól február 15-ig tartó szabadsá
gának első napjait a magyar fővárosban, különböző politikusokkal folytatott 
megbeszélésekkel töltötte el, innen utazott tovább Ludendorff főhadiszállására. 
Április 22-én lábtörését gyógyíttatni ismét Budapestre utazott, ahová felesége 
is megérkezett. Miután kettesben egész Erdélyt végigutazták, Seeckt május 
15-én visszatért saját főhadiszállására. Augusztus végén újból Budapesten ta
láljuk; itt találkozott a feleségével, aki ez után a találkozás után az Apponyi-
kastély vendégszeretetét élvezte. Együtt utaztak — szeptember közepén — 
haza Németországba majd vissza, Budapesten át Kolozsvárra, ahová időközben 
áttették a frontparancsnokság székhelyét. 

Külön figyelmet érdemel Seecktnek a legfelső német hadvezetés felszólítá
sára 1917. június elején összeállított részletes jelentése az osztrák—magyar had
seregről, mert kitűnik belőle, hogy a világháború -kitöréséhez képest ennek a 
hadseregnek a szelleme nem változott meg. Magyarországon szerinte „erősen 
megnőtt az öntudat, a magyaroknak az eddigi hadvezetés iránt érzett ellenszen
ve, amely hol gyűlöletté, hol megvetéssé fokozódik." A magyar katona „becs
vágyó, szorgalmas, bátor, megbízható", akit könnyű kiképezni. Jó katonának 
minősítette a német származásúakat is. A monarchia egész hadseregéről viszont 
az volt a véleménye, hogy erői nem elégségesek, ráadásul ésszerűtlenül használ
ják fel őket, a pótsorozás — a rossz szervezés miatt — csődöt mondott. Lesújtó 
ítéletet alkotott a tisztekről. „Az osztrák—magyar államélet egészségtelen és 
ingatag talaján sehová sem vezet a sok úri tempó (Herrennature). Világos, 
fennkölt célok nem késztetik arra, hogy felnőjön hozzájuk. A tisztikarban sem 
a dicső hadtörténetre való emlékezés, sem magasztos hagyományok nem egyen
lítik ki a hadsereg elhanyagolását, azt, hogy a tisztnek csekély társadalmi rang
ja és megbecsülése van a nép körében, ezért a többség magától alacsonyodik le 
odáig, hogy gondja csak egzisztenciájának fenntartása; ritka a szervezői aka
rattal rendelkező erélyes személyiség." A k. u. k. zászlós (ez akkor tiszti rend
fokozat volt) „alighogy elhagyja az iskolát, tiszti rangot kap anélkül, hogy 
bármiféle ismerettel rendelkeznék a legénységről, ennek gondolkodásmódjáról, 
és azt hiszi magáról, hogy kinevezése folytán egy világ választja el a néptől. 
A jövő egyik legfontosabb feladata lesz, hogy a tisztet már békeidőben szigo
rúan a legénységgel közös frontszolgálat szellemében neveljük." Seeckt közvet
len tapasztalatai alapján állította, hogy a vezérkari főnök, a hadsereg- és had
testparancsnokok elzárkóztak a legénységi állománytól. „Hiányzott a csapatok
kal való érintkezés igénye. . . Az embernek magának kell megélnie a vezérkari 

1 Hans Meier-WelcJi-er: Seeckt. Frankfurt am Main, 1907. 105. o. A tábornok politikai nézeteire és szerepére 1. 
Claus Guske: Das politische Denken des Generals von Seeckt. Lübeck—Hamburg, 1971. Magyar látószögből a Seeckt. 
irodalom legflgyeletnre méltóbb terméke kétségkívül Meier—Welcker életrajza, sok érdekes adalék található benne a 
tábornok magyarországi kapcsolatairól. 
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tiszteknél a frontkatona iránti megértés és érdeklődés hiányát, hogy megértse: 
a front bőségesen visszafizeti ezt nekik a bizalom teljes hiányával." 

Nem volt jobb véleménye a fegyelemről sem. „Az osztrák—magyar hadsereg
ben többnyire 'merev és vak az engedelmesség, nem trónol felette a közös ügy 
és az a törekvés, hogy együttműködjenek nagy célok érdekében. Az engedel
messég a felelősség alóli, kellemesnek érzett felmentéssé válik."2 

Jóllehet Seeckt hangsúlyozta jelentésében, hogy nem vádolni, ellenkezőleg, 
védeni akarta a szövetséges hadsereget, valójában nagyon rossz bizonyítványt 
állított ki róla. Felmerül persze a kérdés, vajon nem mutatkoztak-e hasonló 
jelenségek a német hadseregben; a porosz drill ismeretében nem tűnik-e jogo
sulatlannak vagy eltúlzottnak a különben kétségkívül igényes és jó szemű né
met tábornok megfigyelése? A fegyelmezés eszközeit tekintve valószínűleg nem 
volt nagy különbség a két hadsereg között, azonban helytelen lenne megfeled
kezni egy lényeges eltérésről: a századfordulón végbement viharos gyorsaságú 
gazdasági fejlődés ipari nagyhatalommá tette a császári Németországot, aminek 
következtében az utóbbi jóval polgárosultabb társadalmi-politikai képződmény 
volt, mint a kettős monarchia, s ežen belül is elsősorban Magyarország. Jelen 
sorok szerzőjének egyéb kutatásai is azt igazolják, hogy a szövetségesi kapcsolat 
egyáltalán nem akadályozta meg a korabeli -Magyarországgal valamiképpen 
kapcsolatba került német politikusokat, diplomatákat abban, hogy kritikusan, 
időnként elég éles "hangnemben nyilatkozzanak a mágnásuralomról, az erős 
kasztszellemről, az egészségtelen vagyoni megoszlásról, mindazokról a taszító 
jelenségekről, amelyeknek a hadseregen belüli jelentkezési formáiról Seeckt 
szakszerű összeállítása tudósít. 

Áttérve a források első csoportját képező levelek ismertetésére, időrendben 
először —-legalábbis a fennmaradt levelek alapján — az a Nagy Pál vette fel 
a kapcsolatot vele, aki a tárgyalt időszakban a József főherceg hadseregcsoport
jához tartozó 40. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka volt vezérőrnagyi rang
ban, következésképpen a címzett a saját felettese Volt. Nagy Pál (1864—1927) az 
Osztrák—Magyar Monarchiában szokásos tiszti karrier lépcsőfokait megjárva 
lett 1910-ben vezérkari ezredes, a világháború első éveiben vezérőrnagy, 1917-
ben altábornagy, az ellenforradalmi hadseregben gyalogsági tábornok (a mai 
vezérezredesi rangnak felel meg).3 Első három — 1916—1917-ben elküldött — 
levelének hangütését egyrészt a kárpáti harcokban kikovácsolódott fegyverba
rátság, másrészt a feltétlen tekintélynek örvendő vezérkari főnököt megillető 
tisztelet határozta meg. A bennük foglalt információk közül érdeklődésünkre 
tarthat számot többek között Nagy Pál fogadása II. Vilmos német császár ré
széről, továbbá a hadseregcsoporttal szemben levő orosz hadsereggel folytatott 
— igaz, meghiúsult — fegyverszüneti tárgyalások ténye. 

A másik két levelet már a honvédség főparancsnokaként (1922—1925) írta. 
Ekkorra már jelentős érdemeket szerzett az ellenforradalmi rendszer megszi
lárdításában: 1919. augusztus 15-től a miskolci katonai körzet parancsnoka volt, 
1921-ben ő vezette a kormány csapatait a második királypuccsot meghiúsító 
budaörsi csatában, továbbá a vitézi szék főkapitányának helyetteseként is mű
ködött. Horthy Miklós 1924. augusztus 28-án I. osztályú érdemkereszttel hono
rálta szolgálatait, a rá következő évben, nyugdíjazásakor pedig hadparancsban 
méltatta érdemeit.4 

Nagy Pálhoz hasonlóan Seecktet is a weimari köztársaság legmagasabb ka
tonai méltóságába emelték: 1920 márciusától 1926 októberéig a Reichswehr 
élén állt. Az 1925. október 10-i levél elküldését megelőzően Seeckt felújította 
kapcsolatait a magyar katonákkal, erről tanúskodnak naplóbejegyzései: „Berlin, 
1925. július 5. A politikáról ma semmi különös hírem nincs. Nagyon érdekes, 
hogy Horthy engem kért, tegyek neki javaslatot arra, miként lehetne Magyar
országon a legjobban szabályozni a hadsereg főparancsnokságának kérdését, a 

2 Meier—Welcker: i. m. 130—131. o. 
3 Nagy Pál személyi anyagát 1. Hadi "rf énelmí Levéltár 10 8(i0 és 49 583. 
4 Honvédségi Közlöny, 1924. április 13. és 1925. október 28. 
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miniszter helyzetét stb. Ez a második szervezési javaslatom, amelyet a magya
roknak tettem; az elsőt a háborúban, az akkor remélt, háború utáni helyzetre 
való tekintettel." A másik utalás egészen rövid. „Berlin, 1925. július 27. Ma 
három magyar tiszt volt nálam."5 Ez utóbbiak — a nevüket nem közli — részt 
vehettek a Reichswehr augusztus és szeptember hónapokban tartott őszi had
gyakorlatain. Meghívásukat Nagy Pál eszközölte ki Seecktnél, nyilvánvalóan 
felhasználva régi ismeretségüket, amint ez a levél szövegéből is kitűnik. Ennek 
az államközi kapcsolattá szilárdult személyes érintkezésnek másik kézzel fog
ható eredménye az volt, hogy a következő évben, 1926 júliusában, a Reichswehr 
nem kisebb rangú személyt küldött Magyarországra, mint kiképző részlegének 
(Ausbildungsabteilung des Truppenamtes) vezetőjét, Werner von Blomberg 
ezredest, Hitler majdani hadügyminiszterét, két beosztott tisztje társaságéban. 
Horthy is fogadta őket. 

Ügy látszik, a magyar vezető körök már elég szorosnak vélték a két hadsere
get összekötő kapcsolatokat ahhoz, hogy meghívják magánlátogatásra Seeckt 
tábornokot. A meghívás közvetlen előzménye egy, a berlini magyar követségen 
Kánya Kálmán követtel közösen elfogyasztott reggeli volt, de a látogatás tervét 
tulajdonképpen gróf Bethlen István vetette fel 1927 áprilisában tett római lá
togatása alkalmával. Kettejük római találkozására azért kerülhetett sor, mert 
Seeckt, miután 1926 végén megszűnt a Reichswehr főparancsnoka lenni, hosszú, 
több hónapos olaszországi utazásra szánta el magát. (A Szovjetunió meglátoga
tását is tervbe vette, de az meghiúsult.) A tábornok életének ebben az átmeneti 
szakaszában kereste a további érvényesülésének megfelelő teret, szóba került az 
is, hogy diplomáciai pályára lép. Horthy és környezete minden valószínűség 
szerint úgy ítélte meg a helyzetet, hogy az exfőparancsnok, óriási tekintélyénél 
fogva — akár mint katonai teoretikust, akár mint befolyásos katonai, sőt poli
tikai körök bizalmasát vették számításba — hasznukra lehet hadseregfejlesztési 
célkitűzéseik megvalósításában. (Július 1-én befejeződött a népszövetségi főbiz
tos magyarországi működése.) 

Magántermészetű látogatásról lévén szó, s talán a feltűnés elkerülése végett 
is, Seecktet október 14-én nem valamelyik fővárosi nagypályaudvaron, hanem 
az egyik Budapest közelében levő állomáson fogadta von Siegler ezredes és 
azonnal a Hotel Carltonba hajtattak, ahol már várta őket a kormányzó szárny
segédje és Gömbös Gyula hadügyminisztériumi államtitkár. A vendég program
ját a következőképpen állították össze: másnap megbeszélés Bethlen miniszter
elnöknél, utána látogatás Seeckt egykori főparancsnokánál, József főhercegnél 
és Hans von Schoen budapesti német követnél, továbbá találkozás magyar is
merőseivel. Este a Tannhäuser az Operában. A rá következő délelőttön, 16-án, 
felkeresi a szász királyt a lányánál; múzeumlátogatások, a Hadtörténeti Mú
zeumban is; reggeli a Kaszinóban ismerőseivel, köztük gróf Apponyi Alberttel; 
délután lóverseny gróf Andrássy Géza társaságában. Október 17-én újabb fon
tos tárgyalás, amelynek résztvevői az új hadseregfőparancsnok, Jánky Kocsárd, 
és gróf Csáky István hadügyminiszter. (Ezen a napon Seeckt Horthy családjá
val reggelizett a várban.) Délután találkozás Röder Vilmos altábornaggyal, este 
pedig Bethlen díszvacsorát adott a tiszteletére. Október 18-án vadászat Horthy
val a gödöllői erdőben, késő este újabb megbeszélés, ezúttal Hermann kereske
delmi miniszterrel és a MÁV vezérigazgatójával; ezt a napját a József főherceg
nél elköltött vacsora zárja be. A következő napra ütemezték be Seeckt látoga
tását egy fegyvergyárban és egy vasműben (Csepel?); beszámoló Bethlennek, 
teázás Jánkyval, este pedig vacsora a német követségen. Október 22-én Seeckt 
már ismét Berlinben volt. Tárgyalópartnereinek névsorából könnyűszerrel le
vonható az egyetlen logikus következtetés (amelyet persze az idevágó levéltári 
források alátámasztanak): Seeckt átfogóan kívánt tájékozódni a magyar kor
mány külpolitikai és hadászati célkitűzéseiről, a magyar hadiipar teljesítőké
pességéről, az államvasutak szállítási kapacitásáról — és természetesen minde-

5 Seeekl: Aus seinem Leben 1918—1936. Leipzig, 1940. 418—419. o. 
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nekelőtt a hadsereg állapotáról, szervezeti felépítéséről és a mozgósítás miként
jéről. 

Valamennyi közül a Bethlennel folytatott tárgyalások bizonyultak a legje
lentősebbnek, ekkor vitatták meg a legnagyobb horderejű kérdéseket. A ma
gyar minisztereilnök elöljáróban tájékoztatta vendégét az ország külpolitikai 
helyzetéről. Kifejtette neki, hogy Jugoszláviával normális a viszony, tőle nem 
tartanak, már csak azért sem, mert Olaszország nem tűrné el, hogy a déli szom
széd ellenséges magatartást tanúsítson Magyarország irányában. Romániáról 
szólva Erdély elvesztését pótolhatatlannak minősítette, majd kijelentette, hogy 
„az" ellenség Csehszlovákia, amelyet meg kell támadni. A határ közelsége Bu
dapesthez fenyegető és elviselhetetlen; a hajdani magyar területek fellazítása 
könnyű feladat. Szilárd az elhatározásuk, hogy Csehszlovákiát adott pillanat
ban megtámadják, s ha csak lehet széjjelzúzzák. Közölte, hogy fegyverszállítási 
megállapodást kötöttek Olaszországgal, de utalt a szállítás nehézségeire. Arról 
is tájékoztatta vendégét, hogy a Mussolinival folytatott megbeszéléseken egy
értelműen az Anschluss mellett foglalt állást. 

E bevezetés után Bethlen három kérdést tett fel: „1. Lehetséges-e gyors, erő
teljes csapással megtámadni Csehszlovákiát a siker reményével? 2. Megfele
lőek-e a magyar hadsereg által foganatosított rendszabályok és előkészületek? 
3. Ha nem, milyen módosítási javaslatokat kell kidolgozni?"6 (A hadügy illeté
kesei a kormányzó utasítására Seeckt rendelkezésére bocsátották a szóbon forgó 
kérdésekre vonatkozó írásos dokumentációt.) A beszélgetés során egyetértettek 
abban, hogy az időpont nem teszi lehetővé hosszan tartó háború viselését; 
Seeckt kifejtette doktrínáját kis létszámú, de jól felszerelt és gyorsan mozgó 
hadsereg alkalmazásának lehetőségéről és szükségességéről. Mindenesetre óva
tosságból időt kért a felmerült kérdések tanulmányozására és csak 5 nap múlva, 
19-én terjesztette elő állásfoglalását Bethlennek — írásban. Abból indult ki, 
hogy Magyarország nem képes hosszú háborúra, ennélfogva csakis egyik szom
szédja ellen támadhat, és csak gyors siker hozhatja meg a kívánt politikai és 
katonai előnyöket. Kicsi, de azonnal bevethető, ütőképes, magas harci értékű 
hadsereggel kell megvívnia ezt a harcot, éspedig a kiegészített és megerősített 
békebeli hadsereggel, amelyet minden eszközzel az elérhető legmagasabb szint
re kell felemelni. A hadsereg tökéletesítésére kidolgozott konkrét javaslatai 
között felsorolta az általa optimálisnak tartott létszámot a következő felosztás
ban: 2—2 ezredből álló hét dandár, 3—3 ezredből alakított hét hadosztály, tehát 
összesen 35 ezred hajtaná végre a kijelölt feladatot. A lovashadosztálynak 
azonnal, a többinek 24, de legfeljebb 48 órán belül menetkésznek kell lennie. 

Szükségtelen bizonyítani, hogy ennek az egész koncepciónak, vagyis a Cseh
szlovákia elleni hadjárat elvi megbeszélésének az adott nemzetközi helyzetben, 
s a magyar hadsereg felkészületlenségét tekintetbe véve nem volt realitása. Ez 
azonban nem változtat azon a tényen, hogy az 1920-as évek végén, de még a 
30-as évek elején is Seecktnek nagy hatása volt a magyar katonai gondolkodás
ra. Aligha tekinthetjük véletlennek, hogy látogatását követően készült el egy 
magyar nyelvű válogatás a műveiből 7 A Seeckt-doktrínára épült például Werth 
Henrik elmélete a jövő háborújáról. Horthy még a második világháború után írt 
visszaemlékezésében is szükségesnek tartotta — a viszonylag kis terjedelem 
ellenére —, hogy kiemelje a német katonai gondolkodó jelentőségét a magyar 
hadvezetés számára. „Hasznos tanulmánynak bizonyult von Seeckt német tá
bornok munkája, hiszen nekünk is csak hivatásos (zsoldos) hadsereg felállítását 
engedélyezte a békeparancs és ezt is mindössze 35 000 fő erejéig."8 A valóságban 
persze, mint láttuk, Horthyék nem szorítkoztak a tábornok elméleti írásainak 
tanulmányozására, hanem a békeszerződés revíziójának jegyében, a környező 
utódállamok ellen majdan indítandó hadjárat(ok) előkészítésén munkálkodva 

6 Az 1927-es budapesti látogatás lefolyását Seeckt naplószerö feljegyzései alapján Meier-Weleker írja le. (I. m. 
571—576. o.) Az idézet az 574. oldalon található. 

7 Seeckt vezérezredes: Egy katona gondolatai. Budapest, 1929. 
8 Horthy Miklós: Emlékirataim. Toronto, 1974. 153. o. 
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kérték az ő, valamint személyén keresztül a weimari Németország anyagi és 
erkölcsi támogatását. Egy apró adalék Seeckt magyarországi népszerűségéhez: 
a Magyar Ornitológusok Szövetsége 1931-ben tiszteleti tagjává választotta. 

Visszakanyarodva kiindulópontunkhoz, Nagy Pál két 1925-ös leveléhez, ezek 
forrásértéke — ide értve az általuk adott kutatási ösztönzést is — tehát akként 
foglalható össze, hogy ráirányítják a történész figyelmét a magyar—német ka
tonai kapcsolatoknak az 1930-as évekéivel összehasonlítva jóval kevésbé feltárt 
fejezetére. • 

A levelek második csoportjának szerzőjéről, gróf (nagy-apponyi) Apponyi 
Henrikről (1885—1936) csak az aprólékos gonddal összeállított életrajzi lexiko
nok emlékeznek meg, ezek is mint vadászt és Afrika-utazót tartják számóiri. 
Mivel a politikában nem játszott szerepet, nevét hiába keresnők a korszak tör
ténetét tárgyaló monográfiákban. Feledésbe merült, hogy 1909-től kezdve dip
lomáciai szolgálatot teljesített Berlinben és Konstantinápolyban. Seeckt 1916— 
1917-es magyarországi tartózkodásának ismeretében azonban már nem tűnik 
annyira meglepőnek, hogy Apponyi 1917 júliusától 1918 májusáig levelezett vele. 
Feltűnő, hogy a magyar arisztokrata mennyire szervilis volt leveleiben. Viszo
nyuk milyenségét illetően meglehetősen a homályban tapogatózunk, nem tud
juk, hogy tulajdonképpen milyen munkát végzett a Nachrichtendienstben, 
miért is kapta a német vaskeresztet. Megrögzött Tisza-hivő, antibolsevista. Tény 
viszont, hogy közléseiből kitapintható részint a dualista rendszer belső ellenálló 
erejének csökkenése, részint bizonyos körök hangulata-életérzése. Az a szempont 
sem mellőzhető, hogy Seeckt számára ezek a tudósítások jelenthették az egyik 
hírforrást a magyarországi belpolitikai helyzetről, különösképpen a képviselő
házban lezajlott vitákról. 

Még mindig nem végeztünk Hans von Seecktnek az első világháború utáni 
magyar történelemben játszott szerepével. Az ő kezétől származó egyetlen for
rás, a Magyar Tanácsköztársaság leverése után mindössze néhány nappal össze
állított helyzetjelentés egész gondolatmenetéből, érveiből következtetni tudunk 
arra, hogy kiktől, milyen politikai beállítottságú személyektől meríthette érte
süléseit. A tévedései is jellemzőek, mert jól tükrözik nemcsak a tábornok, hanem 
általában a tőkés vezető körök tagjainak teljes képtelenségét arra, hogy felis
merjék a magyar tanácshatalom szociális gyökereit. A jelentésben a legmegra-
gadhatóbbnak — Károlyi Mihály és a demokraták iránti ellenszenvét nem te
kintve — a tekintélyelvűnek és németbarátnak ismert József főherceg melletti 
kiállása tűnik. 

Seeckt azonban nem csupán észlelte és értelmezte a legújabb magyarországi 
fejleményeket, hanem tevőlegesen is beavatkozott. Forrásunk a 20. századi ma
gyar történelem egyik legnagyobb, méltán hírhedett kalandorának, herceg 
Windischgrätz Lajosnak 1945 után megjelentetett visszaemlékezése. Az 1919 
őszi eseményekről, novemberben lezajlott budapesti látogatásáról és Horthyval 
folytatott beszélgetéséről írva, rendkívül érdekes, eddig nem ismert tényt hoz 
a tudomásunkra. „Közben a felsőmagyarországi frontharcosok vezetőjükké vá
lasztottak, ennek következtében bizonyos befolyással rendelkeztem. Ez főként 
arra vezethető vissza, hogy 15 000 puska, 64 géppuska és elegendő lőszer állt 
rendelkezésemre, amit Seeckt segítségével sikerült vásárolnom; ezeket Schober 
ügynökei dunai vontatóhajókon becsempészték Magyarországra. Ezáltal az én 
északmagyarországi frontharcos egyesületem erősebb volt, mint a szabadcsa
patok, vagy Prónay zászlóalja."9 Hagyjuk figyelmen kívül a herceg dicsekvését 
és fordítsuk inkább figyelmünket a fegyverbeszerzésre! A megszerzett hadi
anyag célba juttatásában tehát az a Johann Schober bécsi rendőrfőnök volt a 
segítőtársa, akit a Tanácsköztársaság történetének művelői jól ismernek. Ennél 
is fontosabb természetesen az a körülmény, hogy az egész tranzakciót Seeckt 
tette lehetővé, az ő közvetítése nélkül Windischgrätz nem férkőzhetett volna 

9 Ludwia Windischqrätz: Helden und Halunken. (Selsbterlebte Weltgeschichte 1899—1904) Wien—München— 
Zürich, 1905. 149—150. o. Nyolc évvel korábban lényegében ugyanígy írta le az esetet. V. ö. Ludwig A. Windisch-
Graetz: Ein Kaiser kämp't für die Freiheit. Wien—München, 1957.150. és 150. o. 
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hozzá a német hadsereg fölös készleteihez, Kézenfekvő az a feltevés, hogy a 
hor thysta vezető garn i túra 1927-ben többek közt éppen erre emlékezve döntött 
az ő meghívása mellett . 

Windischgrätz azonban még egy vaskos meglepetést tar togat olvasójának. Az 
1920-as évakről szólva ezt ír ja: „Én magam állandó összeköttetésben marad tam 
a Ludendorff és Seeckt vezetése alatt álló német nacionalista szervekkel. Ott 
készítették elő az 1000 frankos bankjegyek hamisítását . Később én hoztam a 
magyar kormány tudomására a német kuta tás eredményeit , s az u tán rendelte 
el Horthy és Bethlen a francia valuta hamisí tását a magyar állami nyomdában" . 
Még egy bizonyítékra hivatkozik a szerző, vizsgálati fogsága idejéből. „A fele
ségem két sifrírozott levelet hozott nekem, amelyeket Bauer ezredes és Seeckt 
tábornok küldtek nekem. Mindketten köszönetet mondtak azért, hogy elhall
ga t tam a német szervek kapcsolatát a frank-üggyel."1 0 Ez merőben új megvilá
gításba helyezi a frankhamisítási per máskülönben jól ismert és részletesen 
feldolgozott történetét , és mivel a Seeckt-irodalom hallgat erről, további ku ta 
tásokra van szükség annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy a valóságnak meg
felelően tárgyalja-e Windischgrätz élete legnagyobb bot rányának eredetét. 

Az utolsó freiburgi dokumentumhoz, a Láng Gépgyár ajánlatához, legfeljebb 
annyi t lehet' hozzátenni, hogy jó példa a közvetlen magyar—német kapcsolat
keresésre. 

Befejezésül néhány szó Seeckt további pályafutásáról. Miután leváltották a 
Reichswehr éléről, az 1920-as évek végén és az 1930-as évek elején a poli t ikában 
kereste érvényesülési lehetőségét. Felmerült az az elképzelés is, hogy diplomá
ciai pályára lép, de végül is a Deutsche Volkspartei képviselői mandá tuma mel
lett döntött. (1930—1932) Aligha lehettek jelentős sikerei ebben a szerepkörben, 
különben nem szegődött volna el katonai tanácsadónak Csang Kai-Sek mellé 
(1934—35). Végeredményben tehát kiszorult a német politikából, a közéletből; 
a fasiszta Németországban új nevek tűntek fel a katonai doktr ínában és a had
sereg élén. 

Mélyen tisztelt nagyságos Vezérőrnagy Űr! 

Ön, a Kárpáti Hadtest nagyra becsülendő vezére, akit megismertünk és megta
nultunk becsülni a heves harcban, megtisztelne minket azzal, ha elfogadná a 40. 
magyar kir. honvéd gyalogsági hadosztály jelvényét. 

A hadosztály teljesítményeinek jóakaratú megítélését, valamint a készséges gon
doskodást méltányolva bátorkodom 

Nagyságodnak 
felajánlani ezt a jelvényt a felelősségteljes háborús tevékenység ezen feiezetének és 
a csapat hálás bizalmának emlékéül. 

Az 1916. januári besszarábiai téli csatában a 40. hadosztály ösztönzésemre dicső
séget szerzett egy régi magyar közeiharci fegyvernek, a fokosnak. Ezt a jelvényt az 
erre a győzelemre való emlékül alapították. Az értékesítés bevételéből már jelentős 
alapítvány jött létre a hadosztály elesett hőseinek özvegyei .és árvái számára. Kérem, 
hogy ezt a rövid ismertetést tekintse annak magyarázataként, hogy ez a jelvény a 
hadosztály csapatai számára a hű kötelességteljesítés szimbóluma, amellyel győzünk, 
vagy meghalunk! 

Különleges nagyrabecsülésem bizonyságául — Nagyságodnak 

legodaadóbb híve 
Nagy Pál vezérőrnagy (Gmjr.) 
A 40. honvéd gyalogsági erdélyi 

hadosztály parancsnoka 
A harcmezőn, 1916. októberében. 

10 Windisehyrt'Uz: Helden und Halunken. I. ni. 103. és 185. o. 
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2. 

1916. XI. 19. 
Mélyen tisztelt Vezérőrnagy Űr! 

Miután pihenőszabadságomról bevonultam és frontomat megtekintettem, első dol
gom, hogy köszönetet mondjak az ö n nemeslelkű adományáért! 

Igazán felemelő érzés számomra látni, hogy a dicsőséges Német Hadsereg oly 
őszintén nagyrabecsült bajtársai akkor is oly szilárdan, váll váll mellett összetar
tanak, amikor könnyeket kell csillapítani. 

Ma láttam a díszfokost amely arra hivatott hogy — ha díszesebb kivitelben is, 
de pontos másolatban — bemutassa önnek az én honvédeim fegyverét. Mihelyt elké
szül, bátorkodom önnek — az ö Császári Fenségének szánt példánnyal egyidőben — 
elküldeni. 

őfelsége is kifejezte — 1916. X. 28-i fogadásom alkalmával — legkegyelmesebb 
kívánságát egy valódi fokost illetően. 

Gondolhatja Nagyságod, milyen örömrivalgást váltott ki ez a hír az én derék kato
náim között! 

Mi helytállunk! Egyes helyeken a hó fél méter vastag. Ma Capul >A 1663-on voltam, 
csodálatos hely ( . . . ) . 

őszinte nagyrabecsüléssel 
híve 

von Nagy vezérőrnagy 

3. 

Mélyen tisztelt Vezérőrnagy Űr! 

A Ny. Szeredából visszatérő tiszt urak hozták nekem a meglepő hírt, hogy a 40. 
honvéd gyalogsági hadosztálynak a Nagyságod számára elküldött díszfokosa nem 
érkezett meg. 

Ez az ajánlás önkényes megváltoztatásának sajnos nem az első esete, csak azért 
csodálkozom ezúttal, mert én a díszfokost egy segédtiszt által küldtem el önnek 
a Kárpáti Hadtestéével egyidejűleg. 

Kérem, tájékoztasson erről a számomra eddig ismeretlen félreértésről! 
Máris elrendeltem, hogy újra elkészítsék, és 3 héten belül közvetlenül egy küldönc 

által fogom elküldeni önnek! 
Rövid idővel ezelőtt megtekintettem a hadsereg tartalékainak körletét, amiért a 

Hadseregparancsnok úrnak mélységesen hálás vagyok. Minden nagyvonalúan beren
dezve, az üzem praktikus és megbízható! 

Itt minden rendben van, egy, az oroszok által kért tárgyalást az általam erre kije
lölt von Mierka dandárparancsnok vezetett, az eredmény nulla. Az erről készült 
jelentés és vélemény szolgálatilag már úton van. 

Még egyszer bocsánatát kérem a késedelemért! 
örömmel hallom a gyógyulásban tett jókora előrehaladását, és annak mielőbbi vég

leges befejezését kívánva őszinte bajtársi üdvözlettel 

legodaadóbb híve 
Nagy Pál vezérőrnagy 

Tábori posta 414, 1917. V. 18. 

4. 

M. Kir. Honvédség 
FŐPARANCSNOKA 

Excellenciás Uram! 
Kegyelmességed volt olyan jó, és alkalmat adott magyar tiszteknek, hogy bete

kintést nyerjenek a német viszonyokba, tanulmányozzák a német sereg alakulatait, 
vezetését, szervezését és kiképzését. 
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A visszatért tiszt urak valamennyien hálásan számoltak be a nagylelkű bajtársi 
fogadtatásról, amelyben a mi háborús bajtársaink országában részesültek. 

A legsürgetőbb kötelességemnek tartom, hogy ezért elsősorban Excellenciádnak, 
de a német hadsereg minden közreműködő tagjának a legnagyobb tisztelettel kö
szönetet mondjak a, magyar kir. hadsereg nevében. 

A magyar hadsereg eddigi képviselője, báró Abele altábornagy11 megválik poszt
jától. Kérem Excellenciádat, hogy utódját, Stojakovich12 ezredest is ugyanolyan biza
lommal és jóakarattal támogassa tevékenységében, mint Abele bárót. Részletesen 
tájékoztattam Stojakovich ezredest. A nevezett úr pontosan ismeri a felfogásomat, 
s én biztos vagyok benne, hogy ennek megfelelően fog cselekedni. 

Gyakran emlékezem a világháború nehéz és küzdelmes, mégis dicsőséges idejére, 
amikor többször alkalmam volt, hogy Excellenciádtól utasításokat és tanácsokat 
kapjak, ( . . . ) amelyek egész életemre becsesek maradnak! 

A honvédtisztek Németországba küldésének Excellenciád szíves engedelmével való 
folytatása bizonyosan hozzájárul, ahhoz, hogy a régi háborús emlékek és a régi hábo
rús bajtársiasság friss maradjon, és hogy mi ezáltal is hozzájáruljunk ahhoz, hogy 
az országaink újra elérjék egykori nagyságukat! 

Még egyszer kérem Excellenciádat, hogy fogadja legforróbb köszönetemet! 
Kiváló tiszteletem bizonyságául maradok 

Nagyságodnak 
odaadó híve 

Nagy Pál 
gyalogsági tábornok (G. d. I.) 

a m. kir. honvéd hadsereg főparancsnoka 
Budapest, 1925. október 10. 

5. 

Excellenciás Uram! 

Alázatosan köszönöm Excellenciád folyó év november 9-én kelt megtisztelő levelét. 
Különösen megörvendeztetett, és nagy előnyére válik a magyar honvédtiszteknek 

a további kiképzésben az a garancia, hogy a magyar hadsereg más tisztjei is alkal
mat kapnak arra, hogy részt vegyenek a német Reichswehr gyakorlatain, és ezáltal 
még szorosabbra fűzhetjük azt a bajtársi köteléket, amely a Reichswehr és a magyar 
kir. honvéd hadsereg között fegyverbarátságot kovácsolt a legutóbbi világégés során. 

A Kormányzó Űr kegyeskedett a magyar kir. honvéd hadsereg főparancsnokává 
bulcsi Jánky Kocsárd úr lovassági tábornok úr őexcellenciáját kinevezni, miáltal csak 
a személyben következett be változás, de semmi esetre sem abban a szívélyes 
viszonyban, amely minket a Reichswehrrel a jövőben is összeköthet. 

Kérem Excellenciádat, hogy jóindulatában, amelyben személyem által a magyar kir. 
honvéd hadsereg részesült, az én nagyrabecsült utódomat ugyanolyan mértékben 
részesítse. 

Azzal a kívánsággal, hogy a közeljövő mihamarabb hozza meg a Reichswehrnek, 
Excellenciád kipróbált vezetése alatt, a becsületes munka jól megérdemelt és áhított 
bérét, maradok kiváló tiszteletem biztosításával 

Excellenci adnak 
híve 

Nagy Pál 
gyalogsági tábornok 

Budapest, 1925. december 1. 

11 Lilienbergi báró Abele Ferenc (1875—1928) klagenfurti születésű, 1911-től vezérkari törzstiszt. 1919. március 
21-től nyugállományban volt, szeptember 1-én belépett az ellenforradalmi hadseregbe. E hónap 23-tól 1924. december 
31-ig a berlini magyar követségen „katonai szakelőadó"; lényegében a katonai attasé feladatkörét látta el. Bizalmas 
szolgálatait számos kitüntexéesel ismerték el. (HL 48 759) 

12 Stojakovich azonos Sztójay Döme későbbi magyar miniszterelnökkel. 
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6. 

Tisztelt Tábornok Űr! 
Budapest, 1917. VII. 23. 

Ma, zajlott le az utolsó felsőházi ülés, s a ház szeptember végéig elnapolta magát. 
Az országgyűlés tagjai ennek a parlamenti szünetnek a tartamára szintén szabad
ságoltattak. Ezzel a legfelsőbb intézkedéssel azonban nem szeretnék az egész időszak
ban visszaélni, s ezért alázatosan jelentem, hogy augusztus első napjaiban szeretnék 
újra bevonulni. 

Az utóbbi időben politikailag igazán mozgalmasak voltak a napok, amiből azonban 
a közvéleményben gyakran semmit sem lehetett észrevenni. A mi kettős monarchiánk, 
éppúgy, mint Németország, bensőjében erősen gyengül, az Entente legnagyobb Örö
mére és megelégedésére. Az egyetlen vigaszt abban leljük, hogy az ellenségnél sem 
sokkal masabb a helyzet. 

Magyarországon azt remélik, hogy ősszel kompromisszumra kerül sor a választó
jogot illetően a többségi párt és a kormány között, melyben mindkét párt enged. 
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a kormány belátja, hogy az egész magyar 
intelligenciában a radikális választójoggal szembeni ellenállás határozottan fokozó
dik, és a kormány újraválasztása sem hoz erre vonatkozólag többséget. 

A megyék értelmisége szemmel látható sikerrel munkálkodik a radikális válasz
tójog ellen, és ehhez nagyon jól jön példaként a vigasztalan osztrák helyzet, mint 
az általános választójog eredménye. Szerény lehetőségeim keretei között, szabad
ságomat kihasználva, Nyitra megyénkben is közreműködtem ebben a vonatkozás
ban, úgy hiszem, sikerrel, és határozottan remélem, hogy amennyiben kora ősz
szel ezt a munkát toefejezzük, a kormány nem kezdeményez új választásokat, hanem 
inkább megkísérel kompromisszumot kötni a többséggel, mivel belátja majd az új 
választások eredménytelenségét. 

Kérem, olvassa el Tiszának a képviselőház záróülésén mondott mai beszédét 
(a Lloyd július 23-i számában). Akkor érthetővé válik majd Tábornok Űr számára, 
hogy egy hazafiasán gondolkodó magyarnak miért kell ennek a csak ideiglenesen 
bukott nagy államférfinak az elveihez ragaszkodnia, különösen ami a külpolitikáját 
illeti, amikor egy — ha csak kis párt is és ha csak burkoltan is — az Entente-tal 
kacérkodik. ] 

Végül bátorkodom megjegyezni, hogy a december 20-i orosz vezérkari jelentés 
nagy örömet és elégtételt adott, mivel annak hivatalos konstatálása, hogy sok orosz 
ezred megtagadta a támadási parancs végrehajtását, csak a mi harctéri propagan
dánk helyességét és sikerét bizonyítja. 

Tábornok Űrnak legalázatosabb híve 
Apponyi Henrik 

7. 

Budapest, 1917. X. 30. 
Nemzeti Casino, Budapest 

Tisztelt Tábornok Űr! 

Ma volt a második felsőházi ülés, 8 nappal később a tervezett időpontnál. Holnap 
és holnapután lesz még két pártkonferenciánk, ami után én bevonulok, de sajnos 
megint csak 14 napra (2—3 hétre?), mivel november 20. előtt mindkét házban a 
költségvetésről tárgyalnak, amelynek alkalmával előkészítik a talajt a december
ben benyújtandó választójogi törvényjavaslat ellen, amelyben én is aktívan részt 
veszek, s mivel csak a költségvetési vitában engedélyeznek több szónokot. 

Ez a vita januárig tart, és csak azután tart pihenőt a parlament tavaszig. 
Kötelességemnek tartom ezt alázatosan közölni a Tábornok Űrral, nehogy a 

Tábornok Űr azt gondolja, hogy az ön referense, anélkül, hogy azt előzetesen jelen
tené, oly gyakran sokáig távol marad. 

Bizakodva remélem azonban, hogy Tábornok Űr engem mégis kegyeskedik magá
nál tartani, mert vigasztalhatatlan lennék, ha ezt a rendkívül érdekes állást mostani 
távollétem alatt elveszíteném, és mert január után szeretném teljesen a hírszerző 
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osztályon (Nachrichtenabteilung) végzett munkámnak szentelni magam, egy olyan 
érdekes munkának, amit a legnagyobb kedvteléssel végzek. 

Tábornok Ür kegyeskedik nekem erre vonatkozóan választ adni, én kötelességem
nek tartottam önnel előbb mindezt nyíltan közölni. 

Itt minden a mi itáliai offenzívánk ellenállhatatlan hatása alatt áll, amelyhez 
hasonló eddig ott nem volt, hála szövetséges társunk önzetlen támogatásának. 
Itt általános a hála, csak Károlyi Mihály betegedett bele szemmel láthatólag a do
logba. 

Tábornok Űrnak legalázatosabb híve 
Apponyi Henrik 

8. 

Budapest, 1918. II. 14. 
Nemzeti Casino, Budapest 

Tisztelt Tábornok Ür! 

Tábornok Űr, engedje meg, hogy legforróbb hálámat fejezzem ki önnek a Vas
kereszttel való kitüntetésem alkalmából. Ez a legmagasabb kitüntetés azért is külö
nösen nagy örömet szerzett nekem, mert egyrészt valóban egyáltalán nem számí
tottam rá, másrészt mert ez nekem egész életemre tartós emlék lesz arról a sajnos 
viszonylag oly rövid, de annál érdekesebb időről, amikor abban a megtisztelte
tésben részesülhettem, hogy az Ön parancsnoksága alatt szolgáljak. 

Annak oka, hogy miért csak ma fejezem ki legalázatosabb köszönetemet, az, hogy 
csak tegnap kaptam meg erről Itáliából G. A. Űrtól a hivatalos közlést. 

Bár Berlinben mondta nekem a jó Robert, hogy a kitüntetést már december köze
pén nekem adományozták, de a nálunk oly csodásan gyors ügyintézés miatt ezt 
velem csak két hónappal később közölték. 

Itt most mindenki az Ukrajnával való első békekötés örömétől mámoros, s a 
második sem igen fog — még Trockij úr kétértelmű magatartása miatt sem — 
meghiúsulni. 

Hasse főszállásmester bizonyára érdekes időket élt át Pétervárott, ahol a viszo
nyok valóban vigasztalanoknak tűnnek. A mi hazatérő követeink arról tudósítanak, 
hogy a bolsevikok elosztási módszere tavaszra százezreket fog éhezésre kénysze
ríteni. 

A bolsevizmus mindenesetre nekünk, Központi Hatalmaknak megmutatta, hogy 
hogyan nem szabad cselekedni, ha a népnek valóban jót akarunk, és az élelmezést 
javítani akarjuk. 

Ha minden embernek adnak egyenlően 30 hold földet, anélkül, hogy annak meg
műveléséhez, a szükséges eszközökről gondoskodnának, épp akkor fog mindenki éhen 
halni, és így van ez minden gazdasági ággal. 

Remélem, hogy a Tábornok Űr rendkívül érdekes új hivatalában13 jól érzi magát, 
és hamarosan alkalmat ad az amerikaiaknak, hogy a szent városok miatt Tábornok 
Urat újságcikkekben a szokásos amerikai hangnemben megtámadhassák. 

Mivel bútoraim még Cospoliban vannak, arra gondoltam, hogy március elején 
odautazom, s különösen örülök már annak is, hogy ezen alkalommal jelentkezhe-
tem Tábornok Űrnál. 

Kérem engedje meg, hogy ottani szolgálati időm alatt tanúsított fölöttébb kegyes 
jóakaratáért újólag őszinte hálámat fejezzem ki. 

Maradok Tábornok Úrnak 
legalázatosabb híve 

Apponyi Henrik 

13 Célzás arra, hogy Seecktet 1917. december 2-án a török hadsereg vezérkari főnökévé nevezték ki. 
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9. 

1918. V. 16. 
Tisztelt Tábornok Ür! 

Kérem, szíveskedjék megengedni, hogy a derék Htinyadi Józsi által, akit most 
emeltek a Monarchia első tisztségviselőjévé (nem „hirtelen", inkább bámulatos, de 
ez esetben véletlenül kitűnő a választás), legalázatosabb üdvözletemet küld jem, és 
sajnálatomat fejezzem ki afölött, hogy — egyáltalán nem szándékosan — de nem 
tudtam a múlt hónapban Cospoliba menni, mert a politika, különösen a választó
jogi kérdés, itt tartott. Az utóbbi hál' istennek egy elfogadható kompromisszummal 
végződik. De hogy mi lesz ezzel Poroszországban! Erre rendkívül kíváncsi vagyok. 
Windisc'bgrätz nagy érdemeket szerzett a választójogi kérdésben. 

Június elején, úgy 9—10. körül feltétlenül szeretném megtenni elhalasztott uta
zásomat Cospoliba, hogy bútoraimat elhozzam, s ehhez szeretném Tábornok Ür 
szíves támogatását igénybe venni. 

A világban sok minden történt, amióta abban a megtiszteltetésben részesülhet
tem, hogy ön t legutoljára láthattam, örvendetes dolgok, de sajnos nem örvendete
sek is vannak bőségesen, amelyekről azonban jobb nem beszélni és nem írni. 

Minden rossznak azonban megvan a maga jó oldala is, és én szilárdan hiszem, 
hogy az utóbbi idők néhány eseménye egészen másképpen fog végződni, mint aho-
gyon azt az Entente remélte. Többet nem akarok írni. 

Kérem, szíveskedjék átadni kézcsókomat a nagyságos Asszonynak. Maradok 
Tábornok Ürnak, kegyes jóakaratára oly gyakran emlékezvén 

hálás és legalázatosabb híve 
Apponyi Henrik 

10. 

Seeckt jelentése Groener altábornagyhoz1'1 a magyarországi helyzetről 

A Vezérkar főnöke 
v. Seeckt tábornok 
3. sz. 9 szem. 

Berlin, 1919. VIII. 9. 

A magyarországi helyzet megítélése 

Várható volt, hogy a szovjeturalom Magyarországon rövid ideig tart, mivel az 
egész országban nincs több 800 000 gyári munkásnál, és az orosz bolsevizmus a 
falusi lakosságnál nem talál termékeny talajra. A nagybirtok és a többnyire jómó
dú parasztság közötti ellentét teljesen mesterséges. Veszélyesen erős az elzsidóso-
dott, erkölcsileg és szellemileg alacsony színvonalú középosztály. A háború végén 
a hangulat főleg a hibás élelmezési politika és a nagy véráldozatok miatt meg
romlott. A magyar alakulatokra kedvezőtlen hatással volt a nemzeti magyar tisz
tek csekély létszáma és azoknak a fentebb ismertetett középosztályból való szár
mazása. Az uralkodó körökben részben személyi okokból fellépő viszály megköny-
nyítette Károlyi Mihály grófnak a maga idejében a felemelkedést. Ezért ez a lelki
ismeretlen és öntelt személy veszélyessé vált, különösen a Korona aggalyoskodo 
magatartásakor. Károlyinak a szovjetek által való megbuktatása az országnak az 
Entente és Románia által okozott nemzeti károk miatti kétségbeesésének a következ
ménye. Kun Béla kormányától nemzeti egységet és ellenállást reméltek. Ezért 
törődtek bele a bolsevizmusba. Ennek uralma azonban véget ért, mihelyt a nép 
végérvényesen csalódott nemzeti reményeiben. 

József főhercegben a nemzeti gondolat testesül meg, ebben rejlik az ereje. Ö 
maga nem reakciós szándékú, korábban ellentétben állt a mágnások konzervatív 
pártjával. Tiszával őt a nemzeti gondolat és a Németországgal való szövetség hí-

14 Wilhelm Groener (1807—1939) német tábornok, a weimari köztársaság idején egy ideig közlekedésügyi minisz
ter. 1918—1919-ben a hadsereg szervezett erejét biztosította Ebért köztársasági elnöknek és kormányának a forradalmi 
mozgalmak leverésére. 
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vei közé tartozás kötötte össze, Andrássy gróffal ellentétben. Apponyi gróffal egyek 
voltak egy erősen soviniszta irányzatban. József főherceg valószínűleg nem ért 
egyet- a Szegedi Kormánnyal, amely erősen hajlik Románia felé. A Szegedi Kor
mány legjelentősebb tagja Bethlen István gróf, aki főleg erdélyi érdekeket kép
visel és ez okból szemmel láthatóan a románokhoz való csatlakozást fogadja eL 
József főherceg előreláthatólag meg fogja kísérelni, hogy koalíciós kormányt ala
kítson, de elsősorban mindenesetre inkább a demokratikus elemekre támaszkodva. 
Az elsősorban őáltala kijelölt minisztérium jelentéktelen személyekből áll. A jövő
ben előreláthatólag Lovászy, esetleg Vázsonyi is szerepet fog játszani. Mindketten 
demokraták és zsidók. 

Károly királynak egy későbbi újrabeiktatása nagyfokú magyarországi népszerűt
lensége miatt kizártnak tűnik. Hogy József főherceg gondol-e a Monarchia vissza
állítására, ma még nem lehet megmondani. Ez magában az országban előrelát
hatólag már a történelmi emlékek miatt is erős rokonszenvre találna. 

József főherceg személy szerint feltétlenül németbarát, de csak azt a politikát 
fogja követni, amely az ő és Magyarország számára előnyösnek látszik- Egészében 
véve az ő megválasztása az általános rend érdekében feltétlenül örvendetes. 

v. Seeckt 
vezérőrnagy s. k. 

11. 

W. Langfelder 
Gépgyár RT Vasöntöde 
Budapest VI., Angyalföld. Figyelő utca 14. 

Budapest, 1917. XII. 8. 
A tengerészeti attasé részére 

Módunkban áll elkészíteni öntödénkben egy olyan keményöntvény páncéllemezt, 
amely négy egymáson fekvő rétegből áll. A legfelső kemény réteg 3—4 mm vastag 
és olyan kemény, hogy alkalmas arra, hogy a lövedék hegyét letompítsa. Ez alatt 
a kemény réteg alatt található egy második réteg, amely erős és lágy, feladata a 
lövedék lendületének fékezése. Ez alatt a réteg alatt van ismét egy üvegkemény
ségű réteg, amely hullámosan van kiképezve, és feladata egyrészt a lövedék leltár -
tóztatása, másrészt annak oldalvást való eltérítése. A negyedik, puha és erős réteg
nek kell lehetővé tennie a lemez hátsó kidolgozását és ezenkívül össze kell tarta
nia a lemezt. Egy ilyen lemeznek legkevesebb 30 mm vastagnak kell lennie. 

Természetesen eddig nem volt lehetőségünk kipróbálni, hogy egy ilyen páncél
lemez tökéletesen megfelelne-e az önök által támasztott követelményeknek, de 
szeretnénk ezzel kísérletet tenni. 

Hallottunk róla, hogy már 25 évvel ezelőtt is foglalkoztak többrétegű páncél ké
szítésének a gondolatával, amelyet azonban sem hengereléssel, sem mechanikus 
belső összekapcsolás által nem tudtak elkészíteni. 

Az új páncéllemez fő előnye éppen a belső összeköttetésben rejlik, mivel az 
egész lemez egy darabból áll. Mivel a páncéllemezt nem hengerelik, hanem öntik, 
bármilyen tetszőleges formát lehet neki adni, ami nem csak erdőben (?), hanem a 
légitámadások elleni védőberendezéseknél is nagy előnyt jelent. 

Ezért nagyon hálásak lennénk Nagyságodnak, ha irányadó helyen felhívná erre 
az ügyre a német haditengerészet (Reichs-Marine) figyelmét, hogy ezáltal megbí
zást kaphassunk egy próbalemeznek lövési próbához való szállítására. 

(A Tengerészeti Hivatal államtitkárának 1918. január 31-i közlése a bécsi ten
gerészeti attasénak) 

Az ilyen ajánlatokkal szerzett eddigi tapasztalataink miatt nem lehetséges, hogy 
megbízást adjunk próbapáncéllemez szállítására. 

Amennyiben a cég saját költségére mégis előállítana ilyen páncéllemezt, a Biro
dalmi Tengerészeti Hivatal kész azt lövési próbának alávetni. 

megbízásból 
Piper 
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SZEMLE 

DER DEUTSCHE MILITARISMUS IN GESCHICHTE UND GEGENWART 
(Militärverlag, Berlin, 1980. 301. o.) 

A Német Demokratikus Köztársaság 
Hadtörténeti Intézetének (Potsdam) szer
zői kollektívája Kari Nuss vezetésével 
egy napjainkban is igen fontos téma tu
dományos feldolgozására vállalkozott, ne
vezetesen a német militarizmus történe
tének mélyreható feltárására, s annak 
korunk bonyolult nemzetközi helyzeté
ben, a modern kapitalizmus szocializmus
ellenes konfrontációjában vállalt külön
leges szerepe bemutatására. „A német 
militarizmus a múltban és jelenben" c. 
tanulmánykötet, amely 16 tanulmányt 
foglal magában, az Intézet „Tanulmá
nyok-problémák-elemzések" c. sorozatá
nak eleddig legnagyobb érdeklődést ki
váltó kötete. 

A militarizmus, e sokrétű, bonyolult, 
az egész társadalmi életet átható jelen
ség kutatása a nemzetközi munkásmoz
galom neves teoretikusainak munkássá
gában, illetve a marxista—leninista tör
ténettudományban nündig kivételes he
lyet foglalt el, csakúgy, mint a polgári 
ideológusok és tudósok tevékenységében. 
Míg ez utóbbiak alapállása egyértel
műen az, hogy a militarizmus a társa
dalmi rendszerektől független jelenség, 
a mű szerzői, a marxista—leninista tör
ténettudomány eredményeit összegezve, 
abból indulnak ki, hogy a militarizmus 
— legtágabb értelemben véve — az an
tagonisztikus osztálytársadalmak felépít
mény-jelenségének tekinthető, a politika 
egyik formájának, illetve a kizsákmányo
ló osztályok részéről a hatalom gyakorlá
sa egyik módszerének más osztályokkal 
szemben, amelynek kapcsán felhasznál
ják a katonai erőket, eszközöket, mód
szereket és elméleteket. Funkciójában a 
militarizmus kettős feladatot lát el: egy
részt féken tartja a kizsákmányolt tö
megeket, másrészt az uralkodó osz
tály (ok)-csoportosulások külső, expanzív 
törekvését realizálja. A militarizmus sa
játos vonásai közé tartozik, hogy álta
lában az adott társadalmi formáció ha

nyatló szakaszában lép előtérbe, akkor, 
amikor az uralkodó osztály össztársadal
mi érdekek képviseletére már képtelen. 
Ebből következőleg a militarizmus nem 
más, mint reakciós és többnyice ellen
forradalmi, nyílt, brutális erőszakpoliti
ka, amit élesen el kell határolni a kato
nai erő progresszív szervezetétől, illetve 
alkalmazásától. Ezen elhatárolás kritériu
mai: a társadalmi rendszer jellege és a 
mindenkori állam osztályszerkezete. Az 
említett kritériumokból adódik a milita
rizmus történelmi megjelenési formáinak 
különbözősége társadalmi formációk, il
letve azok fejlettségi szakaszai szerint. 

A kapitalizmus kialakulásával a milir-
tarizmusnak egy új, minőségileg maga
sabb formája lép elő. A „modern milita
rizmus" (a szűkebb értelemben vett mi
litarizmus) a burzsoázia nyílt hatalmi 
erőszakrendszere, amelyben a katonai 
hatalom a társadalmi élet valamennyi te
rületébe behatol, s időlegesen azokat ma
ga alá veti. A militarizmus, mint rend
szer, csak a termelőerők és a társadalmi 
kommunikáció olyan szintjén jöhetett 
létre, amit a kapitalista termelési mód 
megszületése és kiteljesedése tett lehető
vé. Voltaképpen a kialakuló kapitalista 
termelési mód feltételei között fejlődött 
ki a későfeudális katonai rendszer is, 
mindenekelőtt Poroszországban, habár az 
a feudális osztályuralom érdekében. A 
polgári forradalmak korszakában a bur
zsoá osztályuralom időszakos válságai 
hoztak létre militarizmust (bonapartiz-
mus), amely legmagasabb fokát a kapi
talizmus utolsó szakaszában az imperia
lizmusban éri el. 

A szerzők megállapítása szerint nap
jaink militarizmusa, militarista rendszerei 
egy extrém katonai-^bürokratikus hatalmi 
apparátus megjelenési formái, amelyek az 
egész népgazdaságot alárendelik a had
felszerelési ipar szükségleteinek, a bel
politikai represszióknak és a kifelé irá
nyuló agressziónak, miközben a néptö-

— 292 — 



megeket a nacionalizmus és sovinizmus 
szellemében ideológiailag manipulálják. 
À modern militarizmus konkrét formái 
és típusai a mindenkori ország történelmi 
feltételei által meghatározottak (a polgá
ri átalakulás útjai, a későfeudalista mi
litarizmus hagyományai, a polgári-forra
dalmi hagyományok továbbélése stb.), de 
döntő szerepet játszanak a nemzeti (bel
ső) és nemzetközi (külső) erőviszonyok is. 
E tényezőktől függ lényegében az is, mi
lyen mértékben tud kiformálódni a mi-
litarizmusra való hajlam, tendencia, egy 
szervezett, a társadalmat összességében 
meghatározó rendszerben. A modern im
perialista militarizmus megjelenési for
máját és típusát az is befolyásolja, hogy 
az imperializmus a jelenlegi korszak jel
legéből adódóan többé már nem az egyet
len meghatározója a társadalmi fejlődés
nek, és hogy a vele szemben álló belső
külső erőkkel növekvő mértékben kon
frontációra kényszerül. Éppen ezért a ka
pitalizmussal való okozati összefüggés 
ma sem jelenti azt, hogy a polgári állam, 
vagy a polgári politika ab ovo egyenlő
sül a militarizmussal. 

A modern imperialista militarizmus 
történelmi meghaladása feltételezi a 
munkásosztály vezető szerepét az impe
rializmus, a háború és a háborús veszély 
elleni harcban, s elérhetővé csak a ka
pitalizmus, s egyáltalán a kizsákmányoló 
társadalom felszámolása révén válhat. 
Ebből következően, a militarizmus el
lenpárja nem a pacifizmus, hanem a for
radalmi antimilitarizmus, melynek szi
lárd támasza a szocialista államok kato
nai ereje. 

A militarizmus fogalmának meghatá
rozása után külön tanulmány foglalko
zik a fogalom történeti megjelenésével, 
majd a munkásmozgalomban való elter
jedésével. A fogalom először a 19. sz. ele
jén tűnik fel a francia szocialistáknál, 
akik a III. Napóleon-féle bonapartizmus 
megjelölésére használják. Első írásbeli 
nyoma az utópista szocialista Proudhon-
nál található. Jóllehet Marx Louis Bo
naparte államcsínyéről 1851. december 
2-án írt munkájában részletesen elemzi 
a milifarizmust, magát a szót nem hasz
nálja. Engels viszont 1875-ben a Porosz
ország vezette Német Birodalmat a „mi
litarizmus igazi reprezentánsának" neve
zi. A fogalmat a német munkásmozga
lomba W. Liebknecht vezette be, hang
súlyozva, hogy az valamennyi nép közös 
ellensége, amelyet forradalmi eszközök
kel kell megsemmisíteni. Behatóbb elem
zést K. Liebknecht ad a német milita-
rizmusról, először a Szociáldemokrata 
Párt brémai kongresszusán (1904), majd 
„Militarizmus és antimilitarizmus" c. hí
res írásában (1907). Ez utóbbiban K. 
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Liebknecht nyomatékosan kiemelte a mi
litarizmus társadalmi jelenség voltát, s 
egyben társadalmi felépítmény jellegét, 
hangsúlyozva annak külső és belső el
nyomó funkcióját. A militarizmus legát
fogóbb elemzését Lenin végezte el (1. Le
nin művei, 22. k., németül), akinek vizs
gálatai nem szűkültek le egy bizonyos 
ország militarizmusára, hanem a világ 
újrafelosztásáért küzdő nagyhatalmak 
militarista rendszereit vette kutató gór
csöve alá, megállapítva, hogy az első vi
lágháborúban a monopolkapitalizmus ál
lammonopolista-kapitalizmussá történt 
átalakulásával a társadalmi élet vala
mennyi területe a militarizmus áldozatá
vá lesz, amellyel a proletárforradalom 
katonai programját kell szembeállítani. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
óta, a kapitalizmus általános válságának 
elmélyülésével, a militarizmus egyre in
kább a szocializmus rendszere ellen irá
nyuló imperialista aknamunka eszköze, 
amelynek kapcsán elveszti „nemzeti" jel
legét, s az USA imperializmus vezette 
katonai koalíció rendszerében intemacio-
nalizálódik. 

A mű tanulmányainak többsége a né
met militarizmus fejlődéstörténetével 
foglalkozik. így részletes elemzését kap
juk a 19. sz-i porosz—német militariz-
musnak, a 20. sz. eleji, az első világhá
borút megelőző imperialista militariz-
musnak (s vele együtt a német munkás
mozgalom elkeseredett harcának ábrázo
lását a militarizmus ellen), amelyekre a 
porosz junkerség a maga feudális marad
ványaival nyomta rá bélyegét és töre
kedett a nagytőke szélsőséges, agresszív 
hódító célkitűzéseit a kezében levő félel
metes erejű, a kapitalista termelési vi
szonyok feltételei között kialakult mo
dern tömeghadsereggel elérni, megvalósí
tani. A császárságot követő weimari köz
társaság militarizmusára nyugodtan rá 
lehetett olvasni azt, amit az államra: a 
császárság folytatása volt más eszközök
kel. A militarizmus színezetében viszont 
annyit változott, hogy a junker vonással 
szemben a nagytőke vonása erősödött 
meg, amely — a háborúvesztés és a no
vemberi forradalom keserű valóságában 
— rugalmasabbá vált, s a nyílt, brutá
lis erőszak helyébe a szociál-demagógia 
eszköztárát léptette, bizonyos demokrati
kus mázt vett fel, s „liberális" légkör
ben készült a német imperializmus visz-
szavágására, az új világháborúra. Mind
ez nem jelentette a hadsereg, a Reich
wehr vezetését kezükben tartó militaris
ták harmonikus egységét. Az ún. libe
rális szárny (W. Groener, K. Schleicher 
stb.), amely a szociáldemokráciával való 
szövetséget már 1918-ban megalapozta 
(Groener—Ebert-féle szövetség) taktikái 
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kérdésekben szemben állt a szélsőjobb
oldali militaristák (E. Ludendorf, M. 
Bauer, a fasizmus hatalomra juttatásá
ban segédkező W. v. Blomberg és W. v. 
Reichenau) csoportjával. A kettőjük kö
zött ingadozott H. v. Seeckt és csoport
ja (W. Heye, W. v. Fritsch, L. Beck.) ab
ban az értelemben, hogy a köztársaságot 
szükséges rosszként elfogadta, de a náci 
mozgalom megerősödésével egyre közele
dett a szélsőséges militaristákhoz. A 
Groener—Schleicher csoport ugyanakkor 
az antifasiszta tömegmozgalmak leszere
lésével készítette elő a náci hatalomátvé
telt, annak ellenére, hogy Groener a ná
cik személyes ellenfele volt, Schleicher 
pedig a hosszú kések éjszakájának egyik 
áldozata lett. A 20-as években feléledő, 
új erőre kapó német militarizmussal 
szemben egyedül a Német Kommunista 
Párt harcolt elszántan: E. Thälmann a 
XII. pártkongresszuson tartott nagy beszé
dében széles antifasiszta-demokratikus 
egységfront létrehozását sürgette a fe
nyegető fasiszta diktatúrával, s az azt 
teljes mértékben támogató militaristák
kal szemben. Az egységfront létrehozása 
sikertelenségének okai közismertek, ered
ménye a náci hatalomátvétel lett, amely 
az emberiség legszörnyűbb háborújához 
és a német nép nemzeti katasztrófájához 
vezetett el. 

A fasizmus és militarizmus közötti szi
lárd szövetség osztálygyökerei azonosak, 
jóllehet a kettő egymással nem egyenlő. 
Maga a szövetség a második világhábo
rúig több fejlődési szakaszon ment át. 
Általánosságban megállapítható, hogy a 
militarizmus eszköze, a hadsereg (Wehr
macht), a nácik által felkínált, illetve ér
vényre jutott munkamegosztás alapján a 
német monopolkapitalizmus agresszív 
hódító céljait volt hivatva megvalósítani, 
míg a belső elnyomás funkcióit a fasisz
ta párt fegyveres szervezetei, az SS, SA, 
a Gestapo és a rendőrség látták el. Mind
ez nem zárta ki, hogy a fasiszta diktatú
ra korlátlan hatalma a Wehrmacht fe
lett nem érvényesült volna, azok a mi
litaristák, akik a fasiszta befolyás erősö
désével szemben egy ideig ellenállást ta
núsítottak (az ún. wilhelmianusok, a pol
gári származású L. Beck, Fr. Halder), 
vagy kihullottak a vezetésből, vagy meg
alkudtak; mindenesetre a terepet átad
ták a porosz nemességből származó olyan 
katonai vezetőknek, akik a hadsereg tel
jes fasizálódását követelték. (W. v. Rei
chenau, W. v. Blomberg, Fedor v. Bock, 
H. v. Guderian stb.) (Kár, hogy a mű 
nem foglalkozik az arisztokrata táborno
kok azon csoportjával, akik a nácikat 
megvetették ugyan, de a fasizmust, s 
annak rabló háborúját hűségesen kiszol
gálták, így pl. G. v. Rundstedt tábor

nagy, majdhogynem „hindenburgi" te-
kintélyéveľ még 1945 elején is az általa 
mélyen lenézett Hitler mögött állt. Vagy 
W. v. Leeb tábornagy, akinek „hűségét" 
— jóllehet bajor arisztokrataként és bi
gott katolikusként személyileg minden 
nácit gyűlölt — Hitler hatalmas birtok
adománnyal vásárolta meg.) 

A militarizmus és a fasizmus szövet
ségének hangsúlyozása rendkívül fontos. 
A háború utáni nyugati történetírásban 
ugyanis rögtön jelentkezett az a mai na
pig élő irányzat, amely a német legfelső 
katonai vezetés és a fasiszták, elsősorban 
a fasiszta vezetők (Hitler, Himmler, Go
ring stb.) áthidalhatatlan ellentéteiről 
beszél. E legenda döntő bizonyítékául a 
Hitler elleni, 1944. július 20-i merényle
tet hozzák fel. Bármennyire is tragiku
san végződött az összeesküvők sorsa, vi
tathatatlan, hogy programjuk a kapita
lista társadalom megmentését célozta egy 
olyan időpontban, amikor az irtózatos 
katonai vereségek egyre közelebb hoz
ták a nemzeti katasztrófa végkifejletét. 
A német nagyburzsoázia a merénylet pil
lanatában, s mindaddig, míg a harci cse
lekmények el nem érték Németország, 
földjét, cserben hagyta őket, s szenvtele
nül szemlélte gróf Stauffenberg, s a töb
biek egyéni tragédiáját, miközben a né
met népgazdaság erejét minden eddigi
nél fokozottabb mértékben a vesztett há
ború szolgálatába állította. De nem csak 
a nagyburzsoázia. A legfelső katonai ve
zetés sietett hűségéről biztosítani Hitlert, 
s példáját követte a hivatásos tisztikár; 
a fasiszta háborúért hozott újabb erő
feszítések példátlan hulláma öntötte el az 
országot, s ezek kikényszerítésében a mi
litarizmus valamennyi csoportja az élen 
járt. Az összeomlás napjaiban és óráiban 
aztán számos kísérlet történt, hogy kü
lönböző tábornoki klikkek kapcsolatot 
keressenek az Egyesült Államok és Nagy-
Britannia reakciós köreivel a Szovjetunió 
ellen, és a „modern militarizmus" átmen
tésére a háborús vereség utáni időkre. 

A „flexibilis", „modern militarizmus" 
átmentésére és újjáéledésére a háborút 
Eövető hidegháborús időszak kedvező fel
tételeket teremtett. A mű bőséges anya
got szolgáltat arra, miként vált a nyu
gati hatalmak által létrehozott Szövetsé
gi Köztársaság a militarizmus meleg
ágyává, s hogyan integrálódott bele a 
modern német militarizmus az USA im
perialisták vezette katonai blokkba, s ját
szik napjainkban is meghatározó szere
pet a béke és a nemzetközi enyhülés 
zászlóvivője, a Szovjetunió és a szocia
lista országok ellen. A német militariz-
must emellett napjainkban az állammo
nopolista rendszerrel való legszorosabb 
kapcsolat jellemzi, amelyben a militarista 
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kaszt .megőrizte hagyományos exkluzív 
helyzetét, s döntő befolyással rendelke
zik a hadiipari komplexumok irányítá
sában. 

Flexibilis voltát pedig annak felisme
rése húzza alá, hogy mivel a szocializmus 
elleni harcot egyedül vállalni nem tudja, 
a kapitalista szövetségi blokkon belül 
megelégszik a másodhegedűs szerepével, 
miközben a nyugat-európai integrációban 
a vezető szerepet ragadja magához. 

Korunk német militarizmusa jegyeiben 
eltér a hagyományostól, különbözőségei a 
mai nemzetközi osztályviszonyoktól, osz
tályharctól meghatározottak. Ha eddig a 
rivális imperialista államok közötti konf
liktusok legfőbb forrása volt, a nemzet
közi militarizmus részeként a világ va
lamennyi forradalmi erőivel szembeni el-

Bátorságra vall, és feltétlenül tisztele
tet érdemlő vállalkozás egy fiatal, kezdő 
német történésztől, hogy — vállalva a 
nyelvi nehézségeket is — a magyar tör
ténelem egy viharos, korszakhatárt jelen
tő időszakából, az 1848/49. évi forradalom 
és szabadságharcból merítsen témát. 
Munkája céljául a szabadságharcban 
részt vevő külföldi légiók tevékenységé
nek és szerepének az összegezését tűzte 
ki. A szerző másfél évet töltött Magyar
országon az ELTE ösztöndíjasaként, ille
tőleg kutatóként. Könyve azonos azzal a 
munkával, amelyet 1974-ben a müncheni 
Ludwig-Maximilian Egyetem bölcsészeti 
kara disszertációként elfogadott. 

A könyv fő- és alcímének az egybeve
tése gondolkodóba ejti az olvasót és ez 
a bizonytalanság a könyv olvasása után 
is megmarad. Nevezetesen az, hogy a ma
gyar szabadságharcban részt vevő legje
lentősebb külföldi légiók bemutatása 
volt-e a fő cél, vagy pedig annak az el
vi kérdésnek a tisztázása, hogy a 19. szá
zadi külföldi alakulatok ideológiai azo
nosság alapján, együttérzésből vettek-e 
részt más népek harcában, vagy csak 
anyagi érdekből, zsoldért; és a magyar 
szabadságharc s annak külföldi légiói e 

keseredett — extrém reakciós és agresz-
szív — harc letéteményese, amellyel 
szemben csak a szocialista államok ka
tonai ereje képes az egyetemes békét és 
emberi haladást megőrizni. 

A~ mű érdemei közé tartozik, hogy bő
séges anyaggal dokumentálja azt a mér
hetetlen kárt, amit a német militarizmus 
a világ népeinek okozott. Ugyanakkor le-? 
hetőséget nyújt a Bundeswehr és a 
NATO fegyverkezési hajszájának nyo
mon követésére. A munkát végül igen 
gazdag irodalmi anyag egészíti ki, amely 
átfogja a marxizmus—leninizmus klasszi
kusainak a militarizmus történetére vo
natkozó munkásságát és a szovjet, va
lamint az NDK-beli történetírás erre vo
natkozó eredményeit. 

Farkas Márton 

kérdés tisztázásához csupán vizsgálati 
alapot nyújtottak? 

Szerepük és tevékenységük tisztázása 
céljából elvi-elméleti kérdések felveté
séből áll a bevezető rész, amelynek rövid 
summázata az, hogy a légiók végezetül 
is egy elvont eszméért, a szabadságért, 
Magyarországért, vagy a saját hazájukért 
harcoltak-e; szolidaritásból, eszmei meg
győződésből, vagy anyagi érdekért, zsol
dért. Tovább szűkítve és pontosítva a 
kérdést:' mi késztette a külföldi nemzeti
ségűeket arra, hogy részt vegyenek a ma
gyar szabadságharcban, illetőleg mi kész
tette Magyarországot a segítségük igény
be vételére és toborzásukra? Részvéte
lük tényleges segítséget jelentett-e a ma
gyar ügy számára, vagy csak tehertételt? 
Milyen katonai szerepük volt e kötelé
keknek, és fellépésüknek voltak-e bel-
és külpolitikai konzekvenciái ? 

Érveket és ellenérveket sorakoztat fel 
a kérdések felvetése során, azok lezárá
sa nélkül. A megválaszolásra főként a 
légiók történetének konkrét tárgyalása 
hivatott, ami meg is történik. Ezek az 
esetek többségében helytállóak, helyen
ként azonban erőltetetteknek tűnnek. A 
válaszadás során főként azt a tényt nem 
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veszi mindig kellő mértékben figyelem
be a szerző, hogy Magyarország harca 
nem csak a függetlenségért folyt, hanem 
a forradalom vívmányaiért is, és hogy 
a szabadság nem elvont ideált jelentett, 
hanem az elnyomott népek és osztályok 
létezési formáját. Magyarország függet
lenségi és forradalmi harcának az egy-
befonódása tette lehetővé, hogy külön
böző nemzetiségű, ideológiájú és osztály-
hovatartozású egyének — esetenként el
térő szándékkal és célkitűzéssel — részt 
vegyenek benne. 

Végezetül is az 1848/49-es külföldi lé
giók tevékenységének a megítélésénél 
nem az a döntő, hogy milyen szubjektív 
szándéktól vezéreltetve vettek részt a 
szabadságharcban, hanem az, hogy objek
tíve Magyarország függetlenségéért s po
litikai önállóságáért, és rajta keresztül az 
emberiség, s benne a saját népük szabad
ságáért is harcoltak, és ha kellett, az 
életüket is feláldozták. 

A bevezetést követően 3 fejezetben, a 
német ábécé sorrendjében tárgyalja a né
met, az olasz és a lengyel légió történetét 
és keresi a bevezetőben feltett kérdések 
válaszát. 

Az elsőként tárgyalt német légió tör
ténetének feldolgozásakor leírja a légió 
alapítását, szervezését, az ország külön
böző részein folytatott toborzás eredmé
nyét és a toborzó tisztek munkáját; az 
anyagi ellátottságát, számadását, felsze
relését, fegyverzetét, egyenruházatát, fe
gyelmi helyzetét; a tiszti kar származá
sát, előképzettségét, és összetételét; a lé
gió meghatározott századainak nemzeti 
hovatartozás és szociális származás sze
rinti összetételét; a különböző alegysé
geknek — különösen a felkelő románok 
ellen bevetett alakulatoknak — a csa
tákban kifejtett tevékenységét, harcmo
rálját és veszteségét; a légió egyesítésére 
tett kísérleteket és a feloszlatására vo
natkozó javaslatokat; az első főparancs
nokának, Peter Giron ezredesnek a le
váltását, a szolgálatból való elbocsátását, 
és az új főparancsnoknak, August von 
Thomsdorf őrnagynak a kinevezését; vé
gezetül a pesti es. kir. katonai törvény
széknek mindkettőjük ellen lefolytatott 
hadbírói eljárását. Túlságosan gyakran, 
már-már az öncélúság határát súroló 
részletességgel foglalkozik a szerző a 
zsoldkérdéssel, ami bár gyakran hangoz
tatott és meg-megismétlődő sérelme volt 
a légiónak, mégis, mindvégig alárendelt 
kérdés maradt a légió becsületével szem
ben. 

A légió programját és .a tevékenysége 
eszmei indítékait tartalmazó iratokat ele
mezve megállapítja a szerző, hogy ezek
ben Magyarország szabadságának és jo
gainak védelme mellett szerepelt ugyan 

az a szándék és felismerés, hogy ezzel 
közvetve a németországi forradalmat is 
szolgálják, illetőleg a nemzetek felett ál
ló „szabadság eszméjét" is győzelemre 
segítik, ezt azonban sosem állították cél
kitűzéseik középpontjába. Rámutat arra, 
hogy bár ezekben is történik utalás a 
magyar és a német érdekek összefonódá
sára, és a légiót egy „szent népszövetség" 
kereteibe helyezik, hiányzik belőlük 
azonban az "a lengyel légióra olyannyira 
jellemző igény, hogy a saját nemzetük 
képviselői és érdekei megvalósítói légye
nek. A közös magyar—lengyel érdekek 
egybevetése és ebből eredően nemzeti 
szabadságharcaik kölcsönös támogatása 
szükségességének a felismerése képezte a 
lengyel légió felállításának az ideológiai 
alapját, amely éppen ezért már kezdettől 
fogva tiltakozott az ellen, hogy zsoldos
nak tekintsék; ezzel szemben a német 
légiónál ez az ideológiai fejlődés később, 
az első főparancsnok leváltásakor jött 
csak létre, amikor is hangoztatták, hogy 
nem zsoldért, hanem a szabadságért és 
valamennyi nemzet becsületéért harcol
nak. 

A német légió eszmei arculatának ön
meghatározását abban foglalja össze a 
szerző, hogy az nem mutat fel sajátsá
gos vagy eredeti vonásokat, ideológiai 
tartalmú nyilatkozatai és közleményei 
stílus, kifejezés és tartalom vonatkozásá
ban viszont teljesen megegyeznek Ma
gyarország és Németország forradalmi 
tartományai nyilvános publikációival. 

A három tárgyalt külföldi légió közül 
a német légió szervezettségét, fegyelmét 
és a magyar szabadságharcban kifejtett 
tényleges katonai segítségét a másik ket
tőénél kisebb értékűnek minősíti. Peter 
Giron ezredes alkalmasságát a főparancs-
noki poszt betöltésére, katonai képzett
ségét, bátorságát és emberi kvalitásait is 
aláhelyezi a másik két külföldi légió fő
parancsnoka, Alessandro Monti ezredes 
és Józef Wysocki tábornok adottságai
nak és jellemének. 

Ennél a légiónál állt a módjában a 
szerzőnek leginkább levéltári forrásokra 
támaszkodnia. A nem ritkán periférikus, 
gyakran jelentős intervallumokat felmu
tató levéltári és irodalmi források ada
taiból minuciózus részletességgel állítot
ta össze az alakulat mozaikképét. 

Sorrendben a másodikkal, az olasz lé
gióval, a másik két légiónál rövidebben, 
csak 31 oldalon foglalkozik, abból a meg
gondolásból, mivel a témára vonatkozóan 
több olasz és magyar szerző munkája ren
delkezésre áll, ami egy összefoglaló 
igénnyel fellépő munka esetében vitat
ható álláspont. Az olasz légióról alkotott 
kép azonban így is kerek, és a lényeget 
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tartalmazza az ismertetés. Rámutat a 
szerző arra, hogy a külföldi légiók közül 
az olasz volt a legfegyelmezettebb és — 
a létszámához képest — a legütőképesebb, 
s elsőként emelkedett közülük a reguláris 
csapatok színvonalára. ír a magyarorszá
gi olasz eredetű alakulatokról, ezek sor
sáról, a magyarországi és a piemonti szö
vetség megkötésére irányuló törekvések
ről, Alessandrd Monti diplomáciai meg
bízatásáról és Magyarországra jövetelé
ről, az olasz légió felállításáról, szervezé
séről, nemzetiségi összetételéről, szolgá
latáról, egyenruházatáról, harci moráljá
ról és tevékenységéről, a parancsnokairól, 
valamint arról az ideológiai kötelékről, 
amely a tagjait összekapcsolta. Ideológiai 
szempontból elemzi a légió parancsnoká
nak, Montinak a légió katonáihoz intézett 
felhívásait és összeveti ezeket a magyar 
kormánynak a néphez intézett, keresztes 
háborúra felszólító felhívásával. Az elem
zés során arra a következtetésre jut, hogy 
Monti a szabadságon nem annyira az 
1848-as forradalom polgári átalakulását és 
szociális vívmányait értette, hanem in
kább a Habsburg-uralomtól való felsza
badulást és a népek szuverén nemzeti ál
lamokba történő politikai organizációját. 
Az önálló -nemzeti állam és a polgári át
alakulás szembeállítása — véleményünk 
szerint — nem indokolt. A nemzeti szu
verenitás elsődlegességének hangoztatása 
természetes, hiszen a Habsburg-biroda
lom kötelékébe tartozás egyaránt akadá
lya volt az önálló nemzeti állam kialaku
lásának és a polgári-szociális átalakulás
nak is, míg a nemzeti keretek ez utóbbi 
kifejlődésének tágabb lehetőséget biztosí
tottak. 

A legjelentősebb, harmadikként tár
gyalt lengyel légió ismertetése során be
mutatja a szerző a különböző lengyel bi
zottságoknak és személyeknek a lengye
lek szervezésére és felfegyverzésére vo
natkozó, egymástól is eltérő nézeteit; a 
magyar kormányférfiak, közöttük Kos
suth lengyel-szimpátiáját, de egyúttal 
fenntartását is egy önálló lengyel légió 
felállításával kapcsolatban ; Bulharyn, 
Rembowski, Pietrowski (Piotrowski) és 
mások szervezési tevékenységét; az egy
mástól elszigetelten szervezett, felállított 
és harcoló alakulatok végül is légióvá en
gedélyezett összevonását Wysocki pa
rancsnoksága alatt; a működést rögzítő 
és módosító szabályzatokat; a tisztek ki
nevezésének módját; az egyenruházatot; 
a légió fegyelmi helyzetét, struktúráját és 
harci cselekményeit. 

A légió tervezett felállításának ismer
tetésekor részletesen kitér Bemnek Wy-
sockitól, Falkowskitól és -másoktól eltérő 
véleményére és a véleménykülönbség 

okaira. A kérdés taglalása során vitatja 
Kovács Endre véleményét, amely szerint 
Bem osztozott Kossuth abbeli félelmében, 
hogy egy önálló lengyel légió felállítása 
provokálja a cári Oroszországot a közbe
avatkozásra. Bem — a szerző okfejtése 
szerint — tudatában volt annak, hogy a 
távolabbi lengyel célokat csak az Orosz
országgal szembeni közvetlen háborúban 
lehet elérni. Éppen ezért a légió felállí
tásában elfoglalt tagadó álláspontja nem 
Oroszország esetleges provokálásának a 
veszélyére vonatkozik, hanem csupán az 
idő előtti cári beavatkozás lehetőségére 
és veszélyére. Egy önálló lengyel légió 
szervezésében és felfegyverzésében a ma
gyar hadsereg felállításának és felszere
lésének akadályozó és késleltető tényező
jét látta. Ez volt tehát — egyéb okok mel
lett — a fő oka annak, hogy nem java
solta a légió felállítását, és a szerző úgy 
véli, hogy ezt a tényt a témával foglal
kozók eddig nem vették kellően figye
lembe. 

Kossuth szerepének a megítélésében 
enyhe szemrehányás érezhető. Naciona
lizmussal, következetlenséggel, taktiká
zással vádolja a lengyelekkel szemben ki
alakított politikájában, holott az életha
lálharcát vívó Magyarország sorsa iránt 
felelősséggel tartozó politikusnak és ál
lamférfinak a lengyel kérdést — a távo
labbi lengyel célok és érdekek szempont
jából is — elsősorban abból az aspektus
ból kellett megközelítenie, hogy az a ma
gyar ügyre nézve milyen reális haszonnal 
jár. 'I 

Egy alfejezetben bemutatja a szabad
ságharc továbbfolytatása, illetőleg a fegy
verletétel kérdésében megnyilvánuló ma
gyar—lengyel véleménykülönbséget, a 
magyar—lengyel szövetség felbomlásának 
megítélését, egy másikban pedig a két 
legjelentősebb lengyel tábornok, Bem és 
Dembinski szerepét ismerteti. 

A két generális bemutatása alkalmat 
ad számára arra, hogy hadvezéri képes
ségük, tehetségük és felfogásuk elemzése 
és egybevetése mellett dióhéjban felvá
zolja a főhadszíntér és az erdélyi had
színtér főbb politikai és harctéri esemé
nyeit, aminek, bár nem tartozik szigorúan 
a témához, de egy német nyelvű munká
ban — az események világosabb megér
tése szempontjából — megvan a létjogo
sultsága, sőt indokolt is. 

A IV. fejezetben rövid, summázott ér
tékelést ad a külföldi légiók közötti kü
lönbségekről, tevékenységük jelentőségé
ről és korlátairól, ideológiái likról, veze
tőik katonai képességeiről, valamint em
beri kvalitásaikról, rámutat arra, hogy 
a külföldi légiók és az idegen ajkúak 
részvétele a magyar szabadságharcban 
csak ürügyként szolgált a cári beavatko-
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zásra. Az intervenció valódi oka a ma
gyar fegyverek sikere, a status quo fel
borulásától és nemzeti államok kialaku
lásától, valamint a forradalomnak cári 
területre történő kiterjedésétől való fé
lelem volt. 

A munkára jellemző a tárgyilagos, pár
tatlan állásfoglalás, a források és adatok 
korrekt felhasználása. A szerző jó átte
kintéssel rendelkezik az európai és a ma
gyar forradalomról; alaposan ismeri az 
1848/49. évi magyar forradalom és sza
badságharc eseményeit és az irodalmat, 
amit a gazdag irodalomjegyzék is igazol. 
Bőséges jegyzetanyag, forrásjegyzék és 
névmutató egészíti ki a könyvet. A ma
gyar neveket, helységneveket, a levéltári 
és irodalmi források címét az esetek 
többségében helyesen, a magyar írásmód
nak megfelelően adja meg. 

Csökkenti a munka értékét a sok pon
tatlan hivatkozás. A német légió esetében 
például az 1848/49. évi forradalom és sza-

Mint azt a könyv címe is jelzi, a 
szerző a sárvári múzeum fegyvergyűjte
ményének ismertetését tűzte ki céljául 
és ezt a feladatot kiváló szakszerűség
gel oldotta meg. 

A vállalkozás annál is inkább dicsé
retes, mivel katalógus jellegű fegyver
ismertetés irodalmunkban elég ritka és 
mivel a leírt gyűjtemény általános ösz-
szetételű (különböző korokból és né
pektől származó fegyverekből áll), az 
olvasó a szakszerű ismertetésekből szé
leskörű tájékoztatást nyer. 

A katalógus 190 fegyvert, illetve fegy
vertartozékot ír le és minden egyes da
rabot rajzban is ábrázol, emellett a 
méreteket, valamint a jellemző adatokat 
is megadja. A könnyen áttekinthető szer
kezeti felosztás külön fejezetekre bont
ja az anyagot: 

Tűzfegyverek és tartozékok <— Szál
fegyverek — Ütő- és sújtófegyverek — 
Vágó- és szúrófegyverek — Védőfegy
verek. 

A megadott fejezeteken belül alfejeze
tek (Puskák, pisztolyok, ágyúk, lőpor
tartók stb.) teszik még áttekinthetőbbé 
az ismertetést. 

badságharc iratainak a Hadtörténelmi 
Levéltár őrizetében levő fondjába tartozó 
mintegy 300 hivatkozott aktájából körül
belül 31 jelzet teljesen rossz, további 33 
pedig egyéb hiányosságokat vagy pontat
lanságokat tartalmaz. Nagy kár! A nagy
számú pontatlanságnak csak kis hányada 
írható a gépelés terhére. 

A könyvet — a címlap kivételével — 
nem nyomdai, hanem sokszorosítási el
járással állították elő, feltehetően a téma 
iránti mérsékelt érdeklődés és a kiadási 
költségek csökkentése miatt. 

A fő kérdés, a légiók részvételének elvi 
megokolása, kevésbé látszik megalapo
zottnak és meggyőzőnek, mint a tényleges 
szerepük és tevékenységük részletes, tár
gyilagos leírása. A munkát a külföldi lé
giók történetével és tevékenységével fog
lalkozó magyar történész-hadtörténész is 
eredményesen használhatja. 

Böhm Jakab 

Egyes fejezetekből — szemléltetésként 
— néhány jelentősebb darabot bemuta
tunk. 

A lőfegyverek közül kétségtelenül a 
legnagyobb figyelmet érdemlik a XV. 
századból származó ágyúk. Ezek közül 
kettő kamarafészekkel bíró forgó vas
tarack, más néven siska. Mindkettő csö
ve bordákkal erősített. Az egyik űrmé
rete 65 mm, a másiké 50 mm. 

Az ismertetett darabok a legrégibb 
magyar hátultöltő lőfegyverek csoport
jába sorolhatók. 

A harmadik, ugyancsak a XV. század
ból származó ágyúcső szintén kovácsolt
vasból készült, de elöltöltő. Űrmérete 
58 mm. 

A buzogányok közül helytörténeti vo
natkozása miatt érdemel kiemelést az a 
gerezdes vasbuzogány, mely a szerző 
feltevése szerint azonosítható Sárvár vá
rosa elveszettnek hitt, nagy becsben 
tartott polgármesteri jelvényével. A 
„hatalmi jelvényt" a város mindenkori 
tisztikara évszázadokon keresztül meg
őrizte, de az 1920-as években ismeret
len körülmények között elveszett. 1951-
ben került ajándékozás útján a Nádas-
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dy Múzeum birtokába. Egyébként a szó
ban forgó buzogány 11 gerezddel bíró, 
úgynevezett hadnagyi jelvény, kora a 
XVII. századra tehető. 

A gyűjtemény jelentős számú kard
dal is dicsekedhetik. Bár ezek közül 
néhány a XIX. században készült má
solat, mégis, a fegyverek ezen csoportja 
megkülönböztetett figyelmet érdemel. 

A sorozat egy XIII. századból szárma
zó karddal veszi kezdetét, ez a darab 
egyben a múzeum legkorábbi fegyvere 
is. Viszonylag jó fenntartásúnak mond
ható. 

Ezt követően csaknem minden évszá
zadot képvisel egy, vagy több kard. A 
XVII. század kardformáit már egész 
sorozat szemlélteti. 

A sorozatban kiemelkedő példányok 
az úgynevezett schiavona típusú kardok. 
Szépen megmunkált, zárt vaskosaruk 
szinte sérülés nélkül vészelte át az el
múlt századokat. A. sorozatból még em
líthetők azok a lovassági kardok is, 
melyeknek markolata tipikusan „drago
nyos" formájú. Pengéjük kivétel nélkül 
tetszetős csiszárjegyekkel ékeskedik. 

A repülés vágya szinte egyidős az em
beriséggel. Alighogy az ember megjelent 
a Földön, megkezdte harcát a föld, a víz, 
a levegő meghódításáért. Ez utóbbi le
győzésére kellett a legtovább várni. 

A kezdeti sikertelen próbálkozások 
után úgy tűnt, a léggömbök jelentik a 
megoldást — ezek hadi alkalmazására 
már elég korán, 1794-ben sor került, a 
francia forradalom hadserege felderítésé
re használt léggömböt —, majd megje
lentek a léghajók, mint az ember repülé
si vágyának teljesítői. Századunk elején 
pedig sor került az első klasszikus érte
lemben vett „gépi'' repülésre. Az ame
rikai Wright testvérek, a maguk által ké
szített repülőgéppel 1903. december 17-én 
Kitty Hawknál 59 másodpercet repültek 
a levegőben. (A pontosság kedvéért meg 
kell jegyeznünk: Orville Wright repült 
ekkor a géppel.) Ezzel a sikeres kísérlet
tel szinte soha nem tapasztalt fejlődés 
előtt nyitották meg az utat. 

A felsorolás utolsó példájaként említ
jük a védőfegyverek közt kiállított sod
ronyinget. A XVI. században készült ing 
vasgyűrűkből szőtt, ép állapotban meg
maradt példány. A katalógus rámutat, 
hogy a sodronying eredetiségét a szege
cselt, esetenként forrasztott gyűrűk is 
igazolják. Kiemelkedő darab . . . „amely 
ma is szinte párját ritkítja hazánkban." 

A leíró részt a Jegyzetek oldalai kö
vetik. A terjedelmet illetőleg fejezetnek 
is mondható részben a szerző olyan ál
talános vonatkozású fegyverismereteket 
is közöl, melyek szorosan kapcsolódnak 
ugyan a leírt fegyverekhez, mégis lé
nyegesen többet nyújtanak a szakkata
lógusokban általában közölni szokott 
ilyen jellegű ismertetéseknél. 

összegezve: úgy véljük, hogy a szak
katalógus leíró anyaga, valamint a 
Jegyzetek kiegészítő ismeretközlései 
hasznos segítői lesznek mindazoknak, 
akik bármely vonatkozásban érdeklőd
nek a régi fegyverek iránt. 

Csillag Ferenc 

1 
A sikeres repülések — pl. a francia 

Louis Blériot 1909. július 25-i repülése a 
La Manche felett — a különböző orszá
gok katonai vezetésére sem voltak hatás
talanok. A már korábban használt lég
hajók mellett megkezdték a repülőgépek 
alkalmazását is. Ettől az időtől — 1907— 
1910 — kezdve a háborúkból már a re
pülők is kivették a részüket. 

Olaf Groehler könyvében a repülők 
háborús szerepéről, a légierők harcairól 
ad képet. Mint ilyen, az első marxista 
összefoglaló munkák közé sorolható eb
ben a témakörben. A szerző művében 
hatvan év háborúinak légi eseményeit 
vizsgálja. A kezdetet 1911 jelenti, amikor 
az olasz hadsereg az Észak-Afrikában 
1911—1912-ben lezajlott olasz—török há
borúban először alkalmazott repülőgépe
ket, természetesen komolyabb eredmé
nyek nélkül. Ezeket a gépeket akkor még 
— hiszen inkább látványosság, mint ko-

OLAF GROEHLER 

A LÉGI HÁBORÜK TÖRTÉNETE 1910—1970. 

(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó. Budapest, 1980. 465 o.) 
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moly fegyver számba mentek — „cirku
szi masináknak" nevezték. 

A repülőgépek harci alkalmazásának 
első jelentős állomása az első világhábo
rú volt, amikor is a harcban álló felek 
már százszám alkalmazták a repülőket. 
Ebben főleg az antant hatalmak jártak 
elöl, amelyeknek a repülőgépipara, repü
lőtechnikája messze megelőzte a közpon
ti hatalmakét. Különösen a francia repü
lőgépipar mutatott fel számos technikai 
újítást. A központi hatalmaknak, első
sorban Németországnak, eleinte csak ar
ra futotta erejéből, hogy különböző, be
vált „antant-típusokat" lemásoljon. Ez a 
hátrány annak a helytelen álláspontnak 
volt a következménye, amelyet a német 
vezérkar képviselt korábban — a repü
lőket maximum felderítési feladatokra 
használni, a hangsúly a léghajókon van. 
így a jelentős hátrányban levő hadve
zetőség csak később tudott hozzáfogni 
egy nagy hatású vadászgépflotta kiépíté
séhez. A kötet 34. oldalán található táblá
zat jól bizonyítja, hogy ez a gyakorlat
ban a háború végére, 1918-ra valósult 
meg, amikor a német hadsereg már kor
szerű és jelentős számú vadászgéppel 
tudta felvenni a harcot az antant légi
flottáival szemben. 

A háborúban óriásit fejlődött a repü
lés. A kezdetekben több — szinte minden 
— feladatra alkalmazott repülőgépek, fel
derítő, vadász és bombázó gépekre váltak 
szét. Ezek az „alaptípusok" a későbbiek
ben is megmaradtak. A háború folya
mán — Groehler többször is utal rá — 
a légierő egyes országokban önálló fegy
vernemmé vált. Ez az új fegyvernem, 
harcainak nagy részét a nyugati fronton 
vívta meg. A kezdeti felderítő tevékeny
ség rövid időn belül aktív légi háborúvá 
vált. Egyre több vadász- és bombázógép 
vívta meg harcát a frontok felett. A lé
gi hadviselés borzalmaitól a hátország 
még egyelőre mentes volt. 

A háborút követő évekre — 1920—1930 
— a légi hadviselés tapasztalatainak hasz
nosítása mellett az ugrásszerű korszerű
sítés volt a jellemző. Ebben az időszak
ban épült ki a Szovjetunió légiereje is, 
amelynek létrehozása hatalmas erőfeszí
téseibe került a fiatal szovjet állam né
peinek. Érdekes viszont, hogy a korábban 
lépéselőnnyel rendelkező francia hadse
reg a húszas évek végén és később is 
alig törődött légierejének a fejlesztésével. 
Nem így Anglia, amely a háború után is 
fejlesztette légierejét és állandóan kor
szerűbb repülőgéptípusokat alkalmazott 
a Királyi Légierő (RAF) állományában. 
Ezeket a gépeket a különböző gyarmati 
harcok alkalmával be is vetették. Külön
böző technikai újdonságok is megjelen

tek. Így pl. a behúzható futómű, a réselt 
szárnyak, az állítható légcsavar. 

Az első világháború után vált ismertté 
Giulio Douhet olasz repülőtiszt elmélete, 
aki 1930-ban bekövetkezett haláláig ál
landóan fejlesztette a róla „douhetiz-
mus"-nak is nevezett elméletét. Elméle
tének lényegét a köyetkezőképpen foglal
hatjuk össze: totális hadviselés a hátor
szág ellen. Ennek érdekében a támadó 
légierő állandó fejlesztése, a bombázó és 
vadászfeladatok ellátására egyaránt al
kalmazható repülőgépek kifejlesztése. 
Douhet elmélete a japán, az olasz, majd 
később a német légierő vezetésében vissz
hangra is talált. E légierők második vi
lágháborús tevékenysége azt bizonyítja 
„jó tanítványokká" váltak. 

A háborúban vesztes Németország 
hosszú ideig nem foglalkozhatott légi-

• erejének kiépítésével. Megváltozott azon
ban a helyzet Hitler hatalomra kerülése 
után. A kormány, röviddel hivatalba lé
pése után, 40 millió márkát bocsátott a 
repülőgépkonszernek rendelkezésére és a 
légierő megszervezéséhez maga Göring 
látott hozzá, az első világháború számos 
vadászrepülő hírességével együtt. 

A légi háborúk történetében a követ
kező nagy állomást a spanyol polgárhá
ború jelentette, amelyben a német, az 
olasz és a szovjet repülőgépipar leg
újabb termékei csaptak össze — legtöbb
ször váltakozó sikerrel. A Franco olda
lán harcoló fasiszta légierő Guernica le
rombolásával bemutatót tartott abból, 
hogy egy esetlegesen elkövetkező háború
ban milyen veszély fenyegeti a polgári 
lakosságot. 

Ugyanezekben az években a Távol-Ke
leten a japán légiflotta pusztította Kínát, 
míg Afrikában a független Abesszíniai 
bombázták az olasz expedíciós hadsereg 
repülői. 

A könyv legrészletesebben — érthe
tően — a második világháború légi küz
delmeivel foglalkozik. Ennek keretében 
is elsősorban a szovjet—német front ese
ményeit tárgyalja. A második világhábo
rú harcainak, a háború kimenetelét el
döntő csatáknak a színhelye a keleti 
front volt. Ezen a fronton harcolt a fa
siszta Németország és a vele szövetséges 
államok légierejének 60—70%-a. Nem 
kisebbíti ez a tény az angol, amerikai re
pülők érdemeit sem, de tényszerűen cá
folja azokat a nyugati történetírásban 
élő elképzeléseket, maelyek szerint Német
ország veresége elsősorban a nyugati szö
vetségesek nagyarányú légitevékenységé
nek a következménye lenne. A szerző 
nem csak a légiharcok eredményeit, ese
ményeit tárja az olvasó elé, de áttekin
tést nyújt a harcoló felek ' repülőgépipa-
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ráról, összehasonlítja a különböző repü
lőgéptípusokat — sajnos nem mindig 
konkrét adatok, mutatók feltüntetésével. 

Aránytalanul keveset foglalkozik a Tá
vol-Kelet légiháborújának az ismertetésé
vel, a nyugati front eseményeire is több 
figyelmet szentelhetett volna a szerző. Ez 
azzal magyarázható egyébként, hogy fő
leg német focrrásokat használt, bár a leg
jelentősebb szovjet és nyugati anyagokat 
is kézbe vette. 

A munka továt>bi részében Groehler a 
második világháború utáni időszak „légi 
eseményeire" is kitér. Részletesen foglal
kozik a koreai, a vietnami háborúk légi
harcaival, de vázlatos képet ad az arab— 
izraeli háborúk légi küzdelmeiről is. Rö
vid kitérőként — maga is így nevezi — 
az Egyesült Államok repülőgépiparát mu
tatja be, amely ma már kissé a múlt
nak tekinthető. 

A rendkívül jól illusztrált könyvet — 
számos eredeti fotó, rajz, grafikon és kü
lönböző táblázat színesíti — befejezésként 
az atom- és rakétakorszak szovjet és 
amerikai légierejének a bemutatásával 
zárja. » 

Nem lehet tudni, hogy a televízióban 

Magyarországon kevéssé ismert kér
désről, a Haditengerészeti Flotta fejlődé
séről és jelenlegi helyzetéről közöl érde
kes adatokat A. Szorokin: „A tengeri 
határok védelmében" c. (1980. 7. sz. 
11—17. o.) összefoglaló írása, amely a 
flotta napja alkalmából jelent meg. 

A fiatal szovjet hadiflotta kezdettől 
fogva jelentős szerepet játszott a szovjet
hatalom ellenségeivel vívott harcban. A 
Balti Flotta hajóiról csupán 1919. október 
13. és 31. között 6500 matróz ment Pet
rograd védelmére. A fehérgárdisták el
len vívott harcban jelentős szerepet ját
szottak a Volgai, Északi-Dvinai, Asztra-
hányi-Káspi, valamint a Dnyeperi Flot
tilla tengerészei is. 

A polgárháború befejezése után, 1921 
márciusában a párt X. kongresszusa ha
tározatot fogadott el a Haditengerészeti 
Flotta helyreállításáról és fejlesztéséről. 
1921-ben 1200 kommunista tengerészt 
irányítottak vissza az állami hivatalok
ból és a hadseregből a flottához. A szor-

a közelmúltban bemutatott, a repülés, a. 
légi háborúk történetével foglalkozó 
filmsorozatok ösztönözték-e a Zrínyi Ka
tonai Könyv- és Lapkiadót, hogy magya
rul hozzáférhetővé tegye az NDK-beli 
hadtörténész, Olaf Groehler könyvét. 
Mindenesetre olvasmányos könyvet nyúj
tott át a repülés iránt érdeklődő olva
sóknak. Jóllehet, ez a könyv sem mentes 
a kisebb-nagyobb hibáktól. Pl. a két vi
lágháború közti Etiópiát (Abesszínia) 
Afrika utolsó és egyetlen független o r 
szágának tartja a szerző, a korábban 
már említett repülőgép összehasonlítások 
ellentmondásossága, Japán feltétel nél 
küli megadásának időpontja nem egészen 
pontos stb., melyek egy része gondosabb 
szerkesztéssel kiküszöbölhető lett volna. 
Azonban a szerző eredeti célkitűzését, 
melyet a magyar kiadáshoz írt előszó
ban így fogalmazott meg, miszerint az a 
szándék vezette, „ . . . hogy ha nem is tel
jesen részletes, de összefüggő, általános 
áttekintést kapjon az olvasó a légi had
viselés, a repülőharcászat és a repülés
technika fejlődésének főbb irányzatairól 
és kölcsönhatásairól" — elérte! 

Szakoly Sándor 

gos munka eredményeként a Balti és a 
Fekete-tengeri Flotta már 1928-ban jól 
szervezett katonai erőt képviselt. Jelen
tősen előrehaladt a Káspi és Amuri 
Flottilla hajóinak helyreállítása is. 

A flotta harcképességét először a kínai 
militaristák által provokált incidensek 
tették próbára 1929-ben, amikor a Távol
keleti Különleges Hadsereg és az Amuri 
Flottilla megsemmisítő csapást mért az 
agresszorokra. 

Az első ötéves tervek megerősítették az 
ország gazdasági és védelmi erejét, le 
hetővé tették a követelményeknek meg
felelő flotta építésének elkezdését. 1932-
ben hozták létre a Csendes-óceáni, 1933-
ban pedig az Északi Flottát. 

A Honvédő Háború kezdetekor a Hadi
tengerészeti Flotta a következőkből állt r 
3 sorhajó, 7 könnyűcirkáló, 54 torpedó
romboló, 22 őrhajó, 80 aknakereső hajó, 
287 torpedónaszád, 212 tengeralattjáró,, 
több mint 2500 repülőgép, a parti tüzér
ség 260 ütege. 

VOENNO—ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL 
(Szovjetunió) 

1980. 7—12. szám 
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A fasiszta Németország váratlan táma
dása nem tette lehetővé a flottaépítési 
program befejezését. Nem sikerült azon
ban megvalósítani a németeknek azt a 
tervét sem, hogy a háború kezdetekor 
váratlanul súlyos csapást mérjenek a 
flottára és mágneses aknák telepítésével 
megakadályozzák a tengerre való kifu
tást. A balti tengerészek pl. lehetetlen
nek tűnő feladatot oldottak meg, amikor 
elaknásított vizeken, az ellenség légiere
jének és tüzérségi tüzének hatókörében 
Tallinból Kronstadtba vitték flottájukat. 
Ezzel jelentősen megerősítették Lenin
grád védelmét. A balti repülők először 
mértek csapást Berlinre 1941. augusz
tusában. Kronstadt az egész háború alatt 
Leningrád pajzsának szerepét játszotta. 

A szovjet—német arcvonal déli szár
nyát megbízhatóan zárta le a Fekete
tengeri Flotta. A tengerészek képezték az 
egyik fő erejét Odessza, Szevasztopol, 
Keres és Novorosszijszk védelmének. A 
fasiszták csupán a Szevasztopolért és 
környékéért folytatott harcokban kb. 300 
ezer halottat és sebesültet vesztettek. 

A távoli Északon az Északi Flotta mat
rózai a Karéliai Front csapataival együtt 
megakadályozták azt, hogy az ellenség 
elfoglalja a Kola-félszigetet és Mur
manszk jégmentes kikötőjét; támadták 
az ellenség közlekedési vonalait és véd
ték a szövetséges konvojokat. 

A sztálingrádi csatában részt vett a 
Volgai Flottilla, valamint más flották és 
flottillák kb. 100 ezer tengerésze. 

A szárazföldi csapatoknak komoly se
gítséget nyújtott az Azovi, Fehér-tenge
ri, Káspi, Ladogai, Onyegai és a Csud-
tavi Flottilla. A Dunai Flottilla matrózai 
részt vettek Románia, Bulgária, Jugo
szlávia, Magyarország, Csehszlovákia és 
Ausztria, felszabadításában. A Dnyeperi 
Flottilla a háborút Berlinben fejezte be. 

1945-ben a Csendes-óceáni Flotta és az 
Amuri Flottilla részt vett a Kvantung-
hadsereg szétzúzásában, a koreai és a 
kínai nép felszabadításában, Dél-Szaha-
lin és a Kurili-szigetek megtisztításában. 

A háború alatt a Haditengerészeti Flot
ta elsüllyesztette az ellenség 1300 hadi 
és segédhajóját, több mint 1400 szállító
hajóját. A flottáknak és flottilláknak 
csaknem félmillió tengerészét irányítot
ták át a szárazföldi csapatokhoz. Több 
mint 600-an kapták meg a Szovjetunió 
Hőse kitüntetést, beten kétszer is. 

A második világháború utáni időszak
ban az 50-es években kezdődött meg az 
új védelmi követelményeknek megfelelő 
flotta, többek közt a nagyerejű óceáni 
flotta létrehozása. Ekkor a Szovjetunió 
már komoly sikereket ért el a rakéták, 
az atomenergia és a rádióelektronika fej
lesztése terén, ami lehetővé tette elvileg 

új hadihajók, fegyverrendszerek kialakí
tását. 

Ebben az időben a rakétákkal felsze
relt atomtengeralattjárók és a rakéták
kal felszerelt repülőgépek váltak a flot
ta fő ütőerejévé. Hogy ezek a tenger
alattjárók mennyi ideig tartózkodjanak 
az óceánok mélyén, vagy meddig halad
janak nagy sebességgel a víz alatt, azt 
már nem a tárolható hajtóanyag meny-
nyisége határozta meg, hanem a legény
ség fizikai teljesítőképessége. Ezek a ten
geralattjárók nagy hatótávolságú raké
tákkal, atomtöltetű, önirányítós torpe
dókkal, modern célkereső eszközökkel, 
rádióelektronikus szerkezetekkel vannak 
felszerelve, képesek nagy távolságra le
vő tengeri, parti és a szárazföld belse
jében levő célpontokat megbízhatóan 
megsemmisíteni. 

1966 februárjában—márciusában szov
jet atomtengeralattjárók először hajtot
tak végre csoportos földkörüli utazást víz 
alatt, aminek folyamán kb. 25 ezer mér
földet tettek meg. 

A tengerészeti légierők kötelékébe 
nagy hatósugarú, minden időjárási kö
rülmények között alkalmazható repülő
gépek tartoznak, amelyek hagyományos 
és atomtöltetű rakétákkal vannak felsze
relve. Ezek képesek csapásokat mérni 
az ellenség nagy, gyorsan mozgó fel
színi hajócsoportjaira a legtávolabbi ten
gereken és óceánokon, valamint az el
lenség kikötőire és haditengerészeti tá
maszpontjaira. A haditengerészet ren
delkezik korszerűen felszerelt repülőgé
pekkel és helikopterekkel a tengeralatt
járók leküzdéséhez is. 

Jelentősen megnőtt a felszíni hajók 
ütő- és tűzereje is. A „Moszkva" típusú 
tengeralattjáró-elhárító cirkálók igen 
mozgékonyak, a fedélzetükön helikopte
reket, a tengeralattjáró-elhárítás más 
modern eszközeit és irányítható légel
hárító rakétákat hordoznak. A „Kijev" 
típusú tengeralattjáró-elhárító cirkálók 
szintén új harci technikával, többek közt 
lökhajtásos repülőgépekkel vannak fel
szerelve. Megjelentek teljesen új hajótí
pusok is, pl. speciális szárnyas deszant-
hajók stb. A légpárnás hajók képesek 
mozogni a sekély vízen, kimenni a part
ra és visszamenni a vízbe. 

Visszaállították új technikával felsze
relve a Honvédő Háborúban dicsőséget 
szerzett tengerészgyalogságot is. 

A flotta fő erejét azonban az emberek 
képezik. A magasan fejlett technika 
jól képzett személyi állományt követel. 
Csaknem az összes tisztek rendelkeznek 
felsőfokú iskolai végzettséggel. Az al
tisztek és matrózok 90%-ának van közép
iskolai vagy technikumi végzettsége. 
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A folyóirat 8. száma közli L. Beszkrov-
nij: „A küli'kovói csata (1380)" c. meg
emlékezését a csata 600. évfordulója al
kalmából. (1980. 8. sz. 17—24. o.) Ez a 
csata fordulópontot jelentett annak a 
harcnak a történetében, amelyet Orosz
ország vívott a mongol—tatár elnyomás 
ellen, valamint annak a harcnak a törté
netében, amely Moszkva vezetésével folyt 
az egységes orosz állam létrehozásáért. 
Később ez a csata a külföldi területrablók 
ellen folytatott össznépi harc szimbó
lumává vált. 

A XIII. század első felében a hatal
mas mongol—tatár hordák Batu kán ve
zetésével rázúdultak az orosz földekre. 
ö t év alatt (1236-tól 1241-ig) elfoglalták 
és kegyetlenül elpusztították a Volgától 
a Kárpátokig terjedő hatalmas területet. 
A következő években sikerült tönkreten
niük Lengyelországot, Magyarországot és 
egyes balkáni országokat. 

Az orosz földök gyors elfoglalását elő
segítette a feudális széttagoltság. A va
laha erős Kijevi-Oroszország helyén a 
XIII. század 30-as éveire csaknem negy
ven részfejedelemség jött létre. A köz
tük levő állandó viszálykodás miatt kép
telenek voltak együttesen fellépni a kül
ső ellenséggel szemben. Miután egyen
ként szétverték őket, kénytelenek voltak 
elismerni az Aranyhorda fennhatóságát, 
és az orosz nép hosszú időre súlyos és 
megalázó mongol—tatár iga alá került. 

A Horda helytartói és adószedői ellen 
gyakran törtek ki felkelések. A XIV. 
században az orosz földek több, a Hor
dának alávetett nagyfejedelemségre 
oszoltak, mint pl. Moszkvai, Tveri, Rja-
zanyi, Nyizsegorodi. Novgorodban és 
Pszkovban feudális köztársaság volt. 
Oroszország feje a vlagyimiri nagyfeje
delem volt, a Horda megbízása alapján. 
Ezért a vlagyimiri posztért állandó harc 
folyt a fejedelmek között, A kánok tá
mogatták ezt a harcot, hogy megaka
dályozzák az összefogást. 

Az orosz földek egyesítésének történel
mi feladata a moszkvai fejedelemségnek 
jutott osztályrészül, amely vezető helyet 
foglalt el a földművelés, az ipar és a ke
reskedelem terén. Moszkva legnagyobb 
politikai hatalmát Dmitrij Ivánovics fe
jedelem alatt (1359—1389) érte el, aki 
szövetséget szervezett az északnyugati 
fejedelemségekből, fontos intézkedéseket 
hajtott végre az államirányítás és a had
ügy központosítása terén. 

Szarajban, a Horda fővárosában, aggo
dalommal figyelték Moszkva erősödését. 
Mikor látták, hogy a fejedelmek egymás 
ellen való uszítása nem hozza meg a várt 
eredményt, Mama j , az Aranyhorda ve
zére úgy határozott, hogy előbb csapá
sokat mér az egyes fejedelemségekre, 

majd megismétli Batu támadását egész 
Oroszország ellen. 

A Horda csapatai 1377-ben Nyizsnij 
Novgorod ellen indultak, szétrombolták 
és felégették. A következő évben sokkal 
nagyobb erőkkel Moszkva ellen támad
tak. Amikor Dmitrij tudomást szerzett 
erről, bátran eléjük sietett és a Vozse 
folyónál (az Oka mellékfolyója) meg
verte a tatárokat. 

Ez a vereség arra ösztönözte a Hor
dát, hogy szövetséget hozzon létre Lit
vániával Moszkva ellen. Mamaj nyomá
sára a szövetséghez csatlakozott Oleg 
rjazányi fejedelem is, aki saját érdekeit 
az összorosz érdekek fölé helyezte. Attól 
függetlenül, hogy a Hordát ekkorra már 
meggyengítették a belső harcok és kezd
tek megmutatkozni a bomlás jelei, Ma
máinak sikerült hatalmas, 150 ezer fős 
hadsereget összegyűjtenie. Ehhez jöttek 
még a szövetségesek. 

A támadás hírére Dmitrij Moszkvában 
összehívta a bojárok tanácsát és nép
felkelést hirdetett. 1380 augusztusának 
közepére megérkeztek a fejedelmek se
regeikkel és a bojárok a népfelkelő csa
patokkal. Jöttek ukrán és belorusz csa
patok is. A források Dmitrij csapatai
nak számát nagyon eltérően, 150 ezertől 
453 ezerig határozzák meg. Valószínű, 
hogy Moszkva kb. 100 ezer embert tu
dott kiállítani. 

A Kolomnánál gyülekezett moszkvai 
csapatok tíznapos menetet hajtottak vég
re és szeptember 6-án elérték a Dont, 
Szeptember 8-án reggél hidakon és gáz
lókon átkeltek a Donon, a kulikovói me
zőre (Tulai terület). Mamaj t meglepte, 
hogy az oroszok hajlandók harcba bo
csátkozni, és úgy döntött, hogy nem 
várja meg a litvánokat. Ezek különben 
is ingadoztak, és nem nagyon siettek, 
mert a soraikban levő ukrán és belorusz 
csapatok nem nagyon akartak harcolni 
az egyesült orosz seregek ellen. 

A kulikovói mezőn 1380. szeptember 
8-án zajlott le a történelmi csata. Előt
te két vitéz, Peres zvet és Temir-Murza 
vívott párviadalt, ám mindketten életü
ket vesztették. 

A harc három szakaszban zajlott le. 
Az első szakaszban az orosz és a tatár 
elcsiapa'tok harcoltak. Az orosz élcsapat 
pusztulása után az ellenség az orosz csa
patok közepének rohant és három órán 
át próbálta áttörni. Ez azonban nem si
került. Ezzel egyidejűleg Mamaj lovas
sága megtámadta a két szárnyat. A bal
szárnyon csaknem az összes vezérek el
estek, és a szárny hátrálni kezdett. A ta
tárok úgy vélték, hogy megverték az 
oroszokat, de már nem volt tartalékuk, 
hogy kifejlesszék a sikert. Amikor azzal 
voltak elfoglalva, hogy a közép hátába 
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kerüljenek, az elrejtett orosz tartalékok 
hátba támadták őket. A tatárok nem tud
tak ellenállni az orosz nehézlovasság ro
hamának. Ekkor az egész orosz sereg tá
madásba ment át, a tatár csapatok pe
dig menekülni kezdtek. így végződött 
a csata harmadik szakasza. 

Mindkét fél hatalmas veszteségeket 
szenvedett Az orosz seregből 40 ezren 
maradtak életben, a tatárok még több 
embert vesztettek. 

A litván csapatok, amelyek az ütközet 
napján 1 napi járásra voltak, szintén el
menekültek. 

Moszkva 1380. október 1-én ünnepé
lyesen fogadta a győzteseket, az élükön 
Dmitrij Ivánovics herceggel, aki a győ
zelem emlékére a Donszkoj nevet kapta. 

A győzelem nagy lökést adott a feje
delemségek egyesülési folyamatának, nö
velte Moszkva súlyát. Az Aranyhorda az 
elszenvedett súlyos csapást már nem 
tudta kiheverni, nem volt képes vissza
állítani korábbi hatalmát és fokozatosan 
hanyatlani kezdett. Bár Oroszország füg
gősége még egy egész évszázadig fenn
maradt, a Horda alapjai már alá voltak 
ásva. 

M. Kozlov: „A csapatok átcsoportosí
tása a háború menetében" c. tanulmá
nya (1980. 9. sz. 10—17. o.) összegzi a más
fél év alatt közölt, a téma részkérdései
vel foglalkozó cikkek legfontosabb mon
danivalóit. A háború alatt az átcsoporto
sítás a parancsnokságok, törzsek és csa
piatok egyik legfontosabb tevékenysége 
volt. Akkor hajtották végre, amikor az 
erőfeszítéseket át kellett tenni egyik 
irányból a másikba, meg kellett változ
tatni a csoportosítások összetételét, vagy 
létre kellett hozni azokat. 

Az átcsoportosítás legfontosabb köve
telménye mindig az volt, hogy a csapa
tok időben, a teljes harcképességet meg
őrizve érkezzenek meg a kijelölt kör
zetbe. 

A hadászati átcsoportosítás a Legfel
sőbb Főparancsnokság Főhadiszállásának 
és Vezérkarának az előjoga volt. Ezek 
valósították meg az általános vezetést 
és az ellenőrzést. A fő szerepet itt a 
hadászati tartalékok játszották, amelye
ket a hátországból a hadszínterekre, 
egyik főirány katonai körzeteiből a má
sikba irányítottak. Így pl. a fasiszta „vil
lámháború" tervének szétzúzására, a ha
dászati arcvonal helyreállítására, a ha
dászati kezdeményezés megszerzésére és 
megtartására a Főhadiszállás tartalékai
ból 1941 és 1945 között a szovjet—német 
arcvonalra irányítottak (figyelembe vé
ve azt is, hogy egyes csapatokat több
ször is átcsoportosítottak) 94 hadsereg
vezetést, 98 harckocsi- és gépesített had

testet, 938 dandárt (lövész — 141, harc
kocsi — 305, tüzérség és aknavető — 492), 
918 önálló ezredet (harckocsi — 432, tü
zér és aknavető — 486). Harci létszámát 
tekintve ez kb. 15—18 teljes frontnak 
felel meg. 

A Főhadiszállás tartalékátcsoportosítá
sainak 40%-a a háború első időszakára 
esik. Olyan körülmények között, amikor 
az ellenségé volt a hadászati kezdemé
nyezés és a légiuralom, a Főhadiszállás 
a tartalékokat a hátországból, 350—400 
km távolságról irányította a hadrakelt 
seregbe. Az ellenség légierejének állandó 
tevékenysége miatt az arcvonallal pár
huzamos átcsoportosítás korlátozott volt. 
A szállítás főként vasúton történt, kisebb 
távolságokra gyalogmenet volt az alap
vető módszer. 

A háború második és harmadik sza
kaszában már jobbak voltak a feltéte
lek az átcsoportosításhoz. A tartalékokat 
itt már főként a harcból kivont egysé
gek képezték, amelyeket úgy helyeztek 
el, hogy szükség esetén minimális idő 
alatt át lehessen őket csoportosítani. A 
hadászati támadó hadműveletek mére
teinek megnövekedésével megnőttek a 
hadszíntenek közötti és hadszíntereken 
belüli átcsoportosítások méretei is. Pél
daként megemlítendő, hogy 1945. április 
4. és 18. között át kellett csoportosítani 
a 2. Belorusz Front csaknem összes csa
patait a kelet-pomerániai irányból a 
berlini irányba (300—350 km). Ebben 5 
összfegyvernemi, 1 harckocsi- és 1 légi
hadsereg, 3 harckocsi-, 1 gépesített és 
1 lovashadtest, nagymennyiségű tüzér
ség vett részt. Az átcsoportosítás kombi
nált módszerrel történt, gépkocsikon 
(1200 db) és vonaton. A front arcvonala 
180 fokkal fordult el. 

Példa nélküli a távol-keleti hadszíntér
re történt átcsoportosítás 1945 májusa és 
augusztus 8. között. A távolság 9—12 
ezer km volt. Át kellett szállítani 2 
front-, 4 hadsereg- és 19 hadtestvéze-
tést, 100 egységet, valamint más erőket 
és eszközöket. Ezek a következők vol
tak: 403 355 ember, 2119 harckocsi és ro
hamlöveg, 7137 löveg és aknavető, 17 374 
tehergépkocsi. A háború alatt először 
nagy légiegységeket telepítettek át: 2 
bombázó hadtestet (4 ho.) és 2 szállító-
légihadosztályt. 

A hadműveleti átcsoportosítások a 
front (hadsereg) hadműveletek részét 
képezték. Ezek a formák és módszerek 
sokaságával gazdagították a szovjet had
művészetet. A titokban, az ellenség szá
mára teljesen váratlanul végrehajtott 
manőverként meg lehet említeni azt az 
átcsoportosítást, amelyet az 1. Balti Front 
csapatai hajtottak végre a rigai irányból 
a memeli irányba a memeli hadművelet 
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előkészítése idején, 1944. október 5. és 
22. között. Hat nap alatt a front jobbszár
nyáról a balszárnyára, 80—240 km tá
volságra mentek át a frontnak csaknem 
az összes csapatai: 4 összfegyvernemi 
hadsereg, az 5. gárda-harckocsihadsereg, 
az 1. és a 19. harckocsi- és a 3. gépesí
tett gárdahadtest, és az egész erősítés
ként kapott tüzérség. A háború második 
és harmadik szakaszában ezeknek az át
csoportosításoknak a méretei is növe
kedtek. 

A csapatok harcászati átcsoportosítását 
a front- vagy hadseregparancsnok pa
rancsára, vagy önállóan hajtották vég
re, rendszerint gyalogmenettel. 

Bármilyen volt is az átcsoportosítás 
mérete, az egyik legbonyolultabb feladat 
volt, amely komplex tevékenységet kö
vetelt meg: elhatározás, megtervezés, 
mindenoldalú biztosítás, a csapatok, szál
lítóeszközök és útvonalak előkészítése, 
az irányítás és az ellenőrzés megszer
vezése. 

A Nagy Honvédő Háború alatt a fő
ként nagy távolságra történő átcsoporto
sítások kb. 230 ezer vonatszerelvényt 
vettek igénybe. A vasúti átcsoportosítás
nak sok előnye volt, de ugyanakkor az 
ellenség igyekezett a vasutakat megron
gálni. A ledobott bombamennyiség 
40%-a jutott a vasutakra, csomópontok
ra és vasúti műtárgyakra. Ennek ellené
re a megrongált vonalakat 5—6 óra alatt 
helyreállították. Nehezebb volt azoknak 
a vasutaknak a helyreállítása, amelyeket 
az ellenség visszavonuláskor tett tönkre. 
Itt a helyreállítás üteme (1941—43 között 

.napi 3—4 km, később napi 10—12 km.) 
messze elmaradt az előrenyomulás üte
métől. Később a gyors előrenyomulásnál 
a németeknek már gyakran nem volt 
idejük tönkretenni a műtárgyakat. 

A hadelmélet háború utáni fejlődésé
nek egy kérdésével foglalkozik L. Kor-
zun: „A gépkocsizó lövész és harckocsi 
alegységek védelmi harcászatának fejlő
dése a háború utáni években" c. tanul
mánya (1980. 10. sz. 34—41. o.). A szer
ző megállapítja, hogy a háború alatt 
szerzett tapasztalat nem vesztett jelen
tőségéből, mivel a 40-es évek végén a 
harci eszközök ugyanazok voltak, mint 
a háború alatt. Ennék következtében a 
harcászat fejlődése evolúciós jellegű volt. 
Ez volt a védelmi harcászat fejlődésé
nek első szakasza a háború után. (1945— 
1953). 

A szárazföldi csapatok új harci tech
nikával és fegyverekkel, mindenekelőtt 
rakéta-magfegyverekkel való ellátása mi
nőségi változásokat hozott a hadművé
szetben, közte a gépkocsizó lövész és 
harckocsi alegységek védelmi harcásza

tában is. Az 50-es évek közepén kezdő
dött a harcászat fejlődésének új sza
kasza. Az első tapasztalatokat az 1959-es 
„Gyalogsági szabályzat" és „A száraz
földi csapatok (zászlóalj — század) harc
szabályzata" foglalta össze, amelyet 
1964-ben adtak ki. A szerző azt tűzi ki 
célul, hogy összefoglalja a védelmi har
cászat fejlődésében megmutatkozó új je
lenségeket és tendenciákat. 

A katonai irodalomban a háború után 
egyre nagyobb figyelmet kezdtek szen
telni olyan kérdéséknek, mint az alegy
ségek, mindenekelőtt a zászlóalj és szá
zad önálló védelmének megszervezése és 
folytatása. Az alegységek önálló cselek
vésének szerepe a magfegyver alkalma
zásának körülményei közepette egyre 
nőtt. Jelentősen megnőtt az alegységek 
védelmével szemben támasztott követel
mények mennyisége. A gyalogság 1942-es 
harcszabályzata hangsúlyozza, hogy a vé
delem mély kell, hogy legyen, alkalmas 
a páncélosok, a tüzérség és a légierő el
leni védekezésre. A védelemnek szilárd
nak és aktívnak kell lennie, képesnek 
nemcsak arra, hogy a támadást elhárítsa, 
hanem arra is, hogy jelentős kárt okoz
zon az ellenségnek. 

Mindezek a követelmények érvényben 
maradtak a háború utáni első években 
is, bár mindegyik esetében változott a 
jelleg és a tartalom. Ennek az volt az 
oka, hogy az ún. hagyományos fegyver
zet mennyisége és minősége is változott. 
Mind nagyobb követelményeket állítot
tak a vegyvédelemmel, az atomfegyver 
megjelenésével az atomvédelemmel 
szemben. 

Igen nagy jelentőségű volt az, nogy az-
50-es évek közepétől a lövészcsapatok 
gépkocsizó lövészekké alakultak át. A 
motorvontatású tüzérség és aknavetők 
mellett jelentős mennyiségű, nagy tűz
erejű harckocsit, páncélozott szállító 
harcjárművet, rakétafegyvert, irányítha
tó reaktív páncéloselhárító fegyvert kap
tak. A gépesítés fokát jellemzi az, hogy 
míg 1939-ben 1 emberre 3 lóerő jutott, 
1960-ban a gépkocsizó lövészcsapatoknál 
ez 30 lóerőre emelkedett. 

A védelem felépítésére és a tűzrend
szer megszervezésére különösen nagy ha
tást gyakorolt a magfegyver rendszere
sítése. Ahogy fejlődtek a megsemmisítés 
eszközei, nőtt a tűztávolság, úgy nőtt a 
harcrend decentralizálása előbb a száza
dig, majd később a szakaszig és rajig 
bezárólag. • 

A védelem megszervezésénél minde
nekelőtt lényegesen megnőtt a század és 
a zászlóalj védelmi körlete. Míg a Hon
védő Háborúban a lövészzászlóalj vé
delmi körlete 2 km széles és 1,5—2 km 
mély volt, a 60-as években változatlan 
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mélység mellett a szélesség 5 km-ig 
nőtt. A századoknak 1000 m széles arc
vonalon 500 m mélységig jelölték meg 
a támpontokat a védelemhez. A századok 
védelmi pontjai között 1—1,5 km, a sza
kaszoké között pedig 300 m távolságot 
tartottak megengedhetőnek. 

A gépkocsizó lövész és harckocsi al
egységek védelmének ilyen széthúzása 
egyrészt annak a következménye, hogv 
szükségessé vált a csapatok maximálisan 
lehetséges decentralizálása arra az eset
re, ha az ellenség magfegyvert alkal
maz, másrészt jelentősen megnőtt a vé
dekező alegységek tűzereje és manőve
rező képessége. Ez lehetővé tette az 
erőkkel és eszközökkel történő manő
verezést nemcsak mélységből, hanem az 
arcvonal mentén Is. 

A zászlóalj védelmi rendszere egy lép
csőben épült, és rendszerint egy meg
erősített szakasz tartalékot képeztek. 
Igen nagy jelentőséget tulajdonítottak az 
előretolt állásoknak, hogy ezzel megté
vesszék az ellenséget, az első vonalat és 
a védelem felépítését illetően. 

A háború utáni években, különösen a 
magfegyver rendszeresítése után, a vé
delem egyik alapkérdése lett a hatékony 
tűzrendszer megszervezése. 

Az alegységek harcrendjének decentra
lizálása, a benne levő jelentős távolságok 
erősítették a védelem, s benne a tűz
rendszer körkörös jellegét. 

A védelem magfegyver-elhárító és 
páncélos-elhárító jellegének egysége 
megmutatkozott a műszaki berendezés
sel szemben támasztott követelmények 
jellegében és tartalmában is. Míg a há
ború alatt és a háború utáni első évek
ben ezeket a munkákat kézzel végezték, 
az 50-es évek végén, a 60-as évek ele
jén kezdtek megjelenni a földásó gépek, 
a fedélszerkezetek, az összeszerelhető 
műszaki építmények. Ez lehetővé tette 
a védelem műszaki felszereléséhez szük
séges idő lerövidítését. Tovább nőtt az 
aknák és robbanó szerkezetek alkalma
zása. Ezek telepítéséhez speciális akna-
rakókat, sőt helikoptereket kezdtek al
kalmazni. 

A védelem szervezésének új eleme 
lett az alegységek tömegpusztító fegyve
rektől való védelme. Ennek eléréséhez 
hozzáértőén ki kellett használni minde
nekelőtt a terep és harci technika védel
mi lehetőségeit, állandó sugár-, vegyi-
és bakteriológiai felderítést kellett vé
gezni, gyorsan fel kellett építeni a meg
felelő fedezékeket, nagyarányú sugárfer
tőzésnél idejében ki kellett vonni a sze
mélyi állományt, meg kellett szervezni 
a mentést, stb. 

A védelemnek ezek az 50-es évek vé

gén, 60-as évek elején kialakult új vo
násai a későbbiekben továbbfejlődtek. 

Az intervenció és a polgárháború be
fejezésének 60. évfordulójára jelent meg 
G. Szolonyicin: „Vrangel szétzúzása" c. 
írása (1980. 11. sz. 9—16. o.). 1920 jú
niusának végén, amikor a Vörös Had
sereg döntő jelentőségű harcokat vívott 
a lengyel intervenciósokkal, az ország 
déli részén új veszély jelent meg: H 
Krímből kitörtek Vrangel csapatai és el
foglalták Észak-Tauriát. A „krími fe
kély" Gyenyikin szétvert csapatainak és 
fehérgárdistáknak a maradványaiból jött 
létre, amelyeket hajókon szállítottak át 
Észak-Kaukázusból. Ezekből négy had
testet hoztak létre, és ezek alkották a 
„Krími orosz hadsereg" alapját. A had
sereget az antant embere, Vrangel báró 
vezette, akit az angolok szállítottak Tö
rökországból Szevasztopolba. Megkapta 
az angoloktól a Gyenyikinnek szánt köl
csönöket, Franciaország pedig bőven el
látta fegyverrel, haditechnikával, lőszer
rel. 

Az antant arra számított, hogy az 
„Orosz hadsereg" a lengyelekkel együtt 
kezdi meg a hadműveleteket, de Vran
gel politikai ellentétek miatt megtagad
ta azt, hogy Pilsudskival együtt lépjen 
fel. Amikor a Délnyugati Front csapa
tai áttörték a lengyel csapatok védel
mét, az antant utasítására 1920. június 
6-án a Krímből a szovjet csapatpk há
tába támadt Ukrajnában. Az volt a ter
ve, hogy Észak-Tauria után elfoglalja 
a Donyec-medencét, a Tamanyi-félszi-
getet, mozgósítja a doni és kubányí pa
rasztságot és kozákságot, és a lengyelek
től függetlenül támadást indít Moszkva 
ellen. 

Ebből annyit sikerült megvalósítania, 
hogy nehézségeket okozva a Délnyugati 
Front 13. hadseregének, arra kénysze
rítette a parancsnokságot, hogy a si
ker kifejlesztésére szánt tartalékok egy 
részét felhasználják. A párt hatalmas 
szervező tevékenységbe kezdett az új el
lenség ellen. Különösen nagy figyelmet 
szenteltek a lovasságnak, mert ezen a 
téren a vrangelisták fölényben voltak. 
Július közepén a Délnyugati Front pa
rancsnoksága létrehozta a 2. lovashad
sereget. 

Vrangélnek az a kísérlete, hogy betör
jön a Don vidékére és a Donyec -meden
cébe, nem sikerült. A Kubányban kiszál
lított deszantot szétzúzta a Kaukázusi 
Front. Augusztusban a Délnyugati Front 
ellentámadásba ment át azzal a céllal, 
hogy Vrangeléket elvágja a Krímtői. 
Nagy veszteségekét okoztak nekik, de 
a támadás Észak-Tauriában megrekedt. 
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Miután Vrangel elvesztette azt a re
ményt, hogy segítséget kap a kozákság
tól, egyesülni szeretett volna a lengyel 
fronttal, és igyekezett visszatartani Len
gyelországot attól, hogy békét kössön. 
Felajánlotta Franciaországnak, amely 
hivatalosan elismerte a krími rezsimet, 
hogy jelöljön ki egy közös főparancsno
kot fölé és a lengyel csapatok fölé. A 
lengyel kormány ezt elutasította, csak 
abba egyezett bele, hogy a területén 
létrehozzák az ún. „3. Orosz hadsereget" 
80 ezer emberből, és megígérte, hogy 
elősegíti az egyesülésüket az Észak-Tau-
riában levő ellenforradalmárokkal. 

A szovjet kormány a Vrangel elleni 
harcra létrehozta a Déli Frontot (szep
tember 21-én), és parancsnokául M. 
Frunzét nevezte ki. A döntő támadáshoz 
nagy erőket vontak össze, amelyekben 
700 pártsejt volt, 16 700 kommunistával. 
Eddig még egyetlen frontnak sem volt 
ilyen létszámú bolsevik magja. Míg a 
felkészülés folyt, Vrangel újabb támadást 
indított, de Frunze gyorsan átvette a 
kezdeményezést. Mikor a lengyel front
ról megérkezett Sz. Bugyonnij 1. lovas -
hadserege, október 28-án ellentámadásba 
ment át. A Vörös Hadsereg szétverte a 
vrangelistákat Észak-Tauriábain. A leg-
harcképesebb alakulatok is csak nagy 
veszteségek árán tudtak kitörni a bekerí
tésből és bemenekülni a félsziget meg
erődített bejárói mögé. Vrangel feltéte
lezte, hogy a krími erődítmények ostroma 
sok időt fog követelni, ezért megkezdte 
csapatai átcsoportosítását. A Vörös Had
sereg azonban november 7-én ímegkezdte 
a támadást, és tíz nap alatt teljesen fel
számolta Vrangel hadseregét. A hadsereg 
maradványai francia hajókon Törökor
szágba menekültek. 

A cikk befejező részében a szerző a 
perekop-csongari hadműveletet ismerteti 
részletesen. A szovjet csapatok itt először 
küzdöttek le hatalmas erődítményrend
szert, amelyek lezárták a félsziget bejá
ratait, és .amelyeket angol, valamint fran
cia mérnökök közreműködésével emeltek. 

Krím védelmére Vrangel a következő 
erőket összpontosította: 41 ezer szurony 
és kard, 213 löveg, 1663 géppuska, 45 tank 
és páncélautó, 14 páncélvonat, 42 repülő
gép. A szárazföldi csapatokat 20 hadihajó 
támogatta. 

A Déli Front erői a következőkből áll
tak: 146,4 ezer szurony, 40,2 ezer kard, 
985 löveg, 4435 géppuska, 57 páncélautó, 
17 páncélvonat, 45 repülőgép. Támogatta 
őket az Azo<vi Flottilla 40 hajója. 

Az áttörés gyors kifejlesztéséhez a csa
patok felépítését mélyen tagolták. Az első 
lépcsőben erős csapásmérő csoportokat 
hoztak létre. Jól volt .megszervezve a tü
zérségi és műszaki támogatás. A repülő

gépek fényképeket készítettek az erődít
ményekről és bombázták az összekötő 
vonalakat. 

Az áttörés után Frunze bevetette a má
sodik lépcsőt. A 2. és az 1. lovashadsereg, 
valamint a 3. lovashadtest betört a fél
sziget belsejébe és üldözte a menekülő 
ellenséget. 

Befejezésként még megemlítjük K. 
Kazakov: „A tüzérség harci alkalmazása 
a védelem áttöréséhez a bobrujszki had
műveletben" (1980. 12. sz. 18—24. o.) c. 
tanulmányát. A német csapatok szétveré
sében Belorusziában négy front vett részt. 
A szerző a tanulmányában az 1. Belorusz 
Front eseményeivel foglalkozik. A többi 
frontokhoz viszonyítva ez a front rendel
kezett a legerősebb tüzérségi csoportosí
tással, az alkalmazásban pedig bizonyos 
sajátos vonások mutatkoztak meg. 

Mivel a megfelelő technikai eszközök 
rendelkezésre álltak, a hadművelet elő
készítése idején az ellenség védelmi rend
szerének elég pontos felderítése megtör
tént, a tüzértörzsek megkapták azokat az 
adatokat, amelyek nélkül nem lehetséges 
a tüzérségi tűz megtervezése. A tüzérség
nél feltöltötték a személyi állományt, a 
fegyverzetet, a vontató eszközöket, a mű
szaki eszközöket. Bizonyos nehézséget je
lentett a vonaton érkező egységek eljut
tatása a harci övezetbe. A front öveze
tébe el kellett juttatni 36 tüzér- és akna
vető ezredet, amelyek a Főhadiszállás 
tartalékából vasúton érkeztek. Ezenkívül 
a front tartalékából a front jobbszárnyá
nak hadrendjébe kellett irányítani 60 ez
redet. A front balszárnyáról 4 egységet 
átirányítottak a csapásmérő csapathoz. 

Rövid idő alatt, 1944. június 14. és 19. 
között a front tüzértörzsének 67 vonat
szerelvényt kellett fogadnia, és 'meg kel
lett szerveznie a kirakodást a fronthoz 
legközelebb levő 6 állomáson. Ugyanide 
érkezett sok szerelvény harckocsikkal, lö-
véiszala'kulatokkal, lőszerrel, üzemanyag
gal és más fontos anyaggal. A vasút nem 
bírta ezt a terhelést és ez azzal fenyege
tett, hogy csúsznak az időpontokkal. Ügy 
döntöttek, hogy egyes szerelvényeket, 
amelyek a mozgékonyabb ezredeket és 
dandárokat hozták, távolabbi, 130—200 
km-re levő állomásokon rakodnak ki. Azt 
azonban nem lehetett tudni, hogy melyek 
ezek a szerelvények. Ezeket a kérdéseket 
a törzs kiküldött tisztjeinek a helyszínen 
kellett eldönteniük. Ez viszont az üzem-
anyagellátásnál okozott problémát, mert 
ezek az egységek rövidebb menetekre 
számítottak és nem volt elég üzemanya
guk. Végül ezeket a problémákat is si
került megoldani. 

A hadművelet kezdetére a front jobb-
szárnyának négy hadseregében igen je -
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lentős tüzércsoportot hoztak létre, amely 
9005 löveggel és aknavetővel (a légvéde
lem nélkül) és 749 reaktív tüzérségi áll
ványzattal (kilövőkerettel) rendelkezett. 
Ebben a hadműveletben nagyabb méretű 
volt a tüzérség összpontosított alkalma
zása a főirányokban, mint korábban bár
mikor. A 3. hadsereg a Főhadiszállás tar
talékából kiadott tüzérség több mint 
80%-át, a 28. hadsereg több mint 90%-át, 
a 48. és 65. hadsereg 100%-át összponto
sította a főcsapás irányában. A csapás
mérő csoportok csapattüzérségével együtt 
az áttörés szakaszain tevékenykedett az 
egész tüzérség 70—80%-a. A támadási 
szakaszokon álló hadosztályok övezetében 
8—12 tüzér- és aknavető ezred állt, vagyis 
3—4-szer több, mint a lövészezredek szá
ma. 

A tüzérségnek a támadás főirányában 
való ilyen összpontosítása azt eredmé
nyezte, hogy az áttörés szakaszain 207— 
225 löveg és aknavető jutott egy arcvonal
kilométerre. 

A hadművelet előkészítése idején nagy 
jelentőséget tulajdonítottak a tüzérségi 
biztosítás megszervezésének. A törzsek 
különös gondossággal tervezték meg a tü
zérségi támadás három szakaszát, és a 
gyorsan mozgó alakulatok áttörésbe való 
bevitelének tüzérségi biztosítását. A tü
zérségi előkészítés idejét 2 óra 5 percben 
határozták ímeg. Ez a következőképpen 
oszlott meg: 15—20 perc hatalmas pergő
tűz az elején és a végén, közben 90 perc 
folyamán a megfigyelt célok szétrombo
lása, a tüzér- és aknavető ütegek elfoj
tása. A viszonylag hosszú időt az ellensé
ges védelem jellege, a sok védelmi épít
mény magyarázza. 

Különösen érdekes a gyalogság és a 
harckocsik támadásának tüzérségi támo
gatása. A háború folyamán itt alkalmaz
ták először a 65. és 28. hadseregnél a ket
tős tűzhengert. Mivel a csapatoknál ezt 
még nem ismerték, mind a szervezés, 
mind a megvalósítás terén igen pontos 
útmutatásokat kellett kidolgozni. A ket
tős tűzhenger alkalmazása jelentősen nö
velte a roham támogatásának megbízha
tóságát, gyorsította az előrehaladást és 
nagy károkat okozott az ellenségnek. 

Nagy munkát kellett végezni a tüzérség 
ellátásának terén. Csak a főirányban te
vékenykedő említett négy hadseregnél 
felhalmoztak kfo. 4 millió lövedéket és 
aknát, nem számítva a frontraktárakban 
levő tartalékokat. Ez teljesen fedezte a 
tüzérség szükségletét. 

A bobrujszki hadművelet június 24-én 
kezdődött. A támadást a jobbszárnyon 
mind a négy hadseregnél harcfelderítés 
előzte meg, amelyet 23-ra virradó éjjel 
hajtottak végre. 24-én éjjel pedig, nem 
sakkal a támadás kezdete előtt, légitáma
dást hajtottak végre a főirányokban. Az 
éjszakai bombázók támadták a Bobrujszk 
körzetében levő repülőtereket, az első vo
naltól 5—30 km-re összpontosított sze
mélyi állományt. A tüzérségi előkészítés 
végén a pergőtűz növekvő méretű volt. 
Az első öt percben a lövegek technikai 
tűzgyorsaságának 25%-át, a másodikban 
50%-át, a harmadikban 75%-át, az utol
sóban 100%-át használták ki. Az erejét 
és jellegét tekintve ez már alig különbö
zött a tűzhengertől és nagyon hatékony
nak bizonyult. Az ellenség lövegeit meg
bízhatóan elfojtották, a csapatok irányí
tását megzavarták. 

Az előkészítés után a csapásimérő ösz-
szes hadseregek gyalogsága és az őket tá
mogató harckocsik támadásba lendültek. 
Ahol a rohamot kettős tűzhenger kísérte, 
az ellenség annyira szét volt zilálva, hogy 
kezdetben nem tanúsított szervezett el
lenállást. A tűzhenger határáig, vagyis 
1,5—2 km-t, a gyalogság csaknem veszte
ség nélkül nyomult előre, és sokkal gyor
sabban a tervezettnél. 

Június 25-én reggel a csapatok újabb, 
30—45 perces tüzérségi előkészítés után 
folytatták a támadást. Amikor az ellen
ség elkezdte csapatai hátravonását, a 
messzehordó tüzérség repülőgépekről irá
nyított csapásokat mért az utakra és a 
hidakra. 

A támadás támogatása mellett a tüzér
ség biztosította a folyókon, többek közt 
a Dnyeperen való átkelést is. Hangsú
lyozni kell azonban azt is, hogy a támadó 
gyalogság és harckocsik támogatása ko
moly nehézségekbe ütközött. Az előreha
ladást gyakran hátráltatta az, hogy az el
lenség lerombolta a hidakat. A tüzérek 
gyakran nem várták meg a műszakiakat, 
hanem maguk kezdték meg a helyreállí
tást, a mocsaras területeken pedig gyak
ran kézzel vonszolták a lövegeket. 

Június 26-án virradatkor az ellenség 
védelmének áttörése folytatódott. Sike
rült legyűrni az ellenállást és a védelmi 
vonalat ezen a napon áttörték. Az 1. Be
lorusz Front csapatai megközelítették 
Bobrujszkot és június 27-én reggelre a 
várostól délkeletre bekerítették az ellen
ség csapatait. (Lengyel István) 
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HISTORIE A VOJENSTVI 
(Csehszlovákia) 

1978 

Az 1978-as évfolyamban folytatódik a 
CSKP történetével és a második világ
háború eseményeivel foglalkozó sorozat, 
különös tekintettel a fegyveres erőkre. 

Vlastimil Vávra a „Csehszlovák kom
munista csoportok egyesülési kongresszu
sa Moszkváoan (191b. május 25—27.)" c. 
cikkében (3. sz. 65—84. o.) hangsúlyozza, 
hogy az 1917-es februári forradalmat kö
vető viharos forradalmi kibontakozás 
vetette meg az oroszországi csehszlovák 
munkásmozgalom alapjait, 1917 nyarára 
tehető a baloldali politikai szervezetek 
kialakulása. E mozgalom alapját az 
oroszországi fogolytáborokban élő több 
mint 200 ezer cseh és szlovák hadifogoly 
alkotta, ezeket a bolsevikok karolták fel 
és igyekeztek helyzetükön javítani, segí
tettek a különböző illegális és legális 
szervezetek megalakításában. Ennek 
eredménye volt a Csehszlovák Nemzeti 
Tanács Oroszországi Szekciójának meg
szervezése is, amely a Párizsban, Masa-
ryk vezetésével működő Nemzeti Tanács 
közvetlen részének tekintette magát. Ké
sőbb a Tanács vezetését az Oroszország
ba érkező Masaryk maga vette át. A 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelmét követően egyre nyilvánvalób
bá vált a Masaryk vezette szekció poli
tikájának reakciós iránya, ennek példá
ja, hogy a csehszlovák hadtest katonái 
részt vettek Kijevben, a junkerek olda
lán, a forradalmi proletariátus elleni ak
cióban. A Pétervárott működő cseh szo
ciáldemokraták viszont szoros kapcsola
tot teremtettek Benes vezetésével a bol
sevikokkal. Saját lapot jelentettek meg 
„Pochodeň" néven, amelyben erős agitá-
ciót folytattak a szekció nacionalista és 
reakciós irányvonala ellen az akcióegy
ség és az azt elősegítő „oroszországi 
csehszlovák szocialista emigránsok kong
resszusának" összehívása mellett. A 
szovjet kormány Moszkvába települését 
követően beérett a Csehszlovák Szociál
demokrata (kommunista) Párt kongresz-
szusának összehívása, amelyre 1918 má
jusában került sor és amely a csehszlo
vák munkásmozgalom különböző szerve
zeteinek egyesítését, a Csehszlovák Vö
rös Hadsereg helyzetének és vezetésének 
rendezését tűzte ki célul. A kongresz-
szus az ügyek irányítására 21 tagú. Vég
rehajtó Bizottságot választott és meg
szabta a csehszlovák kommunisták tak

tikai irányvonalát, a Csehszlovák Szocia
lista Köztársaság megalakítása érdeké
ben. 

J ifi Dvoran a „CSKP katonapolitikája 
a 20-̂ as évek elején" (2. sz. 110—135. o.) 
c. cikkében részletesen elemzi a CSKP 
forradalmi katonapolitikai irányvonalá
nak alakulását és realizálását, általáno
sítja a tapasztalatokat, amelyek abból az 
időszakból származnak, amikor a kato
napolitika programbeli és taktikai alap
jainak tisztázása és az első gyakorlati 
lépések megtétele folyt. 

A párt alakuló kongresszusán a cseh
szlovák marxista baloldal olyan állás
pontot foglalt, hogy a döntő pillanatban 
elegendő lehet néhány tízezer fegyveres 
a politikai hatalom megragadásához, de 
az új társadalmi és államrend rögzítésé
hez és fejlesztéséhez már nem elegendő 
a fegyveres erő, hanem a szövetségesek 
kérdését is tisztázni kell. A katonapoli
tika stratégiáját és taktikáját érintő kér
désekben mutatkozó lényeges ellentéte
ket nem tudta a kongresszus megszün
tetni, így ezek ebben az időszakban ne
gatív hatást gyakoroltak a mozgalom 
egységére, egy egységes és internaciona
lista kommunista párt összekovácsolásá
ra a köztársaságban. A probléma megol
dása ekkor csakis a Komintemtől indul
hatott ki. A fő feladat egyrészt a CSKP 
és a már előzőleg megalakult német 
szekció egyesítése, másrészt a közös plat
form kidolgozása. A Komintern III. 
kongresszusán elfogadott irányvonalat 
végül egyhangúan elfogadta a CSKP és 
a német szekció is, majd az 1921-ben 
megtartott egyesülési kongresszus rögzí
tette az egységes katonapolitikai irány
vonalat és meghatározta a hadsereg so
raiban végzendő munka módszereit és 
elveit. Ezeket az 1923-ban megtartott 
rendkívüli kongresszus fejlesztette to
vább. 

Vlastimil Vávra a „Csehszlovák had
seregben az 1918—20-as években folyó 
osztályharcról" c. cikkében (5. sz. 95— 
119. o.) abból a tényből indul ki, hogy 
az önálló csehszlovák állam 1918 őszén 
történt megalakulásától kezdve burzsoá 
állam volt, amelyben a cseh burzsoázia 
hegemóniája érvényesült. A tárgyalt idő
szakot a baloldal eszmei érési folyama
ta, az új állam iránti illúzióktól való 

10 Hadtörténeti Közlemények — 309 — 



megszabadulás jellemezte. A szerző ta
nulmányában azt a célt tűzte maga elé, 
hogy alapvető kontúrjaiban megrajzolja, 
hogyan jutott kifejezésre ez az érési fo
lyamat és annak tükrözője az osztály
harc a burzsoázia fő erőszakszervezeté
ben — a hadseregben —, és milyen volt 
a baloldal viszonya a hadsereggel. A 
hadsereg belső helyzetét, jellegét össze
függésbe hozza számos világpolitikai ese
ménnyel, többek között meghatározónak 
tartja a Magyar Tanácsköztársasághoz 
való viszonyt, a Szlovák Köztársaság 
megalakulásának hatását, a fiatal szov
jet állam példáját, a szociáldemokrácia 
befolyását és a baloldal egyre erősebb 
felismerését olyan vonatkozásban, hogy a 
forradalmi harc továbbfolytatása elkép
zelhetetlen a szociáldemokráciával való 
definitív szakítás és az új, forradalmi 
párt megalakítása nélkül. Mindez nem 
maradt hatástalan a hadsereg személyi 
állományára, hiszen az általános hadkö
telezettségi törvény alapján a hadsereg
be behívott sorállomány a nép képvise
lője volt, amelyen 'belül a munkásosztály 
egyre erősebb meghatározó tényezővé 
vált az egész ország politikai fejlődésé
ben. 

A második világháború eseményeihez 
kapcsolódik Karel Richter „A fordulat 
éve" c. kétrészes tanulmánya (3. sz. 51— 
64. o. és 4. sz. 66—80. o.). A szerző a 
fordulat évének 35. évfordulója (1978) 
alkalmából tekinti át a háborús esemé
nyeket azon momentumok kiemelésével, 
amelyek a háború további menete, de 
annak végső kimenetele szempontjából 
is meghatározó jellegűek voltak. Célul 
tűzi ki, hogy az 1943-as események hát
terében bemutassa a csehszlovák nemzeti
felszabadító mozgalom helyzetét és mű
ködését mind a hazai, mind pedig a kül
földi arcvonalon, bizonyítva, hogy annak 
összefüggése az általános háborús ese
ményekkel szoros és elválaszthatatlan. 
Az 1943-as év, az objektív és szubjektív 
tényezők összegződése eredményeként, 
amelyeken belül a Szovjetunió és had
serege vezető szerepének döntő jelentő
sége volt az antifasiszta koalíció hábo
rús aktivitása szempontjából, kétségtele
nül olyan év volt, amely a háború ki
fejlődését a fasizmus vereségének irá
nyába terelte. A tartalmát alkotó esemé
nyek messzenyúló jelentőségűek voltak 
az antifasiszta koalíció valamennyi or
szága, különösen pedig a fasizmus által 
leigázott népek számára, mint amilyen 
a cseh és szlovák nép is volt. 

Tanulmányának második részét teljes 
egészében az antifasiszta ellenállás cseh
szlovák frontjának ismertetésére szen

teli. Ezen belül a CSKP irányító és moz
gósító szerepével, a Szovjetunió terüle
tén megalakult csehszlovák egységek 
harc tevékenységével, a szovjet partizá
nok soraiban harcoló cseh és szlovák ha
zafiak működésével, a csehszlovák—szov
jet egyezmény tartalmával és jelentősé
gével, Masaryk és Beneš tevékenységé
vel foglalkozik. Következtetésként meg
állapítja, hogy a csehszlovák hazai és 
külföldi antifasiszta ellenállás az adott 
nemzetközi katonapolitikai körülmények 
között egész sor kimagasló sikert ért el, 
amelyek annak fejlődésében és kibonta
kozásában új időszak kezdetét jelentet
ték. 

Martin Dzur a CSSZK honvédelmi mi
nisztere ,,A második világháború törté
nelmi tanulságai" c. cikkében (3. sz. 3— 
8. o j a háború és béke — mint a világ 
népei érdeklődésének középpontjában 
álló kérdés — problematikájával foglal
kozik. Leszögezi, hogy a szocialista álla
mok növekvő ereje — beleértve a kato
nai erőt is — korunk meghatározó béke
fenntartó tényezőjévé vált. A béke fenn
tartásáért, egy új világháború kirobban-
tásának megakadályozásáért folytatott 
harcban kimagasló szerepe van annak az 
élő tapasztalatnak, amelyet a népek 
óriási áldozatok révén szereztek a má
sodik világháború, az emberiség eddig 
ismert legborzalmasabb háborúja évei
ben. Az elmúlt több mint három évtized 
lehetővé tette a megfelelő tanulságok le
vonását, egy olyan alapvető következ
tetés rögzítését, miszerint az imperializ
mus továbbra is a háború és a prog
resszivitás elleni harc állandó forrása. A 
második világháború meggyőző bizonyí
téka annak, hogy a szocializmus legyőz
hetetlen, övé a jövő. A második világ
háború története a békéért küzdő szé
les néptömegek oktatásának és nevelé
sének jelentős forrása, ezt a célt szolgál
ja a háború átfogó történetével és előz
ményeivel foglalkozó 12 kötetes mű, 
amelyet a szovjet történészek dolgoztak 
ki, és amelynek hazai (csehszlovák) ki
adása 1977-től folyik. E fundamentális 
mű fontos eszköz a tudományos világné
zeti, a materialista alapú nevelés, a szo
cialista hazafiság, a proletár és szocia
lista internacionalizmus szellemében való 
nevelés terén, és mint ilyen, nélkülözhe
tetlen eszköze a Csehszlovák Néphadse
regben folyó nevelőmunkának is. 

„A náci Wehrmacht tervei és Cseh
szlovákia térsége 1944—45-ben" című 
kétrészes tanulmányában (5. sz. 120—136. 
o., 6. sz. 40—57. o.) Miroslav Nejedlý azt 
az időszakot vizsgálja, amelyben a né-
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met fasiszta birodalom már a katasztrófa 
szélén állt, vezérei azonban még mindig 
bíztak a kedvező fordulatban és keresték 
a „győzelem" útjait és eszközeit, a „cso
dafegyvereket". A politikai kiút egyik 
eszközének az elnémetesítést tekintették, 
ez a koncepció érvényesült Cseh- és 
Morvaország vonatkozásában, amelyeket 
a birodalmi terület „örök részének" te
kintettek. A szerző e koncepció tükré
ben foglalkozik a hitleri birodalom ve
zéreinek hadászati elgondolásaival és 
terveivel, a Keleti és Déli Kárpátok vé
delmére tett intézkedésekkel, a 2. Ukrán 
Front csapatainak e térségben folytatott 
haditevékenységével, a Szlovák Nemzeti 
Felkelés segítésével, a 6. német és a 3. 
magyar hadsereg ellenállásának megtö
résével, a Magyarországon és Szlovákia 
területén egyidőben folytatott harctevé-
kenységekkel, a kárpáti—prágai irány
ban kibontakozó támadó hadművelettel, 
különös tekintettel a német fasiszta csa
patok által kiépített erődvonalak leküz
désére. Végül leszögezi, hogy a háború 
befejező szakaszában a szovjet—német 
arcvonalon lezajló valamennyi fontosabb 
hadiesemény kisebb-nagyobb mértékben 
érintette Csehszlovákia területét. A fa
siszta hadsereg hadműveleti alkalmazása 
Csehszlovákiában a fasiszta Németor
szág számára megmaradt egyetlen alter
natíva — az egész arcvonalon szervezett 
hadászati védelem — jegyében folyt. 

Eduard Čejka és Ján Lipták „A szo
cialista hadsereg története kutatásának 
elméleti problémái" c. tanulmányában 
(4. sz, 81—110. o.) abból indul ki, hogy a 
különböző szocialista országokban az új 
típusú hadseregek történeti kutatásában 
elengedhetetlen az alapvető elméleti és 
metodológiai kiinduló pontok tartalmi és 
formai egyeztetése, a fogalmak és kife
jezések pontos körülhatárolása, mivel en
nek hiánya megnehezíti az alkotó tu
dományos munkások közötti kommuni
kációt. Fejtegetik a szerzők ,,a hadsereg" 
és a „fegyveres erők" fogalmát és azok 
tartalmát, történelmi gyökereit, egészen 
a 17. századig visszatekintve, valamint 
Engels meghatározásaira hivatkozva. 
Vizsgálatuk alapjául az első szocialista 
állam — a Szovjetunió — fegyveres 
erőinek strukturális fejlődését választot
ták. Ennek példája alaoján fejtegetik a 
„hadsereg", mint történelmi kategória 
fogalmát és körvonalazzák az új típusú, 
népi és demokratikus hadsereg ismér
veit. Külön veszik vizsgálat alá a Cseh
szlovák Néohadsereg fejlődését és raj
zolják a többi szocialista ország hadse
rege — a Lengvel Hadsereg, a Bolgár 
Néphadsereg, a Magyar Néphadsereg és 

az NDK Nemzeti Néphadserege — ki
alakulásának és fejlődésének specifikus 
vonásait, különös tekintettel létrehozá
suk történelmi és politikai körülményei
re. Kitérnek a szocialista országok fegy
veres erői más területeire, az azonos 
és a specifikus vonások összevetésére. 

A szocialista hadsereg történeti kuta
tásának problematikáját folytatva, 
Eduard Čejka és Ján Lipták „Az új né
pi és demokratikus csehszlovák hadse
reg kialakulásának történelmi körülmé
nyei" című cikkében (6. sz. 3—21. o.) 
abból az alaptételből indul ki, hogy a 
Csehszlovák Néphadsereg létrejötte el
választhatatlanul Csehszlovákia Kommu
nista Pártjának a szocializmus megte
remtéséért vívott harcához kapcsolódik, 
a hadsereg és a cseh, valamint szlovák 
nép antifasiszta nemzeti-felszabadító 
mozgalmának, népi demokratikus forra
dalmának szülötte. A hadsereg kialaku
lása a második világháború körülményei 
között zajlott le. A szerzők e folyamat 
kapcsán elméleti kiindulópontként meg
határozzák a különböző társadalmi-fejlő
dési időszakok tartalmát és hatását a 
hadsereg építésére. Vizsgálják a nemzeti 
és demokratikus forradalom, a népi de
mokrácia kialakulásának időszakát, a ha
talom kérdéseit, az önálló csehszlovák 
állam létrejöttének körülményeit. Kö
vetkeztetésként megállapítják, hogy a 
CSKP helyes taktikájának köszönhető 
(más külső tényezők mellett) a polgár
háború elkerülése, a békés átmenet a 
nemzeti ellenállásból a forradalomba, 
valamennyi népi és demokratikus erő 
konszolidálása és a fejlesztő, alkotó 
munkára való mozgósítása. Ez a fejlődési 
tendencia a cseh és szlovák nép közössé
gének objektív igényeit tükrözte. 

Érdeklődésre tarthat számot Ladislav 
Kopecky „A Varsói Szerződés hadsere
geiben működő katonai levéltárak tevé
kenységének aktuális kérdései" című 
cikke, amelyben az 1977. november 14— 
15-én Moszkvában megtartott levéltári 
konferencia tanulságait vonja le. Leszö
gezi, hogy a tanácskozás értékelte a ka
tonai levéltárak hatékony részvételét a 
szocialista hazafias és internacionalista 
nevelésben a fegyveres erők személyi ál
lománya és polgári lakosság körében, 
meghatározta a nemzetközi együttműkö
dés további lehetőségeit és irányait a 
levéltárügy területén, különös hangsúly-
lyal a levéltári kutatók kölcsönös foga
dására és segítésére, a szükséges anyagok 
kölcsönös rendelkezésre bocsájtására, va
lamint a levéltári okmányok féldolgozá
sával kapcsolatos tapasztalatok rendsze-
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res kicserélésére. Méltatja a szerző az 
eddig Prágában, Varsóban, Berlinben és 
Budapesten megtartott tanácskozásokat 
és kiemeli, hogy Budapesten történt meg 
első ízben,, hogy a tanácskozáson vala
mennyi szocialista ország katonai levél
tárának vezetője részt vett. A konferen
cián részt vevő magyar küldöttek Moszk
vában konkrét példákkal bizonyították, 
milyen hasznos a levéltár együttműkö
dése a hadtörténeti kutatást irányító és 
végző szervekkel, a történészkutatókkal, 
a különböző múzeumokkal és társadalmi 

szervezetekkel. A konferencia megállapí
totta, hogy az egyes szocialista hadsere
gek levéltári rendszere azonos politikai 
és ideológiai alapokon működik, egysé
ges marxi—lenini metodológiai elvek 
alapján kezeli a levéltár ügyet, hasonlóan 
kapcsolja össze tevékenységét a hadtör
téneti kutatással és ez jelenti a kÖzbs 
alapot a szoros együttműködéshez, hogy 
a szocialista hadseregekben működő ka
tonai levéltárak betöltik hivatásukat és 
a tudományos kutatómunka lényeges és 
hatékony műhelyei. (Nádor Tib~or) 

\ 
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A Wojskowy Przeglad Historyczny c. 
lengyel hadtörténeti folyóirat 1967— 
1977. évfolyamainak bibliográfiája, 
összeáll. M. Harz, J. Slusarska, B. Zie-
linska. — WPH, 1978. 4. sz. mell. 1— 
102. p. 

HISTORIOGRÁFIÁK 

Barbaszov, A.: Az 1877—1978. évi orosz— 
török háború irodalmának rövid össze
foglalása. — VIZS, 1978. 1. sz. 98—103. 
P. 

Dunaeva, N.: A szovjet munkásosztály 
hozzájárulása a Nagy Honvédő Hábo
rúban aratott győzelemhez — a szovjet 
történetírás megvilágításában. —VIZS, 
1978. 7. sz. 102—105. p. 

A hadtörténeti irodalom és a hadművé
szet. — VIZS, 1978. 12. sz, 94—96. p. 

Sanov, Szt.: Az orosz történettudomány 
az 1877—1878-as orosz—török háborúról 
és Bulgária felszabadításáról. — Izvesz-

tija, 25. köt. 1978. 146—179. p. 
Stang, W. : A német katonák fasiszta be

folyásolása a második világháború alatt 
a nyugatnémet hadtörténetírás tükré
ben. — MG, 1978. 5. sz. 609—613. p. 

Wegner, G.: A „Führer"-gárda és a keleti 
arcvonal „tűzoltója". A Waffen-SS-ről 
szóló legújabb irodalom. — MM, 1978. 
1. sz. 210—235. p. 

Zincsenko, Ju. I.: A szovjet történetírás 
a partizánok és a Vörös Hadsereg egy
ségeinek együttműködéséről a jobbpar
ti Ukrajna felszabadításának idején. — 
"UIZS, 1978. 7. sz. 137—141. p. 
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Krsztics, Sz.:' A „Vojno Delo" és más ka
tonai folyóiratok. — VD, 1978. 6. sz. 
267—268. p. 

Munzel, O.: 20 éves a Kampftruppen. — 
KTR, 1978. 6. sz. 251—252. p. 

A Nagy Honvédő Háború újabb doku
mentumai (18. hadsereg iratai). — 
Kommuniszt, 1978. 7. sz. 76—109. p. 

Pytel, J.: A lengyel katonai sajtó 1918— 
1921 között. — WPH, 1978. 4. sz. 266— 
289. p. 

Rehm, W. : Az NDK Katonai Könyvtára. 
— WR, 1978. 6. sz. 192. p. 

[Rjabcsikov] Riabtchikov, V.: Szovjet ka
tonai újságok. — RMSov, 1978. 5. sz. 
34—35. p. 

Sluka, V.: A csehszlovák hadtörténelmi 
levéltár dokumentumai Csehszlovákia 
megalakulásának 60. és a müncheni 
egyezmény aláírásának 40. évfordulója 
alkalmából. — HV, 1978. 3. sz. 178— 
193. p. 

Brandani, M.: A XVIII. század katonai 
egyenruhái. A Bourbon hadsereg. — 
RM, 1978. 1. sz. 113—120. p. 

Brandani, M. — Crociani, P. — Fio-
rentino, M.: A nápolyi hadsereg egyen
ruhái a francia évtizedben. — RM. 1978. 
2. sz. 105—112. p. 

Denisse: A francia hadsereg katonai jel
zései. — RHA, 1978. 4. sz. 140—147. p. 

Denisse: A francia szállítóoszlop hagyo
mányos jelzései. — RHA, 1978. 3. sz. 
226—233. p. 

A fegyveres erők az olasz bélyegeken 
(1946—1976.) — RM, 1978. 1. sz. 81— 
88. p. 

A francia szállítóoszlop zászlói. — RHA, 
1978. 3. sz. 209—225. p. 

Gibellini, V.: Az első bersagjierik egyen
ruhája és fegyverzete. — RM, 1978. 3. 
sz. 89—91. p. 

Gibellini, V.: A szard királyság egyen
ruhái (1814—1961). — RM, 1978. 4. sz. 
112—120., 5. sz. 120—129., 6. sz. 120— 
128. p. 

Golovenko, I.: A szovjet köztársaság első 
érdemrendje. — VIZS, 1978. 8. sz. 75— 

Icsenko, F.: Lenin és az SZKP a magas
fokú éberségről, mint a szocialista vív
mányok megszilárdításának és védel
mének fontos feltételéről. — VIZS, 
1978. 7. sz. 3—9. p. 

Stern, Maria: A magyar Hadtörténelmi 
Közlemények 1975—1976-os évfolyamai. 
— MG, 1978. 3. sz. 351—356. p. 

Szekulics, M.: A „Vojno Delo" a csapa
toknál. — VD, 1978. 6. sz. 262-^266. p. 

Sželeznev, K.: Katonai művek Marx és 
Engels magánkönyvtárában — VIZS, 
1978. 8. sz. 115—118. p. 

A szovjet csapatkönyvtárak. — RMSov, 
1978. 5. sz. 50. p. 

Tito, J. Broz: A Vojno Delo 30. évfordu
lójára. — VD, 1978. 6. sz. 7—11. p. 

A „Z Pola Walki" címú folyóirat 20 éves 
statisztikája. (A cikkek témák szerinti 
és időrendi megoszlása.) — Z Pola Wal
ki, 1978. 3. sz. 279—284. p. 

Zobrist, B. K.: Az USA Elnöki Könyvtárá
nak forrásanyagai a németországi és 
japáni amerikai katonai közigazgatás 
második világháború utáni történetére 
vonatkozóan. — MA, 1978. 1. sz. 17— 
19. p. 

76. p. 
Gosztony, P.: Látogatás a bécsi Hadtör

ténelmi Múzeumban. — SS, 1978. 3. sz. 
11—12. p. 

Kolesznikov, G. — Boriszov, V.: A „Győ
zelem" és a „Dicsőség" érdemrend tör
ténetéből. — VIZS, 1978. 11 sz. 116— 
120. p. 

Látogatási rekord az osztrák Hadtörténel
mi Múzeumban. — S. 1978. 4. sz. 2. p. 

Peyruseigt, M. — Gentil, J.: A francia 
légierő katonai jelzései. — RHA, 1978. 
1. sz. 167—172., 2. sz. 220—225. p. 

Rubini, F. A.: A máltai lovagrend bélye
geken. — RM, 1978. 3. sz. 105—113. p. 

Schott, R. ť A Freiburg im Breisgau mel
letti harcok, Philippsburg és több Raj
na-menti város elfoglalása 1644-ben. 
Cochin rézkarca a rastatti Hadtörténe
ti Múzeumban. — MM, 1978. 2. sz. 9— 
23. p. 

A svájci hadseregmúzeum. — SS, 1978.10. 
sz. 7. p. 

A török háborúk terme az osztrák Had
történelmi Múzeumban. — ÖMZ, 1978. 
1. sz. 50. p. 

(Login) Loguine, V. T.: A materialista 
dialektika kategóriái és a hadművészet. 
— RMSov, 1978. 6. sz. 17—19., 7. sz. 
36—38. p. 

Lopuhov, Ju.: Lenin és a SZKP a hon-
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védelem anyagi alapjairól és a Szovjet 
Fegyveres Erők harci erejéről. — TISZ, 
1978. 11. sz. 27—30. p. 

Molodcügin, M.: V. I. Lenin és a katonai 
apparátus kiépítése a szovjethatalom 
első évében. — VIZS, 1978. 4. sz. 80— 
84. p. 

Pankratov, N.: Lenin, a szocialista haza 
védelmének vezetője. — RMSov, 1978. 
10. sz. 2—5. p. 

Szeleznev, K. : Marx és Engels a csapa
tok erkölcsi szellemének jelentőségéről. 
— VIZS, 1978. 5. sz. 89—95. p. 

Hoffman, K. nemzetvédelmi miniszter üd
vözlő levele a NDK Hadtörténeti In
tézete fennállásának 20. évfordulója al
kalmából. — MG, 1978. 3. sz. 26L p. 

Jaruzelski, Wojciech nemzetvédelmi mi
niszter parancsa a Hadtörténeti Intézet 
részére a Wan da Wasilewska név ado
mányozásáról. — WPH, 1978. 2. sz. 1— 
2. p , 

Marcinkowski, A. í Névadományozási ün
nepség a Wanda Wasilewskáról elneve
zett lengyel Hadtörténeti Intézetben. 

— WPH, 1978. 2. sz. 328—331. p. 
A Nemzetközi Hadtörténész Bizottság 

Bezümenszkij, L. A.: Hitler legfontosabb 
terve: „Ost". Elgondolás, cél, eredmény. 
(Ujabb kutatási eredmények.) — VI, 
1978. 5. sz. 74—94. p. 

Gridnev, V. M.: A szovjet parasztság 
harca a német megszállók ellen (1941— 
1944-ben) és burzsoá történetírás. — 
VI, 1978. 7. sz. 18—29. p. 

A hadtörténelmi kutatás fejlődése Ja
pánban a második világháború után. 
— RIHM, 38. sz. 1978. 3—115. p. 

Ivanov, O.: Történelmi igazság és a pe
kingi történelemhamisítók. (A szovjet-
kínai kapcsolatokról.) — .Mirovaja 
Ekonomika, 1978. 6. sz. 25—32. p. 

Komárov, N.: A Nagy Honvédő Há
ború és a töriténelemhamisítóík kohol
mányai. — KVSZ, 1978. 2. sz. 76—82. p. 

Login, V. T.: Hadtörténelmi kutatások 
empirikus és elméleti szintjei. — VM, 
1978. 9. sz. 73—82. p. 

Martin, B.: Japán második világháborúba 
vezető útja. Megjegyzések a japán kor
történeti kutatások helyzetéhez és iro
dalmához. — MM, 1978. 1. sz. 183— 
209. p. 

Mercalov, A. N.: A sztálingrádi csata az 
NSZK burzsoá történetírásának meg-

Szemejko, L.: A militarizmus lenini kri
tikája és a jelenkor. — VPO, 1978. 7. 
sz. 87—91. p. 

Szirokin, A.: V. I. Lenin és a Szovjet 
Fegyveres Erők. — KVSZ, 1978. 1. sz. 
17—26. p. 

(Szredin) Sredine, G.: A háború marxis
ta-leninista elvei és a szovjet hadse
reg. — RMSov, 1978. 1. sz. 18—21., 42. 
P-

(Zsilin) Jiline, P.: Karl Marx és a had
történelem. — RMSov, 1978. 5. sz. 5— 
8. p. 

1978. évi ottavai konferenciája. — MA, 
1978. 4. sz. 210—212. p. 

Az Osztrák Kelet- és Délkelet-Európái 
Kutatóintézet 20 éves. Ünnepi szám. — 
ÖO, 1978. 1. sz. 5—354. p. 

Plaschka, R. G.: Az Osztrák Kelet- és 
Délkelet-Európái Kutatóintézet 20 éves 
munkájának mérlege. — ÖO, 1978. 1. 
sz. 7—9. p. 

Plaschka, R. G.: — Mack, K.—H. Az 
Osztrák Kelet- és Délkelet-Európái Ku
tatóintézet munkája 1958—1977 között. 
— ÖO, 1978. 1. sz. 338—354. p. 

Yasui, H.: Ismertetés a japán hadtörté
nelmi intézetről. — RIHM, 38. sz. 1978. 
1—2. p. 

világításában. — ISzSzSzR, 1978. 4. sz. 
181—192. p. 

Orlova, M. I.: A NSZK burzsoá történet
írása a Weimari Köztársaság Rapallo-
politiká járói. — VI, 1978. 11. sz. 68— 
84. p. 

Perezsogin, V. A.: Burzsoá történetírók 
kísérletei a Wehrmacht partizánok el
leni megtorló politikájának igazolásá
ra. — NNI, 1978. 2. sz. 46—61. p. 

Szapozsnikov, B.: A történelem pekingi 
meghamisítói. — KZ, 1978. 179. sz. 3. p. 

Teljatnikov, G.—Lejbovics, H.—Gorbu-
nov, V.: A rendszeri megközelítés és a 
•matematikai eljárás a hadtörténelmi 
kutatásban. — VIZS, 1978. 10. sz. 91— 
95. p. 

Tjuskevics, Sz. : A lenini megismerés 
módszertani jelentősége a mai háborúk 
tudományos kutatásában. — VIZS, 
1978. 1. sz. 3—10. p. 

Tudományos élet, kongresszusok 
és konferenciák 

Bihl, W.: Az 1877—1878. évi orosz—török 
háború. A Bolgár Tudományos Akadé
mia konferenciája, 1978. február 28— 
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március 2. — ÖO, 1978. 3. sz, 450— 
451. p. 

Borkowski, M. : A Lengyel Néphadsereg 
békemissziói a második világháború 
után — tudományos konferencia 1978. 
július 5-én a lengyel Katonapolitikai 
Akadémián. — WPH, 1978. 4. sz. 386— 
387. p. 

Borkowski, M.: Tudományos ülés a viet
nami nép harcának és forradalmának 
problémáiról. — WPH, 1978. 4. sz. 389— 
390. p. 

Lachmann, M.: A Fegyver- és Hadtörté
neti Múzeumok Nemzetközi Egyesüle
tének 8. kongresszusa Varsában. — MG, 
1978. 5. sz. 615—617. p. 

Matusak, P.: „Nemzetközi tudományos 
ülés a tengelyhatalmak hadigazdaságá

ról." — WPH, 1978. 3. sz. 359—360. p. 

A hadtör ténelem tanulmányozásának 
és taní tásának jelentősége 

és problémái 

Berndt, G.—Osburg, F.—Zuckert, U.: 
Hadtörténelmi problémák a 10 osztá
lyos iskolai történelemtanításban az 
NDK-ban. — MG, 1978. 4. sz. 436— 
447. p. 

Herzog, W.—Mollzahn. H.: A Nemzeti 

Alphin, A. B.: Látszani — eltaláltatni — 
[megsemmisíttetni. [Régmúlt csaták ta
pasztalatainak alkalmazhatósága nap
jainkban.] — A, 1978. 4. sz. 55—56. p. 

Andreev, N. : Történelmi tapasztalatok al
kalmazása a harctevékenységek model
lezésénél. — ZVO, 1978. 6. sz. 21—25. p. 

Arnold, J. C. : Francia harcászati doktrína 
1870—1914 között. — MA, 1978. 2. sz. 
61—67. p. 

Beer, A. : A gépesített hadviselés fejlődés
történetéhez. [A kezdetektől a második 
világháborúig.] — EW, 1978. 11. sz. 
573—577. p. 

Cooling, B. F.—Hixson, J. A.: Szövetsé
ges fegyveres erők együttműködése 
Európában. [Középkortól a második vi
lágháborúig.] — MR, 1978. 8. sz. 62— 
73., 9. sz. 67—74. p. 

Cr eveid, M. : A hadsereg ellátása: törté
nelmi visszapillantás. — RUSI, 1978. 
1. sz. 56—63. p. 

Cügankov, P.: Az éjszakai támadó harc 
fejlődése a háború utáni években. — 
VIZS, 1978. 10. sz. 53—61. p. 

Dajnec, V.: Az összfegyvernemi támadó
harc fejlődése az 1929—1941-es évek
ben. — VIZS, 1978. 10. sz. 96—101. p. 

Néphadsereg csapattesteinek rövid tör
ténete is része a mai történelmi pro
pagandának. — MG, 1978, 4. sz. 481— 
485. p. 

Jadziak, E. : A hadtörténettudomány 
eredményei és feladatai a Lengyel Nép
hadseregben. — MG, 1978. 4. sz. 398— 
407. p. 

Klein, K.: Hősiesség gyűlölettel. Meg
jegyzés az NDK 9. osztályos polgári vé
delmi tankönyvéhez. (A tankönyv 1. 
fejezetének közlésével). — BZK, 1978. 
4. sz. 159—187. p. 

Kulak, Zb. : A nyugatnémet történelem
könyvek, lengyel szemszögből. — BZK, 
1978. 1. sz. 137—156. p. 

Lewicki, A.: A háború elméletének és a 
hadtörténetnek új oktatási programja 
a lengyel Katonapolitikai Akadémián. 
— WPH, 1978. 3. sz. 361—366. p. 

Mahalov, V.: Hazafias-honvédelmi neve
lés az SZKP XXV. kongresszusának 
irányelvei alapján. — HV, 1978. 3. sz. 
9—18. p. 

Rhode, G.: Lengyelek és németek az is
kolai történelemkönyvekben. Hozzászó
lás Zb. Kulak cikkéhez. — BZK, 1978. 
1. sz. 129—136. p. 

Soukup, J.: Honvédelmi nevelés a Ma
gyar Népköztársaság általános és kö
zépiskoláiban. — BP, 1978. 4. sz. 82— 
86. p. 5. sz. 77—81. p. 

Doepner, F.: A haderők békefeladatáról. 
[Történelmi áttekintés.] — EW, 1978. 
7. sz. 352—357. p. 

Golab, Z.: A légi és helikopteres deszan
tok alkalmazásának példái a lokális 
háborúkban. — MW, 1978. 4. sz. 130— 
136. p. 

Golovnin, M.: A támadóharc vezetésének 
néhány problémája (1945—1953). — 
VIZS, 1978. 1. sz. 48—55. p. 

Grimmig, P.—Keil, S.: Az „Anti Düh
ring" jelentősége az erőszak történelmi 
szerepének dialektikus-materialista 
megértésében. — MG, 1978. 1. sz, 14— 
22. p. 

Groehler, O. : Hadműveleti művészet és 
harcászat az 1950. évi koreai nyári had
járatban. — MG, 1978. 2. sz. 152—162. p. 

Guderian, H.: Gyorscsapatok a múltban 
és a jelenben. — KTR, 1978. 3. sz. 
120—124. p. 

Irmscher, J.—Schnitter, H.: Háború és 
haderő a 16—17. századi társadalmi 
utópiákban. (Thomas Morus, Thomas 
Caimpanella, Francis Bacon stb.) — 
MG, 1978. 6. sz. 684—693. p. 

Jean, C.: Carl von Clausewitz tábornok 
a háború elméletéről és a hadászati 
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gondolkodásról. — RM, 1978. 3. sz. 40— 
50. p. 

Jeáryka, B.: WLadyslaw Sikorski tábor
nok elgondolásai a harmincas években 
a jövő háborúról. — WPH, 1978. 4. sz. 
290—302. p. 

Karst, H.: Politika és történelem. — 
KTR, 1978. 6. sz. 260—261. p. 

Kahn, D.: A titkos értesülések szerepe a 
szövetségeseik stratégiájában és takti
kájában. — RHDGM, 111. sz. 1978. 73— 
85. p. 

[Kulikov] Koulikov, N.: A háború törvé
nyei: természete, sajátosságai. — 
RMSov, 1978. 11. sz. 2—4. p. 

[Kulikov] Koulikov, N.: A háborúk és a 
néptömegek. — RMSov, 1978. 3. sz. 9— 
11. p. 

Kohno, S. : Európai katonai elméletek és 
Szun-ce. — RIHM, 38. sz. 1978. 117— 
140. p. 

Kajusin, N. V.—Kozlov, A. Sz. : A kato
nai visszaemlékezések a katonai elmé
let fejlesztésének fontos fonrásai. — 
VM, 1978. 1. sz. 27—38. p. 

Kiszelev, V. : A páncélelhárítás fejlődése 
a háború után. — VIZS, 1978. 6. sz. 
46—53. p. 

Loncarevics, D. : A honvédelem tudomá
nya. — OZ, 1978. 6. sz. 9—12. p. 

Luraghi, R. : Az amerikai polgárháború 
stratégiája és a totális háború kezdete. 
— RIHM, 39. sz. 1978. 290—321. p. 

Majorov, A. M.: A védelem áttörése: vi
lágháborúk elmélete és gyakorlata. 1— 
2. rész. — VM, 1978. 4. sz. 78—88., 5. sz. 
79—90. p. 

Nikitin, N.: Az imperialista helyi hábo
rúk néhány hadműveleti-harcászati ta
pasztalata. — VIZS, 1978. 12. sz. 60— 
66. p. 

Nixdorff, K. : Néhány megjegyzés a tü
zérségi felderítés történetéhez. Eszkö
zök fejlődése 1870-től napjainkig. — 
WR, 1978. 4. sz. 111—116. p. 

Bayer, K.: Katonai jogi adminisztráció a 
nyugatnémet 'hadseregben. •— RDPM, 
1978. 4. sz. 575—585. p. 

Breurec, F.: A katonai fegyelmi szabály
zatok szempontjai az 1818. május 13-i 
királyi rendelet óta Franciaországban. 
— RDPM, 1978. 1. sz. 327—332. p. 

Casado, P.: A katonák jogi és politikai 
helyzete Spanyolországban (1808—1936). 
—RDPM, 1978. 1. sz. 333—337. p. 

Mulinen, F. de: A hadi jog és a fegyveres 
erők. — RMS, 1978. 4. sz. 174—195. p. 

Nazarewicz, J. : A lengyel katonai igaz
ságszolgáltatás az 1939. évi honvédő há
borút megelőző napokban és a háború 

Peball, K. : Magaslatok megtámadása 
vagy völgy mentén mért csapás? (Oszt
rák—magyar hegyi hadviselési elmélet 
Lütgendorftól Conradon keresztül 
Kraussig.) — TR, 1978. 5. sz. 429—432. p. 

Peltier, M.: Machiavelli, ahogy Mussolini 
látta. — Défense de l'Occident, 158. sz. 
1978. 71—77. p. 

Pilster, H. Ch.: Titkos külföldi hírszerző 
szolgálatok — történet és jelenkor. — 
WR, 1978. 2. sz. 33—41. p. 
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