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TANULMÁNYOK 

DOLMÁNYOS ISTVÁN 

A KULIKOVÓI ÜTKÖZET — A JUBILEUM MÉRLEGÉN 

„... ó pacsirta... zengd a dicsőségét 
a fejedelmeknek, Dmitrijnek és Vla
gyimirnak!" 

Zadonscsina 
(hősi ének) 

Élesebb fénybe kerül Dmitrij nagyfejedelem és környezete 

A magas növésű, fekete szakállú, fekete hajú, fekete zászlajú hadvezérre és 
államférfira, Dmitrijre, a doni győzőre fokozott érdeklődés irányul a tatár 
vereséggel végződő kulikovói ütközet hatszázadik évfordulóján. 

Pedig igazán nem mondható, hogy a történelem figyelmetlen volt iránta.1 

Már Rettegett Iván a példaadó orosz hősök sorában emlegette. Kutuzov Napó
leonnal megütközve azt kívánta, hogy saját tettéinek színhelye ugyanolyan 
híres legyen, mint a Don közelében levő Nyeprjadva, ahol annak idején 
Dmitrij kaszálta le a tatárokat 1380-ban. A szovjet történettudomány — rész
ben a dekabristákat követve — új korszakot nyitott Dmitrij Donszkoj életének 
kutatásában. Ezért törvényszerű volt, hogy 1941-ben, a Nagy Honvédő Háború 
idején Sztálin, történelmi nevezetességű buzdító beszédében, Lenin öröksé
gével együtt, a doni győző tetteit is a szovjet (nép emlékezetébe idézte. A má
sodik világháború után pedig még szélesebb alapokon bontakozott ki a kutató 
tevékenység. 

Ami azonban a személyét illetően mégis hátramaradt, és ami most törlesz-
tődik, az főleg a következő: részletesebben felmérik a három évtizedig (1359— 
1389) uralkodó nagyfejedelem egyéni teljesítményét és a segítőihez, környeze
téhez fűződő kapcsolatait.2 

Az évkönyvek krónikásaitól a nagyfejedelem személyiségéről tudtuk, hogy 
Dmitrij (magyarosan Dimitrij) megvetette a szószátyárságot, hogy ugyanakkor 
szívesen beszédbe elegyedett azokkal, akiket az ügy szempontjából megfelelő
nek ítélt. S főleg, hogy „mindig eszénél" találták, De nem minden tekintetben 
volt világos a történeti ábrázolásban a Kulikovóig, az 1380. évi ütközetig veze
tő politikai-katonai lépéseinek, megoldásainak mikéntje, irányító részesedése 
a további kormányzásban. 

1 Az ütközet évszázadokon át továbbélő oroszországi emlékezetéhez újabb adatokat, szempontokat nyújt A. Ľ. 
Gúrszkij: Kulikovszkaja bitva 11580 g. (Nyekotorije itogi i zadácsi jejo izucsenyija v isztoricseszkoj nauke.) Vesztnyik 
Moszkovszkovo unyiverszityeta. Szerija 8. Isztorija. 1980. 4.; E. L. Afanaszjer: Kulikovszkaja bitva v izobrazsenyü 
ruasririh piszatyelej XVII. v. Izvesztyija Akagyunii nauk SzSzSzK. Szerija lityeraturi i jazika. T. 39. (1980) 4. 

2, V. A, Kucskin: Szpodvizsnyiki Dmitrija Donszkovo. Voproszi isztorii 1979. 8. 
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Az újabb szovjet szakirodalom és a jubileumi tanulmányok3 erőteljesebb 
körvonalakkal bontakoztatják ki annak a gyorsan érő fejedelemembernek az 
arcképét, aki a kor felismert pozitív követelményeit kivetésen szilárd aka
rattal szolgálta. Erélye rendkívüli volt. Nála egyáltalán nem szólam, hogy ka
tonafejedelemként élte az életét. Értett hozzá, miként kell előkészíteni a döntő 
összecsapást. Az ehhez szükséges politikai kulcskérdéseket kellő időben tisz
tázta. Ezért lehetett ő az orosz földek egyesítési folyamatában a moszkvai fe
jedelemség vezető szerepének végső, döntő konszolidálója és működhetett a 
tatár-türk Arany Horda legnagyobb kévebontójaként. 

Távolról sem állt azonban egyedül a vezetésben. Egyik unokatestvére, a szer-
puhovi Vlagyimir Andrejevics fejedelem hosszú időn keresztül és nagyon hat
hatósan támogatta uralkodásában. Céltudatos politikával a bojárok, nemesek 
tekintélyes rétegeit is szorosan környezetéhez kapcsolta. Igazában éppen a szov
jet történeti kutatás fáradozásai nyomán láthatjuk, hogy az éles osztálykülönb-
ségek-ellentétek ellenére milyen bő paraszti, kézműiparos és kereskedői tö
megtámaszt sikerült igénybe vennie. 

Ám a jubileumkor nemcsak a sikeres, a győzedelmes, de a roppant nehéz
ségekbe ütköző államférfi alakja is világosabban rajzolódik ki, mint bármikor 
korábban. 

„Két nagy fekete felhő szállott szem
közt'' 

Zadonscsina 

Az orosz egységmozgalom foka és az ellenséges koalíció helyzete 

Egy Kulikovó-szabású orosz győzelem kicsikarásának akadályai tulajdon
képpen abból is megítélhetők, hogy Oroszország, az 1380-as nagy siker elle
nére, csak száz esztendővel később, 1480-ban tudta a tatár fennhatóság-kötő
dés utolsó, lényegesebb formai elemeit felszámolni. 

A XIV. század második fele így olyan korszak az orosz földek történeté
ben, amikor Moszkva tüneményesen induló térfoglalása és tömörítő munkája 
ellenére az egyesülés folyamata még súlyos, bár már csak részlegesen ható 
„blokkoltságnak" van kitéve az Arany Horda és szövetségesei oldaláról. Ma
guk az orosz belállapotok is nagyon bonyodalmasaknak minősíthetők Dmitrij 
Ivanovics uralkodásának kezdetén. Bizonyos konzervatív feudális részerők 
körömszakadtáig, a külellenség támogatásáig is védelmezték hadállásaikat. Az 
orosz egységmozgalom előrehaladásának foka tehát még viszonylag korai 
jegyeit mutatta.4 

A belviszonyok jelentős mértékű ziláltságára vallott, hogy a novgorodi feje
delemségből kirajzó kalandor elemek rendszeresen végigpusztíthatták a keleti 
orosz vidékeket. Kosztrománál, Nyizsnyij-Novgorodnál szabályos ütközetet 
vívtak a szintén orosz helyőrségek többezer fős katonaságával. Kirabolták a 
volgai kereskedelmi utat. Dúlták a városokat. Pasutó akadémikus jubileumi 
tanulmányában ezért mutat rá: a moszkvai nagyfejedelem egyik közérdekű 

3 rCulikovszkaja bitva. Szbomyik sztatyej. Otv. red. L. Cr. Beszkrovnij. Moszkva, 1980.; Kulikovszkaja bitva 
v lityerature i isszkusztva. Otv. red. A. Ny. Robinszon. Moszkva, 1980. 

4 V. A. Kueskip: Pohoda iv\ Kulikovorn. polje. Voproszi isztorii 1980. 8., t. o.; a moszkvai fejedelemség korábbi 
tiiiáreľenu katonai sikereihez 1. V. V. Kargalov: Kulikovszkaja bitva i jejo meszto v otyecsesztvennoj isztorii. 
Prepodavanyije isztorii v skolje. 1979. 5., 17. o.; Moszkva vezető szerepéről ld. még régebbről V. P. Adrianova-Perec: 
»Szlovo o Kuliko .szkoj bitve Szöfronija Rjazanca. „Voinszkije povesztyi Drevnyej Buszi." Moszkva—Leningrád, 
1949. lii. o. 
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célkitűzése az volt, hogy megfékezze a novgorodi „uskujnyikok", a csónakos 
kalózok egy csoportját.5 

De az ifjú uralkodónak Szuzdal fejedelemségével szemben is orosz ellense
reggel kellett felvonulnia. Katonai hadjáratot katonai hadjárat után provokál
tak ki az ellenséggel cimboráló kiskirályok másutt is. Dmitrij Tver fejedelem
séghez is csapatot vezetett. (A tveri évkönyv nemcsak a katonai összecsapás 
tényét rögzíti, de azt panaszolja, hogy Tver városát hajítógépekkel lőtték és 
gyújtogatták Dmitrij seregei, kárt okozva a településben.) A moszkvai—tveri 
összecsapás egyik drámai fordulójában a tveri Mihály (Mihail) fejedelem nem 
átallott átszökni az orosz egységmozgalommal szemben ellenséges Litvániába, 
amely részben külhatalomnak számított. Ez a példa kiáltó bizonyítéka, hogy 
az egyesülési folyamat belső akadályai szoros kapcsolatban voltak a külső el
lenség erőfeszítéseivel. 

Az oroszok által is nagymértékben lakott Litvánia káros szeparatizmusa bi
zonyult a legnagyobb belső akadálynak a további egyesülésben és országvé
delemben. S nemcsak önös különállása miatt, de fokozódó moszkvai betörései 
folytán is. A források által említett .,határvívás", majd a „határátlépés" után e 
betörések közül a Moszkva alá és Oroszország északkeleti részébe vezetett 
1368-as, 1370-és, valamint a 70-es évek eleji hadjárat emelkedett ki. Algirdas 
(Olgerth) litván nagyfejedelem külpolitikáját éppen ez a Moszkva ellen irányuló 
expanziós törekvés tette nyilvánvalóan hódító jellegűvé. S ugyanez domborítot
ta ki ebben az irányban is Dmitrij külpolitikájának és hadmozdulatainak védel
mi célzatát. Dmitrij a litvániai kereskedelem rendezésével, így az 1371-i moszk
vai—litván kereskedelmi szerződéssel is igyekezett megfékezni a háborúsko
dást. Az orosz nagyfejedelem, noha nem tért ki a katonai megmérkőzés elől, 
az ellencsapásokat, például a hetvenes évek közepén vezetett nyugati hadjára
tát, az óvatos védekezés általános keretében tartotta. Erről a hadjárat olyan 
részlete is tanúskodik, mint amit a litvániai és žemaitijai évkönyv az 1375-ös 
évnél ad elő: az orosz nagyfejedelmet gondok emésztették mivel a nagy litván 
erőkkel szemben már nem bízott a vár- és városvédelemben és a városon kí
vüli, mezei védekezésre volt kénytelen előkészülni.6 Az eset az orosz fejedelmi 
biztonsági politika rutinjának fejlődése szempontjából is említést érdemel. 
A várból, vagy városból történő kényszerű távozás módszere, s az, ezt a nagy 
veszély idején rendszeresen kísérő fejedelmi lelki válság véleményünk szerint 
Rettegett Iván későbbi nevezetes opricsnyina politikájának korai, halovány 
előképeihez tartozik. 

Ha a litván nagyfejedelem nem ármánykodott volna Bizáncnál a moszkvai 
egyházi tényezők ellen, pedig ezt igen erélyesen tette, Dmitrijnek egyébként 
is gondot okoztak volna az egyházi ügyek. Alekszej metropolita Dmitrij gyer
mek- és ifjúkorát felhasználva túlságosan hosszú ideig és a kellőnél nagyobb 
mértékben gyakorolt befolyást a világi dolgok menetére. A metropoliták év
tizedeken át általában nem eléggé harcosan álltak ki a tatár fennhatósággal 
szemben. Amikor litván nyomásra Bizánc Kipriánt nevezte ki Kijevbe „egész 
Oroszország" érsekévé, ő is csak olyasfajta tanácsot adott a moszkvai nagy
fejedelemnek, hogy ajándékokkal lágyítsa meg az Arany Horda szívét.7 

5 V. T.Pasuto: „ I vaszkipe zemlja russzkaja..." Isztorija SzSzSzlt. 1980. 1. 82. o. Az orosz belháborúkhoz 1. még 
J. Se. Lurje: Obseserusszkije letopiszi XIV—XV. vv. L. 1970. 105—106. o. 

tí Polnoje szobranyije russzkih letopiszej. (A továbbiakban — PSzRL) XXXII. Otvetsztvennij redaktor B. A. 
Rièakov. Moszkva, 1975. (il. o. Figyelmet érdemel, hogy később még Dhigosz lengyel krónikás sem ábrázolhatta 
a litván—orosz összecsapást úgy, mintha Dmitrij idején az oroszok támadták volna Litvániát, vagy Lengyelországot. 
(Ellenben Dlugosz nagy fogyatékossága, hogy Kulikovo idején figyelnie átsiklik az oroszok nagy tatárellenes küzdelme 
felett. Vö. Joannis Dluyosz Senioris Canonici Cracoviensis: Opera Omnia. Cura Alexandri. Przezdziecki édita. Tomus 
XII . Cracoviae, 1870. 

7 PSzRL. XXXII. 40. o. 
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A papok, hercegek, bojárok egy csoportjának iszákos, óvatlan magatartása 
szintén növelte a nagyfejedelem gondjait, amiről a papi évkönyvekben is ta
lálunk önbíráló utalást. 

Végezetül, de nem utolsó sorban, a rjazanyi Oleg orosz fejedelem ismétlődő 
eltántorodása tetézte meg a belső front problémáit. A rjazanyi urak feje tete
jére állított logikával nem Algirdas-t, meg Oleg fejedelmüket látták egységbon
tónak, hanem Dmitrijt, és a litvánok ebbéli „fájdalmát" emlegették résztve
vőén.8 Nyíltan kifejtett programjuk volt ugyanakkor Moszkva felosztása és 
Dmitrij nyugatra juttatása. A régi fejedelmi szétdaraboltsághoz ragaszkodó rja
zanyi Oleget — szociális ellenérvet is bevetve — népei rossz gondozójaként, 
szó szerint alattvalói vérszívójaként bélyegezték meg a moszkvai szemléletű 
történeti énekek. 

S ilyen körülmények között kívülről fokról-fokra bontakozott a legnagyobb 
kollektív bekerítési kísérlet, amelyet Oroszország addig valaha is átélt. Az 
Arany Horda és Litvánia vezetésével a Zadonscsina' hősi ének történelemben 
gondolkozó szerzőjének szavai szerint „Két nagy fekete felhő szállott szemközt" 
Oroszországgal. Másutt, a csattanó kedvéért, úgy fogalmaz, hogy körös körül 
„minden ország" hadba indult Moszkva ellen. Az orosz földek Marx által is 
természetellenesnek tartott beszorítottsága így egyelőre, ahelyett, hogy to
vább enyhült volna, fokozódott. 

Dmitrij és tanácsadóinak nagy érdeme, hogy nemcsak a tatár veszélyt, de 
ennek litván és más kombinációját is tisztán felismerték. Az egyidejű ós ösz-
szefonódó keleti és nyugati fenyegettetést látva emiatt a külpolitikában a kör
körös, minden oldalú aktivitás helyzetparancsából indultak ki. Már Dmitrij 
udvara tudta, hogy az adott körülmények között a tatárok elleni harc okvet
lenül feltételezi a küzdelmet a litván fejedelemmel és szövetségeseivel — és 
fordítva. Ezzel századokra szóló új, érvényes külpolitikai gyakorlatot aján
lottak, programot fogalmaztak Oroszországnak. A leginkább mesteri mozzana
tot pedig abban ragadhatjuk meg Dmitrij eljárásában, hogy éppen a külső ve
szély nyomasztóan kollektív jellegének megértése miatt, Caesar-i taktikával, 
rendkívüli gonddal vigyázott arra, hogy katonailag közvetlenül ezek az ellen
séges erők együtt sohase léphessenek fel, hogy ezekre Moszkva külön-külön 
mérjen hatékony csapásokat. 

„mindenünnen, mint a sasok, sereg
lenek a bátor harcosok'" 

Zadonscsina 

Miért diadalmaskodott Oroszország a kulikovói csatában? 

Az 1380. évi csata nem járt könnyű orosz győzelemmel. Aligha nevezhető 
automatikusan elrendelt, mintegy égből pottyant diadalnak. Előtte hosszú ideig 
és utána több évtizedig hiába keresünk ekkora sikert. A diadal magyarázatát 
nyilvánvalóan a moszkvai nagyfejedelemség politikájával, annak jellegével kell 
kezdeni, azzal szükséges megalapozni. Ez a politika megfelelt az egyetemes 
történeti haladás irányzatának. Igazságosan védte az orosz és több más nép 
érdekeit. Csakhogy a csata kimenetele szempontjából a közvetlen áttételek, a 
közelebbi okok is rendkívül lényegesek. Már Tyihomirov szovjet akadémikus, 

» Uo. 50. o. 
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a kulikovói ütközet egyik régebbi szakértője is hangsúlyozta az alapos magya
rázat fontosságát az ütközet leírásánál.9 

A felülkerekedés jelentős mértékben a megelőző évtizedek orosz fejlődésé
nek objektív és szubjektív teljesítményéből következett. A mai kutatás hang
súlyozza, hogy a XIV. század második felében tovább haladt előre a mező
gazdálkodás, bővült a szántóterület. Az anyagi gyarapodást tükrözte a régi 
orosz városi központok megélénkülése. Több új város, település jött létre. Er
re a hullámra támaszkodva Dmitri j alatt kezdődött meg az orosz templomja
vítások látványossá növekvő sorozata. A vlagyimiri Uszpenszkij székesegyház 
rendbehozásához, a moszkvai Mindenszentek emléktemplomának későbbi fel
építtetéséhez hasonló lépések Dmitrij igen tudatos és tevékenyebb egyház
politikájára is vallottak. 

Kulikovó lényeges előkészítésének számított az állam egyházpolitikai irány
vonalának érvényre juttatása. Ez az ideológiai tényező a csata történetének 
speciális vizsgálatakor — legyen az akár a legvázlatosabb — feltétlenül em
lítést érdemel. A fejedelem elérte, hogy az ország ügyeinek intézésében rend
szeresen kifejeződött a világi, nagyfejedelmi hatalom elsődlegessége. Inkább 
ő hasonította magához a metropoliták politikáját, mint amazok az övét. Pi-
men későbbi példája bizonyítja, Dmitrij még felszentelt metropolita (egy ideig 
perejaszlavli arhimandrita) fogságba vetésétől sem riadt vissza, ha a kül- és 
belpolitika nagy érdekei kerültek veszélybe. 

Másodszor Dmitrij a többi fejedelemségben levő egyházi központokat az 
orosz összefogás biztosabb eszközévé tette a maga számára, mint elődei. Egy
házi téren több helyütt még valamivel nagyobb sikereket is el tudott érni, 
mint a fejedelemségek orosz világi urainál. A távoli egyházi központok akár 
a hibás politikát folytató központi metropolitával szemben is segítették Dmit
rij t. Novgorod és Pszkov egyházi elöljárói például elutasították Kiprián bizo
nyos követeléseit, ahogy a moszkvai fejedelem is tette. 

Dmitrij szigorú egyházi intézkedései egyáltalán nem irányultak általánosság
ban az egyház ellen. Sőt, ő az egyházi vezetők politikai megrendszabályozása 
közben rendkívüli gonddal ügyelt egyházi propagandájának, papi kapcsola
tainak fokozására. Az évkönyvek a nagyfejedelem kíséretét leírva megemlí
tik „a püspökök és az egész lelkészi vezetés" jelenlétét.10 Ez a kapcsolattartás 
különösen a tatárokkal szembeni eszmei előkészítés céljából kamatozott. 

Továbbá, amennyire lehetett, a nagyfejedelemnek ki kellett szorítania az egy
házpolitikából a litván és a téves, ti. orosz szempontból sérelmes, bizánci be
avatkozási törekvéseket. Az utóbbiét úgy, hogy a közös érdekű orosz—bizánci 
kapcsolatok, így a termékeny művelődési, művészeti összeköttetések ne sza
kadjanak meg. Az itt levő egyetemleges érdekeket Dmitrij sokkal jobban fel
ismerte, mint a török hódítás torkában levő és sokszor mégis elvakultan gőgös, 
hatalmaskodó bizánciak. Az orosz bulinak, népi hősi énekek fogalom
ként emlegették az orosz udvaroknál megjelenő „félelmetes görög követ"-ek 
alakját. Ezek egyikével sakkot játszva annak idején még Vlagyimir kijevi feje
delem is elvesztette a játékot — a bulinak mesés állítása szerint. Annyi bizo
nyos, hogy Dmitrij fényesen megnyert egy ilyen egyházpolitikai sakkjátékot a 
görögökkel szemben. Kulikovó előestéjére előrehaladt az egyházi rendterem
tésben. A metropolitaválasztás új rendszerének (ti. orosz egyházi zsinaton tör-

9 M. Ny. Tyihomirov: Kulikovszkaja bitva 1380 gocla. Voproszi isztorii 1955. 8. 12. o. E tanulmány bővített 
változatát 1. a „Povesztyi o Kulikovszkoj bitve" című kötetben. Izd. podg. M. Ny. Tyihomirov, V. F. Rzsiga, L. A. 
Dmitrijev. Moszkva, 1959. 

10 PSzRL XXX. Otv. red. M. Ny. Tyihomirov. Moszkva, 19G5. 124. o. 
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ténő megválasztásuknak és felszentelésüknek) fenyegetését is latba vetve a 
bizánciakat saját politikai álláspontja tűrésére kényszerítette.11 

Mivel az egyházi viták gyakorlatilag jórészt a kijevi érsekség körül éleződ
tek ki, a moszkvai nagyfejedelem ott támasztott igényei alkalmasak voltak je
lentős mértékben éleszteni a nyugati pravoszlávok Oroszországhoz történő egy
házi és állami csatlakozásának nagy jövőjű vonzalmait. 

Az orosz egyház szellemi frissülése fokozta az orosz történeti ismeretek latba 
vetését. A papok a tatárok és a litvánok elleni küzdelemben célirányosan hasz
nálták fel az egykori nagy német- és svédverő orosz fejedelem, Alekszandr 
Nyevszkij emlékét. Meg Boriszét és Glebét, az orosz szentekét. Bevetették a vi
lágtörténelemről szerzett tudásukat. Olyan győzelem után kiáltottak az orosz 
évkönyvek művészi ritmikus és rímes prózájának dalnokai, mint amilyent 
Konstantin és más görög császárok arattak, és a „régi hellének". Vonzó példa
ként jelent meg írásaikban Titus Flavius Vespasianus római császár harca, 
anélkül azonban, hogy az orosz fejedelmeket annyira közvetlenül a római ural
kodóktól származtatták volna, mint később Rettegett Iván idején.12 (Ekkor a 
származtatás központi tényezője a makedóniai Nagy Sándor.) Noha a római 
birodalom létrehozásának, a rómaiak, latinok nagy egységmozgalmának, egy
begyűjtésének kínálkozó párhuzama hiányzott még a szellemi fegyvertárból, 
a római és a balkáni fejedelmi tettek humanista színezetű, fokozott emlegetése 
már fontos lépést jelentett a további ideológiai képződmény, a „harmadik 
Róma" orosz koncepciójának kialakítása felé. 

Az évkönyvek és a bulinak leghatásosabb részeihez tartozott a tatárok által 
okozott károk történeti tényeinek felemlegetése. Ebben az áttekintésben Len
gyelországgal együtt Magyarország13 tatár pusztítását is gondosan emlékezet
ben tartotta az orosz krónikás. 

A történeti propaganda természetesen csak egy része, magja volt az idő
szerű tatár- és litvánellenes toborzó hírverésnek. 
• Az Arany Horda még nagyon ingerelte, tevékenyen sanyargatta az orosz föl

deket, ellentétben az inaktivitását állító polgári történetírói véleményekkel. 
S a tatárok általában nem is éltek szimbiózisban az oroszokkal. A történelmi 
pillanat éppen a tatár követelésekkel való bátor és nyílt szakítást tűzte napi
rendre. Dmitrij ehhez az igényhez magasodott fel, amikor dacosan kijelentette: 
..Nem megyek jarlikért" (kani megerősítésért). Noha a jarlikot egy ideig még 
ismételten megkapta, a merész fellépés híre az orosz földnek új korszakot hir
detett. 

Dmitrij és hívei számtalan jelből jól érezték meg, hogy lényegében befeje
ződtek a legrosszabb idők, amikor a régi orosz bulinak azzal a lemondó ítélet
tel zárták egyébként tatárellenes felhívásaikat, hogy a fellépés úgyis csak szen
vedéseket eredményez, minden „hiábavaló". A nagy történelmi tett lehető
ségét és realitását ismerte fel ekkor a moszkvai nagyfejedelem udvara. 

A maguk módján a tatárok is megláttak valamit az oroszokban gyülemlő 
új e n e r g i á k b ó l . A b ü l i n á k b a n a t a t á r m é g b ü s z k e p a r a n c s o l ó k é n t , f e j e 

l i k . M. Prohorov: Poveszty o Mitjaje. Ruszj i Vizául yija v epolm Kulikovszkoj bitvi. Moszkva, 1978.; Szakoniki 
Dmitrij — Donszkoj védőszentje — oroszországi kultuszához Ny. Sz. Boriszov: Kulikovszkaja bit va i nyekotorije 
voproszi duhovnoj zsiznyi Rosszii XIV—XV. vv. Vesztnyik Moszkovszkovo unyiverszityeta. Szerija isztorija. 1980. 
5., 59. o. A polgári történetírás mind a inai napig egyoldalúan pozitív fénybe állítja Bizánc Oroszország-politikáját. 
John Meyendorff amerikai egyháztörténész például arra a hibás beállításra építi fel újabb — egyébként szakszerű 
hozzáértést mutató — könyvét, hogy Bizánc nagyon jelentősen, vagyis egyértelműen csak segítőén járult hozzá 
Oroszország fejemelkedéséhez, a modern Európa kialakításához. Holott Konstantinápoly védelmét sem tudta 
kellően előmozdítani és Oroszországot is sokszor visszahúzta. Vö. Byzantium and the Rise of Russia. A Study of 
Byzantino—Russian Relations in the Fourteenth Century. Cambridge. 1981. 

12 PSzRL XI. Sz-Petyerburg 1897. Prig. kizd. Sz. F. Platónov. PSzRL. XXVI. M.-— L. Pod red. M. Ny. Tyiho-
mimva. 133., 139., 328. o. 

13 PSzRL XXXII. 44. o. 
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delmi pózban jelent meg a hódoló, „táltartó" orosz fejedelmek előtt. Dmitrij 
idején változott, óvatosabb és kevésbé udvariatlan lett a tatár a diplomáciai 
érintkezésben. A moszkvai uralkodó ekkor már ismét szabályos európai feje
delmi méltósággal fogadhatta a kán hajlongó, térdeplő keleti követét. Tőle füg
gött, hogy a követ visszatérhet-e urához, vagy sem. 

1373-ban az első nagyobb fegyveres demonstráció is elkövetkezett Dmitrij 
részéről a tatárokkal szemben, az Oka — Oroszország ajtaja, tartotta akkor
tájt, az orosz szólásmondás — folyó menti gyepűvonalra utalva. Elrettentés cél
jából egész nyáron ennél a folyónál táboroztak Dmitrij csapatai. Az orosz se
reg egyelőre még a régi megszokás szerint helyezkedett el: a folyó tatárokkal 
ellenkező oldalán. Úgy, ahogy a bülinákban is olvasható, hogy a „matus-
ka Nyepra" mögött várakozik a katonaság. Ezzel kezdetét vette Kulikovó köz
vetlen előkészítésének legfontosabb része, a katonai mozgósítás és cselekvés. 

Ám a komolyabb harc előbb a Volgánál, keleten robbant ki. Dmitrij és ud
vara nagy távlatú történelmi előrelátással állapította meg, hogy a tatárok visz-
szaszorításának és korlátozásának egyik fontos kulcsa a stratégiai helyzetet il
letően előnyös pozíciójú, de katonailag-politikailag erősen sebezhető volgai, ka
zanyi kánság. Dmitrij a hetvenes évek derekán Kazány ellen szólította az oro
szokat. Csapatait az Arany Horda -függésében levő Kazanyi Kánság ellen ve
zényelte. Ezzel kibontakozott az a harci párhuzam, amely Rettegett Ivánig jel
lemzi a katonai viszonylatokat: nyugaton a litvánokkal és ottani szövetsége
seikkel, keleten jórészt a Kazanyi Kánsággal folyik a kötélhúzás. Az orosz vál
lalkozás Kazánynál kezdetben teljes sikert aratott: Aszan és Mahmet feje
delmek sarcra kényszerültek. Kazanyban megjelentek a darugáknak is neve
zett orosz adószedők. Lazult a kánság függése a Hordától. Ezzel szinte cselek
vésképtelenné vált a tatárok Oroszországgal szembeni, előretolt jobbszárnya. 
Említést érdemlő mértékben kezdődött meg Kazányból a tatár előkelőségek 
átállása orosz szolgálatba.14 (Később Rettegett Iván csaknem minden vonat
kozásban ezt a Dmitrij által nagyszabásúan megnyitott Kazány-politikát viszi 
majd teljes, végső sikerre.) 

A kazanyi nyitányt az Arany Horda általános gyengülése, feudális szétta
golódása mellett közvetlenül a Hordában korábban kibontakozott viszály segí
tette elő. A tatár fejedelmek szinte a lehetetlenségig gyorsan váltották egymást 
véres belharcokban. Nagyfej ed elmeik kilétét ebben a periódusban (a tatár pén
zek alapján) csak bajosan tudták megállapítani a pénztörténészek kutatásai
ból. A Horda társadalmi-politikai gyengülése, dekoncentrálódása, s főleg az 
összes tatár kánságé, ekkor még nem mutatott teljes elerőtlenedést. Rengeteg 
kincsük maradt, katonájuk bőven volt. Felkínálkozó európai szövetségeseik pe
dig új és új hátvédet jelentettek. 

A küzdelem Kazány súlypontú szakaszának az vetett véget, hogy az Arany 
Hordában átmenetileg megerősödött a türelmetlen és mozgékony Mamaj kán 
uralma. Egyidőre az alkalmi belső tömörülés került előtérbe náluk. Mamaj, a 
Horda mindenek elé helyezett zsákmányvágyát kihasználva, ismételten táma
dásba lendítette csapatait és nagy leszámolásra készült Oroszországgal. A nem 
mindennapi összetűzést közvetlenül éppen tatár részről váltották ki. 

1378-ban a jelentős vozsai csata a küzdelem csomópontját délnyugatra he
lyezte át.15 A Mamaj erőivel vívott első szabályos ütközet történetére kronoló
giai feljegyzéseiben Marx is felfigyelt, annak méltó rangot biztosítva. Noha a 
vozsai ütközet pontos helyének megállapításában még nem jutott teljesen nyug-

14 7. B. Grékov: Vosztocsnja Jevropa i úpadok Zolotoj Ordi (na rubezse XIV—XV vv.) Moszkva, 1975. 91. o. 
15 V. D. Nazarov: Kosszija nakanunye Kulikovszkoj bitvi. (K 600-letyiju szrazsenyija na reke Vozse.) Voproszt 

isztorii 1978. 8. 
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vópontra a történeti kutatás16, a pozitív végkimenetelt az oroszok javára sen
ki sem vitatja. Ez volt ez idő tájt az első nagy győzelem. A fordulat indoklá
sában tekintélyes szerepet tulajdonítanak az orosz fegyverzet minőségének.17 

Dmitrij válogatott katonái általában nagyobb számban rendelkeztek pán
célzattal. A fegyverkezésnél az oroszországi műhelyek termelése mellett a nyu
gati kereskedelem forrásaiból is igyekeztek meríteni. Felhasználták még a dé
li, fekete tenger-parti olasz fegyverpiacot, amely utóbbiból azonban a tatárok is 
bőven meríthettek az olasz és görög kereskedők kapzsisága révén. Tábori ágyú
kat Vozsánál és a kulikovói ütközetben természetesen még nem használtak, de 
Dmitrij kormányzata a gyorsan terjedő tűzfegyverekről értesülést szerezve ép
pen ez idő tájt gondoskodott várágyúk beszerzéséről, ami idővel elősegítette, 
hogy az oroszok rögzítsék a megnyert mezei csaták eredményeit.18 

A vozsai ütközet hozta a több fejedelemségre szóló lélektani fordulatot a ta
tárok elleni küzdelemben.19 Az általános örömet fokozta, hogy Algirdas litván 
fejedelem az előző esztendőben, 1377-ben elhunyt. Amikor Oroszországba az 
a hír érkezett, hogy a régi pogány szokásoknak megfelelően tizennyolc harci 
paripával együtt sírba tették az orosz föld ádáz ellenségét, sokan könnyebb 
időkre gondoltak. 

Az ellenségek megosztását és a meglepetés taktikáját fölényes biztonsággal 
végigvivő moszkvai nagyfejedelmi udvar máris Litvánia ellen összpontosított 
és 1379 decemberében lecsapott az új litván uralkodó, Jogaila (Jagelló) csa
pataira. A litvánok megleckéztetése a kulikovói győzelem egyik közvetlen elő
feltétele volt. Ha nem is tudta teljesen vissza'tartani az egyik orosz hősi ének ál
tal „esztelennek" nevezett új litván uralkodót attól, hogy a következő évben 
a tatárokkal összhangban mozgassa csapatait, annyira fontolgatóvá tette, hogy 
ez kizárta az ellenséges haderők operatív egyesülését a döntő pillanatban. 

A vozsai és a kulikovói csata, vagyis az 1378 és 1380 közé eső időszak tatár 
kapcsolatainak némi nyugalmát Dmitrij államgépezete és az orosz fejedelem
ségek közti szövetségi rendszer további erősítésére használta fel. A moszkvai 
nagyfejedelem a hetvenes évek derekától megszüntette az adófizetést a Hor
dának és — amint ezt Borisz Alekszandrovics Ribakov akadémikus a Pravdá
ban megjelent jubileumi megemlékezésében20 kiemelte — széles egységfront
ban'-' maga köré gyűjtötte a szövetséges orosz uralkodókat, tisztségviselőket. A 
zalesszjei Perejaszlavl városában pedig, amely az újonnan megerősített őrtálló 
városok közé tartozott, és amelyet közvetlenül érintett a litván betörés, kong
resszust rendezett számukra. A perejaszlavli tanácskozások szilárdították az 
összefogó erők és a moszkvai nagyfejedelemség polgári, katonai kormányzatát. 
.,Van sok derék megbízható vajdánk", utalt a Zadonscsina az orosz közigazga
tás erősödésére és főleg a moszkvai vajdákra,22 a kulikovói győzelem egyik 
elsőrangú előkészítő mozzanatára. 

Ezzel függött össze, hogy a lázadókat magában a moszkvai fejedelemségben 
is kérlelhetetlenül letörte, lett légyen szó akár a legmagasabb körökhöz tar
tozó személyiségekről. Ennek egyik példája Ivan Vasziljevics Veljaminov el-

10 Kucskin: i. m. (1980) 10. o. 
17 Nazarov: i. m. 118. o. 
18 M. G. Rabinovies: Vojermoje gyelo na Ruszi epohi Kulikovszkoj bitvi. Voproszi isztorii 1980. 7. 108. o. 

A. Ny. Kirpicmyikov: Oruzsije vremen Kulikovszkoj bitvi. Vesztnyik AN SzSzSzR 1980. 8. 
19 A. L. Horoskevics: O mesztye Kulikovszkoj bitvi. Isztorija SzSzSzR 1980. 4. 106. o. 
20 Nyemerknuvsaja sztranyica isztorii. Torzsesztvennoje szobranyije v cseszty 000-letyiju Kulikovszkoj bitvi. 

Pravda, (Moszkva) 1980. szeptember 9. 12. o. 
21 I. B. Grékov: Kulikovszkaja bitva — vazsnaja veha v polityicseszkoj zsiznyi Vosztocsnoj Jevropi vtoroj po-

lovini XIV v. Szovjetszkoje szlavjanovegyenyije 1980. 5., 17. o. 
22 V. V. Kargalov: Moszkva i Kulikovszkaja bitva. „Moszkva" (folyóin) 1980. 8. 194. o. 
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ütése volt a moszkvai népfelkelés katonai parancsnoki („tiszjackij", vagyis ezer-
nagy) tisztségétől, majd Veljaminov későbbi kivégeztetése.23 

A kormánygépezet megerősödése, korszerűbbé válása jól kifejezte az orosz 
földek általános felélénkülését. Ezt orosz újjászületésnek is nevezik a XIV— 
XV. századra tekintve. Kétség sem férhetett hozzá, hogy az egykori nagy 
Oroszország kezdett új életre kelni. A kedvező orosz összpontosulási folyamatok 
és előzmények a nagy mérkőzés tudatos, sokoldalú előkészítésével együtt, te
kintélyes mértékben meghatározták az 1380. évi ütközet kedvező kimenetelét. 
Ám a sikertényezőkre csak maga a csata tehette fel a koronát. 

„Nagy dörgés van készülőben" 
Zadonscsina 

Az orosz középkor legnagyobb horderejű ütközete 

Az új esztendő első fele már a nagyfeszültség jegyében telt mindkét oldalon. 
Amikor nyáron híre jött, hogy Mamaj csakugyan megindult egy Batu kán had
járatára emlékeztető méretű támadásra, áradatszerűen érkeztek Moszkvába 
és környékére az orosz seregek. „Ó félelmetes esztendő!" — emlékeztetett az 
egyik későbbi évkönyvíró a robbanásig feszült légkörre. A gyülekező csapa
tok létszámának árnyalati kérdéseinél is fontosabb ennek a lelki kohónak a ha
tása. Amint Lihacsov újólag bizonyítja, az oroszok és szövetségeseik tudatá
ban addig végbement pozitív változások ekkor összegeződtek ugrásszerűen.24 

A harcra kész sereg egyik újdonságának tekinthető, hogy erős, szinte már az 
angol katonaságra emlékeztető méretű gyalogsággal rendelkezett. A lovak to-
porzékolását és vágtatását különösen kedvelő évkönyvirodalom is kiemelte ez
úttal ,,a sok gyalogharcost".25 Többségük katonáskodáshoz szokott parasztokból 
állt. Magvuk pedig a moszkvai nagyfejedelemség falusi-városi kézművesei kö
zül került ki. Az utóbbiak az egyszeri, a néphagyomány által kicsúfolt, ügyet
len novgorodi kézműveskatonáktól eltérően, jól elsajátították a fegyverforga
tást. A csapat ilyen összetételét a feudális urak rendelték el. Ám hogy elren
delhették, az a küzdelem még erőteljesebben növekvő népi tömegbázisára vall. 
Ez volt az ütközet kibontakoztatásának és lefolyásának az egyik legfontosabb 
tényezője. 

Egyidejűleg valóságos arisztokrata—nemesi tömegfelvonulás képét, is mutat
ta a Dmitrij által elrendelt moszkvai katonai szemle. „Induljatok hát a tatár 
ellen jó hercegek, bojárok, bátor vitézek!" — szólt az egykori hősi ének szer
zője képzeletben a hadrakeltekhez, s ha feudális szemléletének megfelelően 
egyoldalúan helyezte is az előtérbe az uralkodó osztályt, a tények azt mutat
ják, hogy a küzdelmet ekkor nemcsak a nemesség legszélesebb rétegei támo
gatták, de a bojárság többsége és a részfejedelmek nagy része is segítette. 

Területileg az orosz hadsereg gerincét magától értetődően a Moszkvai Nagy
fejedelemség szolgáltatta. De a különféle közeli és távoli szövetséges nagyfejer 
delemségek, fejedelemségek katonái szintén eljöttek. Még olyan kényes pon
tokról is érkeztek önkéntesek, ahol egyébként a kiváró, számítgató, vagy éppen 
ellenséges feudális erők tartották kézben a hatalmat. A források novgorodiak 
kisebb csoportját említik a közös seregben az ottani poszadnyikok (helytartók) 
irányítása alatt. Pszkoviakról úgyszintén megemlékeznek. Némely litvániai 

23 Ruszlán Szkrinnyikov: Kulikovszkaja bit va. Zvjezda, 1980. 8. 11., 14. o. (Ivan Veljaminov személyéről.) 
24 Ď. Sz. Lihacsov: Kusazkaja kultúra i szrazsenyije na Kulikovom polje za Donom. Zvjezda, 1980. 9. 3 .0. 
25 PSzRL XI. 56. 0. 
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herceg és bojár ugyancsak elhozta katonáit . Az orosz csapatok nagy fájdal
mára a rjazanyi Oleg fejedelem, akit az évkönyv „új J ú d á s árulónak" nevez, 
t a tá r nyomás alatt az ellenséghez pártolt. Ez a lépés csakugyan több volt, sem
hogy már ingadozásnak nevezhetnénk. Oleg megakadályozta seregének csatla
kozását az oroszokhoz, fiát pedig Mamajhoz küldte, aranyat-ezüstöt ígérve. Az 
„ördög tanácsosa", ahogy még az évkönyv Olegről szól, állítólag azt hangoztat
ta, hogy eljött végre a t a t á r kán ideje. Földrajzi helyzeténél fogva és e poli
tikai iránytévesztés miat t a kulikovói csatát megelőzően a rjazanyi nagyfeje
delemség ugyanúgy kerül t az érdeklődés előterébe, mint annak idején a XIII. 
században Kijev városa a t a t á r ostrom előtt. Ezúttal azonban a vezetést tekint 
ve inkább negatív oldaláról. A rjazanyi kőtemplom 1380 nyarán történt össze
omlásának tényét is feljegyezve, az évkönyvírók talán, jelképesen, érzékeltetni 
kívánták a rjazanyi politikai katasztrófát, önkén tes egységek végül Rjazanyból 
is érkeztek. Sőt a volgavidéki népek fegyvereseinek egy részét szintén a nagy
sereghez vezényelték. 

Ezért tar to t ta úgy az orosz írásos hagyomány, hogy a kulikovói ütközetben 
„egész Oroszország és a szlovének" jelentek meg összefogva, hogy „minden
felől" jöttek. (Szlovéneknek ebben az összefüggésben régi orosz krónikás szokás 
szerint a nyugat i oroszokat hívták, eredetileg pedig a szlávokat.) 

A moszkvai nagyfejedelem roppant horderejű politikai győzelme máris szem
mel láthatóvá vált. Az orosz fejedelemségek tömörülése összeurópai horderejű 
hatalmi tényezőt eredményezett . 

Az ellenség táborából a moszkvai gyülekező helyen megjelent litvániaiak — 
említi az egyik hősi ének — álmélkodva méregették az orosz csapat nagysá
gát. Az évkönyvirodalom úgy fogalmaz, hogy addig ehhez fogható sereget 
Oroszország nem látott. A szovjet kutatók a középkori források általános jel
legzetességeinek ismeretében az évkönyvek adatait óvatosan kezelik. Jóval k i 
sebb számokkal dolgoznak, mint az ott megjelöltek. Jelenleg a becslések — mert 
a pontos létszámot megfelelő forrás h iányában nem lehetett tisztázni — a 
180 000-től a 40 000-ig terjednek.2*' Ha ezek sorából csak a legminimálisabb becs
lést, vagyis a 40 000-et fogadnánk el, pedig a kézikönyvek inkább a százezer 
körül vagy annál valamivel feljebb eső számításokat valószínűsítik, lélekszám
ban akkor is tekintélyes volt a sereg, hiszen Oroszország 1812-ben a borogyinói 
csatában nem sokkal többet állított közvetlenül szembe Napóleonnal. 

A Moszkva városát mennydörgésszerű zajjal felverő törzscsapat összképén az 
egyszerű katonák fegyverzetét alkotó hegyes kopjak, lándzsák uralkodtak, 
amelyek végeiből ma is több darabot találnak a kulikovói csatamezőn. ,,A sok 
zászló vígan lobog" — olvassuk a vonuló csapatokról a Zadonscsinában. 
A nyári napfény a krónikás szerint úgy játszott a vitézi páncélokon, hogy 
messziről nézve éjben közeledő sugárzó gyertyafényeknek látszottak. 

Végül augusztusban Dmitri j délre, Mamaj elé parancsolta katonáit. Az év
könyv szerint a menet re összerendeződött sereg Moszkvából nem is fért ki 
egyetlen kapun. A Frolovszki (a mai Szpasszkij), a Nyikolszkij (a mai Mihaj-
lovszkij) és a Görög-Konstantin (vagyis oroszos nevén a Konsztantyino—Jele-
nyinszkij-i) bástyák kapuin özönlöttek ki a katonák, s a három kaputól ál
lítólag három úton át ta r to t tak a csata színhelye felé. Bizonyos, hogy tényleg 
több i rányban távoztak. Maga a nagyfejedelem a kotyeli u ta t választotta. 

A nagy melegben a városon kívül félmeztelenül haladtak. A nehéz páncé
lokat, fegyvereket kocsikon szállították. A több fejedelemségből érkező csa-

26 Rabinovics: i. m. 106. o. V. ö. Kratkaja isztorija SzSzSzR. Csaszty pervaja. Otv. red. Ny. J. Noszov. Leningrád 
1978. 72. o.; Kucskin: i. m. (1980) 12. o.; V. J.'ľelrenko: Bit va na Kulikovomu poli. Ukrainszkij iszroricsnij zsur-
nal, 1980. 9. 45. o. 
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patok, részben más ruházatot viselve, ki voltak téve annak, hogy csata köz
ben a tarkaság miatt egymásnak rontanak. Ezért délebbre érve valamelyest 
egységesítették az öltözetet a „helyi ruhák" szerint. 

A sereg elé még Moszkvából messze előre „erős őrséget" bocsátottak az el
lenség kikémlelésére. Ez előkelő tatár „nyelvet", vagyis foglyot hozott a nagy
fejedelemhez. „A nyelv azt mondta a fejedelemnek" — fejtegeti az évkönyv —, 
hogy Mamaj az orosz seregről mit sem sejtve nyugodtan közeledik. Mivel a 
litván csapat vonulásáról is hírek érkeztek, Dmitrij úgy határozott, hogy mind
két ellenfél megtévesztése és megosztása érdekében kissé nyugatabbra vonja 
déli előnyomulását, taktikusan kikerülve Rjazanyt. 

Az orosz sereg harcrakészségét és magabiztosságát az is megmutatta, hogy 
ez alkalommal nemcsak a gyepűvonalnál nem álltak meg, de — újszerűen — 
nem kerestek védelmet — ami pedig gyakran történt — valamely folyó mö
gött sem. A Donon (korán „csendes Donnak" nevezi az évkönyvíró) hidakat 
verve, majd pedig a hidakat maga mögött lebontva, az egész sereg, a régi gya
korlattól tudatosan eltérve, átkelt a tatárok felőli oldalra. Hátát főleg a Don 
egyik nyugati, jobb parti mellékfolyójának, a szintén csöndes vizű Nyeprjadvá-
nak támasztotta. Az évkönyvíró Jaroszlav kijevi nagyfejedelem és Alekszandr 
Nyevszkij eljárására és annak követésére hivatkozott ennél a folyók elé helye
zett merész, de az erő felismerésére épülő csatarendnél. A két folyó szögében 
elterülő kulikovói mezőn („Kulikove polje", „Kulikovszkaja polja") elfoglalt 
hadállással Dmitrij és tisztjei máris meghatározták a nagy mérkőzés szín
helyét. Mamaj elesett a kezdeményezéstől. 

Kulikovó síkságát a magyar szakirodalomban gyakran Szalonkaföld-ként for
dítják, bár az elnevezés mai szovjet vélemény szerint még nem teljesen tisz
tázott. A térség helyzete áz Hja Muromec-féle bülinában említett „tiszta me-
ző"-höz hasonlított. Ebben a korban egyike volt a „pogány mezőknek", vagy
is az olyan közbülső vidékeknek, amelyen a tatárok rendszeresen portyáztak. 
Amikor az orosz sereg ott megtelepedett — a leírásokról ítélve — aligha észlel
te a síkság árvalányhajas pompáját. A csatára már felajzva, történelmi ítélet 
színhelyét látta a tájban.27 

A parancsnokok serényen tevékenykedtek. A kialakult ötös tagozódású harc
rendnek megfelelően állították fel a katonákat. Elöl egy „élezred"-nek neve
zett csapattestet helyeztek el. Mögötte középütt a derékhadat találjuk. Két szé
len a „jobb kéznek" és „bal kéznek" nevezett, javarészt lovasságból álló se
regtesteket. Vlagyimir Andrejevics nagyfejedelem vezetésével több ezer főre 
menő válogatott tartalékcsapatot is elrejtettek a folyók szögletében levő ún. 
Zöld erdőségben. Biztonság kedvéért színlelt főparancsnokságot is felállítottak. 
A nagyfejedelem átadta ruháját, fényes fegyverzetét és fekete zászlaját. Dmitrij 
„vitézi méltóságú udvart" adott a hátvédként az erdőbe vonuló unokatestvére 
mellé. A csatateret nagy csönd szállta meg. Végül felzúghatott a szokott orosz 
kiáltás: „tatárok a mezőben!". Szeptember 8-ára a tatár kürtök rivalgása köz
ben a két sereg közvetlen küzdőtávolba került. 

Az oroszokat országos méretekben tulajdonképpen nem is egy, hanem — mint 
említettük — két nagy hadsereg fenyegette: a tatár mellett a szintén közeledő 
litvániai katonaság. A kulikovói csatáról szóló hajdani történeti elbeszélés mint
egy sorrendet állított fel e két szövetséges csapat között. „Pervaja tatarszka, 
vtoraja litovszka" — vagyis az első a tatár, a második a litván. Ez a sorrend 
megfelelt csapataik tényleges ütőképességének. Ez idő tájt Oroszország felso
rolt ellenségei közül a súlypontot még a tatárok alkották. (Nem így lesz ez 

27 L. Horoskerii'S idézeti új helyszíntanulmányát. 
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majd a XVI. század végén. Akkor a súlypont ugyanazon a koalíciós rendsze
ren belül végleg a litván—lengyel erőkre helyeződik, s a tatárok kerülnek a 
második helyre.) 

Ezzel a borzongató hírű fő erőközponttal került ekkor frontális összeütkö
zésbe Oroszország. Igaz, a tatár csapat óvatlan közeledése levont harci érté
kéből. Maga a hadra kelt tatár sereg számszerűen tekintélyes volt, azonban nem 
duzzasztották fel különösen, mert nem szoktak még hozzá a Dmitrij csapatá
hoz fogható orosz ellensereghez. A legfrissebb szovjet becslés, a korábbi számí
tásokat is figyelembe véve, 40—60 000 tatár katonát feltételez.28 Gyalogsággal 
szintén rendelkeztek, ami egyebütt külön magyarázatot igényel. A tatár sereg
ben nagyobb számmal voltak jelen más ajkúak. Örményeket, kaukázusi és a 
Fekete-tenger melletti népekből kikerülő katonákat hoztak magukkal. Az ola
szok az ottani kereskedő városokból újólag nemcsak kereskedelmileg, de fegy
veresen is jobban bekapcsolódtak a tatár katonai vállalkozásokba és Kulikovó-
nál is megjelentek (genovaiak, velenceiek).29 Görögök számottevő mértékben 
lehettek a tatár seregben ugyanarról a vidékről, mert amikor menekültek, az 
oroszok hallották, hogy „a pogány tatárok" görögül kiáltoznak. 

A kulikovói mező Széphalomnak (másképpen Vörös dombnak) nevezett ma
gaslatán parancsnoki sátrát felüttető, dekadens despotizmust gyakorló Mamaj 
kán — amint a későbbi orosz beszámolók írják — a „bömbölő oroszlán" pó
zában testesítette meg e tarka sereg legjellegzetesebb rossz tulajdonságait. 
Mindenekelőtt a szertelen harácsolási vágyat. „Meggazdagszunk az orosz arany
ból" — adja szájába alapos okkal a szavakat az orosz krónikás,30 mivel nem
csak név szerint mondták a Hordát Arany Hordának, de ez az egész vállal
kozássorozat — a fejüket vesztett keresztény olaszok példája is jól mutatja — 
egyfajta aranyláz jegyében ment végbe. A tatárok közismert „képrombolása" 
orosz földön szintén szoros kapcsolatban volt rablási vágyukkal. A kellő kö
rültekintés hiánya is jellemezte még a tatár vezért. De bármennyire is elvakult 
volt, Kulikovónál az orosz sereg puszta látványa már meggondolkoztathatta, 
S minél jobban tudakolta az öreg tatároktól Batu kán győzelmi fortélyait a 
régi, széttagolt oroszokkal szemben, annál inkább rá kellett jönnie (ahogy a 
Livóniai évkönyv tudni véli új ítéletét): „Oroszország megokosodott".31 

1380. szeptember 8-án Dmitrijt felszólították tisztjei: „fordulj, fejedelem, az 
orosz sereghez!" Az uralkodói szózat csak a moszkvai jelszavak kialakult rend
jében hangozhatott el: harc a „szent egyházért", a pravoszláv hitért, „testvé
riségünkért" (pontosan: za bratyiju nasu, vagy za bratju nasu). Az utóbbi az 
orosz összefogást fejezte ki. Noha már létezett az orosz nyelvben a haza újabb 
fogalma (az atyai örökrész megjelölése, az otcsina lényegült át eképpen) a for
rások általában még a XV. század elején is a testvériség szóval jelölték az 
oroszok, pravoszlávok közösségét. 

Az uralkodói szózat e szavait majd I. Péter ismétli meg a poltavai csatánál 
kiadott napiparancsában. 

Mamaj az ütközet előtt valamelyest tájékozódott az egyesülést kérlelő lit
ván csapatok és a „harmadik ország" harmadik hadserege, a rjazanyiak felől. 
Közülük egyik sem juttatta el derékhadát egészen Kulikovóhoz. Jogaila ugyan 
— mint említettük — felkerekedett és hadjáratot kezdett. Ö azonban már, az 
expanzív katolicizmushoz igazodva, azzal a felkiáltással sietett a tatárokhoz, 

28 Kucskin: i. m. (1980) 8. o. 
29 4 . L. Horoskevics: Politicsni naszlidki Kulikovszkoj bitvi. Ukrainszkij isztoricsnij zsurnal. 1980. 9. 51. e.; 

a, kulikovói ütközetben a tatárok oldalán genovai lovasságról tudósít. 
30 PKSzL XXVI. 126. o. A reneszánsz által fokozott kincsvágyhoz 1. V. I. Rutenburg: Italija i Jevropa naka-

Ksnye novovo vremenyi. Leningrád, 1974. 207. o, 
3 1 PSzRL XXXII. 50. o. 
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hogy az oroszok pogányok. „Egy hit, egy keresztség!" — hirdette szemfor
gató türelmetlenséggel Jogaila,32 miközben Mamajhoz törleszkedett. Az orosz 
évkönyv leleplezte ezt a fajta keresztényietlen kereszténységet. Akik ma így 
hirdetik, hogy „egy hit, egy keresztség", azok a tatárokhoz pártolnak — vála
szolta a pravoszláv szerzetes. Más orosz krónikás is hangsúlyozta a bekövetke
zett tényeket: „ellenségeink nemcsak a tatárok, de Litvánia is, a rjazanyiak 
is"33. Jogaila katonái között litvánok mellett lettek, lengyelek, skandinávok 
(„varjagok") is voltak. A litván fejedelemnek a Lovagrenddel 1380 tavaszán 
megkötött békéje a német zsoldosok bekapcsolódását is fokozott mértékben 
lehetővé tette. S hajtotta Jogaila Oroszország ellen a nyugati oroszok tekinté
lyes csoportjait. Kulikovót viszonylag megközelítve34 egészen Odojevig jutot
tak. Szokásuk a gyújtogatás, rablás volt. Az oroszországi állapotok, s a hadi 
helyzet felől híreket szerezve, viszály tört ki a litván táborban. Jogaila „pán-. 
jai"35 végül a hadjárat hiábavalósága mellett nyilatkoztak. A litván sereg 
pravoszláv katonái is gyengítették a harci kedvet, így Jogaüa végül nem koc
káztatta meg az amúgy is bonyodalmasnak ígérkező közvetlen egyesülést a 
tatárokkal, hanem kereket oldott, örömmel győzött volna a tatárok előtt. Szí
vesen diadalmaskodott volna a tatárokkal. Ám a nagy orosz felkészülést isme-, 
telten tapasztalva, nem akart vereséget szenvedni a tatárokkal együtt. Jogaila 
eme hadjáratáról a polgári történetírás és a hatása alá kerülő történészek vagy 
nem szólnak, vagy nem jelentőségének megfelelően36 

Sajnos a kulikovó ütközetről eddig megjelent magyarországi megemlékezé-. 
sek sem értesítenek — koncepcionális jelentősége, poénszerű sokatmondása el
lenére —• a litvánok 1380. évi hadjáratáról, hasonlóképpen az egységbontó 
árulók elleni kemény nagyfejedelmi küzdelemről. Ebben a tekintetben a jubi-. 
leumi mérleg bizony a psykhostasis, a lélekmérleg szerepét játszhatja: ráirányít
ja figyelmünket a lengyel—litván és magyar polgári nacionalista történeti tor
zítások objektíve tovább ható szemléleti ferdüléseire.37 

A vakmerő Mamaj egyedül maradva is támadást parancsolt. Szeptember-
8-án délben hirtelen elhallgattak a tatár harci kürtök. Csapataik támadásba 
lendültek. Annál erősebben zendültek meg e látványra az orosz harsonák. Dmit-
rij kíséretéhez szólt: „kezdem eltakarni az arcomat". És amint a krónikás nyo~. 
matékkal megjegyezte, katonáival együtt „győzelemre szöktette a lovát". 

A több órás küzdelem rendkívül véres volt.38 A tatár roham elsöpörte az 
oroszok színlelt főparancsnokságát, meggyilkolták az ál-nagyfejedelmet, meg
szerezték az orosz fejedelmi páncélt. E spolium opima, kani vezér által szerzett 
vezéri kincs birtokában még hevesebb ostromba kezdtek. Lekaszabolták a leg
jobb orosz ezredeket. Álruhában is megsebesítették a nagyfejedelmet. Dmitrij 
a közeli erdőbe vonszolta és levelekkel fedte be magát. Főtisztjei, az alkalmas 
pillanatot kötélidegekkel kivárva, előparancsolták Vlagyimir fejedelem rejtek
helyen állomásozó tartalék ezredeit. A hadállásait tartó orosz törzssereg erőre 

32 PSzRL XXVI. 128. o. 
33 PSzRL VIII. Prig, k izd. A. F. Bicskov. Szanktpetyerburg, 1859. 38. o. 
34 PSzRL XXV. Iled. M. Ny. Tyihomirov. Moszkva—Leningrád, 1949. 55. o. Jogaila csapatainak a tatárokkal? 

párhuzamos 1380. évi előrenyomulásáról, Kulikovó litván megközelítéséről: Kulikovszka bitva — gerojicsna sztorinka 
v iaztorii nasej krajini. Ukrajinszkij isztoricsnij zsurnal. 1980. 9. 38. o. (Szerkesztőségi cikk.) 

35 PSzRL XXVI. 334. o. 
36 Ennek egyik példája, hogy a nyugatnémet polgári történetírás feudáliskori súlypontú Oroszország-szintézise 

expressis verbis „elfelejt" megemlékezni az 1380-as litván hadjárat katonai cselekményeiről. Günther Stöckl: Russische 
Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart, 19(52. 174. o. 

37 Az 1380. évi litván hadjáratot magát szintén nem említi Szvdk Gyula: Az első nagy győzelem a tatárok fö
lött — Kulikovó emlékezete. Élet és Tudomány, 1980. szeptember 12. A litván—lengyel veszély kellő exponálása 
szorosan összefügg a következő századok orosz külpolitikájának, így Rettegett Iván kormányzatának helyes értéke
lésével, ennek egyik előfeltétele. 

38 A győzelem nagy árát hangsúlyozza Kirpicsnyikov: Vojennoje gyelo na Ruszi XIII—XV. vv. Leningrád. 
1976. 17. o, 
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kapott, végre megroppantot ta , majd üldözőbe vet te a ta tárokat . Belekergették 
őket a folyókba. Hamarosan a Nyeprjadva másik par t ján is folyt a kán csapa
ta inak felszámolása. 

A „Jurka osizmadiá"-k vitézsége, a halálfejes ruhájú Pereszvet-szerzetesek 
elszántsága, az egész sereg Kalkára, az 1223. évi vereségre és sok minden más
ra emlékező nemes bosszúvágya kiharcolta a világra szóló győzelmet. Mintha az 
antik történelem legfényesebb lapjai tá ru l tak volna fel. 

„Ki mondta ezt, kié ez a hang?" — kérdezte az évkönyv drámai előadásá
ban a vérző Dmitri j , amikor alig akar ta elhinni a diadalt az őt tudósító, ápoló 
katonáknak. 

Mamaj csak „szürke farkasként" tudot t elmenekülni a volgai kánság, majd a 
Kis Horda felé. Hata lma megbomlott . Tohtamüs a Kék Hordából síkraszállt 
Mamaj ellen. Mintha valamely megtorló mitológiai isten rendezte volna el a 
dolgokat, Tohtamüs éppen a Kalka folyónál, az egykori oroszellenes ta tár győ
zelem színhelyén verte tönkre Mamajt. S mintha e bosszuló isten folytatta vol
na munkájá t : a Kaffába á l ruhában bekérezkedő Mamaj kánt addigi szövetsé
gesei, az ottani kereskedők, a ta tár fejedelem kincsére áhítva, meggyilkol
tat ták. 

„Csodálkozzék az egész világ" 

Zadonscsina 

A csata történelmi jelentősége 

A kulikovói orosz győzelem történelmi helyét a következő főbb mozzana
tok határozzák meg a változásokból í télve: 

— 1380 után a Horda Oroszország elleni támadásai, a csata folytán is, fo
kozottan atomizálódtak, anélkül, hogy alkalmi összpontosulásuk, vagy ismét
lődésük megszűnt volna. A ta tá r presztízsveszteség főleg abban fejeződött ki, 
hogy az Arany Hordát fő fészkéhez viszonylag közel is meg lehetett verni. Et
től kezdve érződött jobban a sztyeppe-övezet sok évszázados északi i rányú ex
panziójának az alkonya. Igazolódott, hogy Oroszország csakugyan lehánthatja 
fokozatosan a mongol—türk kötelékeket és amint Puskin is utalt rá, visszaté
rítheti a hódítókat a keleti térségek felé. A „csorba félhold" eme nagy élősdi 
birodalmára váró döntő vereség nyi tánya nemzetközileg bebizonyította, hogy 
kellő tömörüléssel a török veszéllyel szemben is á tü tő erővel lehet fellépni. 
Különösen a balkáni népek számára lehetett ez intő példa és lelkesítés, ahova 
csakugyan futótűzszerű gyorsasággal jutot t el az események híre. Az ütközet 
német és más európai visszhangja ugyanezt a lehetőséget használhatta ki. 
(Kulikovo korai bizonysága volt magyar szempontból annak, hogy megfelelő 
politikai és más kedvező körülmények esetén lehetséges lehet ilyenféle — 
képletesen szólva — anti-Mohácsot kialakítani, vagy pontosabban valamiféle 
elő-Karlócát létrehozni az ehhez hasonló t ípusú ellenfelekkel szemben.) 

— A megnyert ütközet továbbá hosszabb időre erősebb éket vert az ellensé
ges koalíció tatár és litván ága közé. Kulikovo a támadó litván fejedelemség es 
szövetségesei számára is nagy presztízsveszteséget hozott. Megnőtt Dmitrij lit
vániai tekintélye és befolyása. Amint a csatáról szóló orosz történeti elbeszélés 
állítja, azután Dmitri j „nevét ijedelemmel és reszketéssel féltve Litvánia". 

— A győzelem ezenkívül közvetlenül elősegítette Oroszország erőteljesebb 
gazdasági-társadalmi előrehaladását, anélkül, hogy teljesen felszámolhatta vol
na a rendszeres és nagyméretű ta tár kártevést. 
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— Kulikovó után a csatából következőleg is rendkívül gyors fellendülés kez
dődött az orosz kulturális életben. Eszmeileg az orosz gondolkodás végleg ki
egyenesítette gerincét és még jobban elhúzódott, nagy messzességbe távozott a 
tatár uralom mentalitásától, mindennapi szokásaitól, szorosabb kapcsolatot lé
tesítve Európa más részeivel, ami a tatár függőség újabb és újabb érvénye
sülése közepette soha nem látott élességű kontrasztot hozott létre az orosz szel
lemi fejlődés és más meghatározott valóságelemek között.39 

— Végül Kulikovó Oroszország, az újjászülető Nagy Oroszország, a moszkvai 
állam roppant horderejű tekintélynyereségéhez, állami önállósága kiteljesedé
séhez vezetett, minden nehézség ellenére. Ennek jórészt külső irányú megnyil
vánulása volt, hogy az oroszok a kor legnagyobb türk-verőiként adtak hírt 
magukról tetteikkel, több ázsiai államalakulatra is befolyást gyakorolva. Is
méi — Csernisevszkij kifejezésével — „megmenteként" léptek elő Európa tör
ténetében. A moszkvai állam keleti civilizatorikus szerepét senki sem vitat
hatja. A nagy litván—lengyel agressziós felszökelléssel szemben szintén ki
domborodtak a nagyfejedelemség politikájának politikájának pozitív jelleg
zetességei, nem utolsó sorban Lovagrend-ellenessége. Mindezek a tényezők több 
évszázadra különösen fontosak voltak az orosz birodalom sikeres növekedé
sében/0 

Belpolitikailag Kulikovó után közvetlenül valóságos diadalmenete jött el 
Dmitrijnek, ami sok tartós eredményt is hozott. A korábban erősen ellenzéki 
Kiprian metropolita Kijevből Moszkvába átköltözve ünnepélyesen fogadta a 
nagyfejedelmet, miként másutt is hódolt neki az egyház. Eszmei-politikai si
kere akkora volt, hogy idővel Piment, a rossz pásztort (Pimen neve a pásztor 
szó görög alakjából származik: noijiŕjv = pásztor) kiengedte fogságából, noha 
ezt utóbb meg kellett bánnia/*1 Az orosz évkönyvírás egységesedésének ütemében 
is kifejeződött valami Kulikovó hatásából. (Egy ideig a szó szoros értelmében 
új időszámítást kezdtek Kulikovótól).42 A fejedelemségek közti egyesítésben és 
általában a feudális körök tömörítésében bizonyos áttörés mutatkozott,43 bár 
némely vonatkozásban csak részlegesen és ideiglenesen. Rjazannyal előnyös 
szerződés jött létre. A rjazanyi közvélemény, ahogy a híres rjazanyi Szofro-
nyij írói példája is mutatta, jobban Moszkva pártjára hangolódott. A bjelo-
recki fejedelemség odacsatolásával tovább folyt az orosz területek állami össze
vonása. A Moszkvát feudális alapon birtokló fejedelmi „harmadosok" közül két 
„harmad" ezután összemosódott. Dmitrij maga egyrészt először kapta meg a 
moszkvai fejedelmek közül az urakat is büntető szigorára, kemény kezére utaló 
„groznij", a Rettegett jelzőt, az idővel mind ismertebb „doni győző", „Donszkoj" 
epiteton ornahs mellett. Másrészt, és ez ugyancsak politikai helyzetének szi-
lárdulására vallott, több feudális parlamentáris, testületi elemmel kormányoz
hatott. Egyszer tanácskoztatja a fejedelmeket és a vajdákat a csata utáni hely
zetről, „dumát" tart velük. Máskor az utódlás ügyében hívja össze bojárait és a 
hercegeket. E gyülekezetekben szabályos határozatokat (ucsremenyje) hoz
tak. Nemcsak Novgorodban, Moszkvában is ülésezett vecse, városi képviseleti 
testület. Több irányban tevékenykedtette Dmitrij saját intézményes bizalmi 

39 V. V. Mavrofiyin: Probléma razvityija nacionaljnovo szamoszoznanyija na Kuszi v konce XI I I — nacsale 
VX v. „Poljsa i Ruszj." Pod red. B. A. Ribakova. Moszkva, 1974. 170. o. A csata jelentőségéhez 1. m é g i . G. Beszk-
rovszij: Kulikovszkaja bitva i jejo isztoricseszkaja znacsenyije. Vesztnyik Akagyemii Nauk SzSzSzB. 1980. 8. 

40 Vő. V. T. Pasufo: Putyi izuesenyija isztorii Drevnyej Iluszi. ,.Buduscseje nauki". vip. I I . 1978. 279. o. 
41 PSzBL XXIII . Poci red. F. I. Pokrovszkova. Sz-Petyerburg, 1910. 129. o. 
42 B. A. Jlibakov: Szlavnij russzkij jubilej. Ogonyok, 1980. 36. 8. o. 
43 A. L. Horoskevics: K vzaimootnosenyijam knyjazej moszkovszkovo doma vo vtoroj polovinye XIV — nacsale 

XV. veka. Voproszi isztorii 1980. (i. 172. o. 
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embereit, „kiválasztottjait", / , / ' erősen hasonlítva ezen eljárásában a Rettegett 
Iván által később megszervezett „kiválasztottak tanácsára", helyesebben szólva 
az hasonlított a Dmitrij-félére. Gyakorlati lag Dmitri j élete végén — amikor 
Vlagyimir fejedelem eltántorodott mellőle — mint egész Oroszország nagy-
fejedelme, már cári magaslatról és nagyvonalúsággal politizált (noha nem 
bizonyos, hogy az évkönyv, amely tényleg cárnak nevezi, valóban korabeli 
szóhasználatot tükrözött személyével kapcsolatban). 

Az ütközet pozitív következményeinek bizonyos ingatagságát, illetőleg elsőd
leges és tar tós eredményeit jól tükrözik Dmitri j utolsó évei. Ezekben más te
kintetben is korai párhuzamokat ta lá lhatunk III. és Rettegett Iván későbbi 
gondjaihoz, sikereihez. 

„Bocsássatok meg, ha vétettem elle
netek, adjátok áldásotokat hátralevő 
éveimre.. ."/l5 

Zadonscsina 

Kulikovó a nagy Ivánok felé mutat 

Az 1380. évi orosz győzelem u tán a ta tá roknak éppen az fájt a legjobban, 
hogy megszilárdult Dmitri j nagyfejedelmi, bontakozó, pozitív funkciójú egyed
uralmi hatalma. Tohtamüs, aki Mamaj örökébe lépett, revánsvágytól fűtve el
határozta, hogy kézre kerít i a moszkvai uralkodót. 

Bátorítást kapott a l i tvánoktól. Azok a kulikovói csatát követően az ellenük 
fellázadt polockiak leverése céljából 1381-ben rá támadtak az ottani orosz la
kosságra. 

1382-ben Tohtamüs csakugyan erős sereggel tört várat lanul Moszkvára. 
Az orosz évkönyvek egybehangzóan azt hangsúlyozzák, hogy elsődleges célja 
kifejezetten a nagyfejedelem foglyul ejtése volt. A ta tárok szóvivői az orosz k r ó 
nikások szerint ezt kiabálták a már tüzérséggel rendelkező moszkvai várfa
lakra : „Nem ellenetek jött a kán [az eredetiben: cár], hanem a fejedelem el
len, a Dmitrij ellen . . .".46 Fegyveresen tünte t tek kiadatásáért („iznyimatyi")/ '7 

A ta tárok éppen ezért azt is roppant izgatottan tudakolták, hogy Dmitrij egyál
talán a városban van-e? (Ez a fellépés pontosan megfelelt a li tvánok eljárásá
nak, akik korábbi Moszkva elleni hadjára tuk során szintén elsősorban Dmit
rij holléte felől faggatták a lakosságot.) 

A tatárok másik ezzel összefüggő törekvése a nagyfejedelmi kincstár meg
szerzése volt. 

A félelem a jelenlevő nagy ta tár seregtől ekkor — egy történelmi,epizódra — 
ismét a közelmúltbeli megszokás erejével kezdett hatni . Dmitri j segítséget kért 
az orosz fejedelmektől. Kiderült , hogy többen közülük „nem akarnak segíte
ni".48 Magában Moszkvában is bojár—pánik, „erős lázadás"49 támadt . Egy moszk
vai bojárcsoport delegációt menesztett Tohtamüshöz. A félig-meddig magára 
maradó fővárosi nép részben a tatárok, de részben már saját urai ellen, félre
verte a harangokat . Látva, hogy a nagyfej edelemtől el tántorodók közül többen 
menekülnek, a városkapuknál őrséget erősítő tömeg rá támadt a kishitű össze-

44 PSzRL XI. 51—52. o. 
45 Az irodalmi szövegekből vett magyar nyelvű idézetek Iglói Endre és Aliszlay Pál avatott müvéből származnak. 

Drevnyerusszkaja hudozsesztvennaja próza. Régi orosz széppróza. Budapest, 1977. 118., 119., 120., 121., 122., 126. o. 
— B fordításokat néhol valamelvest jobban a történeti terminológiához igazítottuk. 

46 PSzRL XXVII. Pod red. A. Ny. Naszonova. Moszkva—Leningrád, 1962. 333. o. 
47 PSzRL VIII. 43. o. 
48 Rabinovics: i. m. 109. o. 
49 PSzRL XXVIII. 333. o. 
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esküvő urakra és kirabolta-megtámadta őket. Maga Kiprián metropolita sem 
kerülte el a kifosztást, amikor a nagyfejedelem akarata ellenére elhagyta a 
moszkvai várat és a tveri fejedelemségbe szökött. Dmitrij jogos haraggal szem
lélte Kiprián rendbontását,50 az egyház bizonyos köreiben mutatkozó zavart. 

Mindezért került sor arra a nevezetes eseményre, regifugiumra, hogy a nagy
fejedelem biztonsági okokból „elfutott".51 Dmitrij katonai parancsnokot neve
zett ki Moszkva állhatatos védelmére, maga azonban, a moszkvai lakosság 
reményeit megtestesítve, áttette udvarát egyik kedvelt lakóhelyére, megbízható 
városába, a zalesszjei Perejaszlavlba. Nem nyugatra távozott, mint korábban a 
rjzazanyi Oleg őelőle, hanem északkeletre, gyűjtve a felszabadító erőket. E pro-
toopricsnyina okai világosak: az uralkodó személyének legközvetlenebb külső és 
belső veszélyeztetése. Dmitrij nagyot vétett volna az ország biztonsága ellen, ha 
nem tesz eleget a fejedelmi biztonsági politika gyarapodó rutinjából következő 
feladatának. Ami az ellenzéknél bűn volt, a távozás, nála erénynek számított. 
Elvonulását az is indokolta, hogy a tovább hatoló tatárok miatt idővel még Pe-
rejaszlavlt is fel kellett gyújtani, s a nagyfejedelem csak Kosztrómában állapod
hatott meg, hogy onnan a győztes fejedelem győzedelmes sereggel kiindulva 
foglalja vissza a tatárok által közben feldúlt Moszkvát. A meghatározott célú 
tatár restaurációs kísérlet kudarcot vallott. Az erődfalakhoz kapcsolódó város
részek felgyújtása szintén a védekezés rutinjához tartozott ekkor: 1368-ban 
Dmitrij a litvánokkal szemben is így járt el.52 

Dmitrij mulasztása volt 1382-ben, hogy a fejedelmi kincstárat nem menekí
tette magával. A kincstár az évkönyvek szerint a tatárok prédája lett. (Rette
gett Iván később ebből az esetből is tanulva majd a Moszkván kívüli oprics-
nyinába szállíttatja uralkodói kincseit, bár kincstárának egy részében idővel a 
tatárok mégis kárt tettek.) 

Kulikovó a következő évtizedekben Oroszország és a tatár birodalom egy
máshoz való kapcsolatát tekintve vegyes hatást gyakorolt a Hordára. Egyrészt 
fokozta annak agresszivitását, felkorbácsolta bosszúvágyát. Másrészt azonban 
— és történelmileg ez volt az igazán lényeges — erősebben gátolta a tatár 
visszavágó politika rendszeres és tartós realizálását.53 

A tatárok 1382-ben történt tovaűzését és — ahogy akkor az orosz évkönyv 
írja, gondolja — a Magyarországról „német hitet" (katolicizmust)5/l hozó litván— 
lengyel király sakkbantartását a belső ellenséges erők megbüntetése kísérte 
Dmitrij uralkodásának utolsó időszakában. „Rettegett" intézkedéseit említik 
és a tatárokkal cimboráló Novgorod ellen 1386-ban lefolytatott győztes meg- " 
torló felvonulását. (Miközben a kulikovói csatáról szóló történeti elbeszélés 
természetesen nem a nagyfejedelem önkényeskedéséről szól, hanem Novgoro-
dot rója meg szeparatista „önmaga kormányzásáért [szamo-vlaszten]".) 

Felmerül a kérdés, mi az oka annak, hogy Dmitrij Donszkoj uralkodása a 
roppant időkülönbség ellenére bizonyos párhuzamba állítható Rettegett Iván 
korának problémáival? S ami még érdekfeszítőbb, hogy egyben-másban miért 

50 PSzRL XXV. 210. o. 
51 PSzRL XV. Prig, k izd. A. F. Bicskov. Szanktpetyerburg, 1803. 442. o. 
52 Uo. VIII . 43. o.; uo. XXIIT. 129. o. 
53 Vagyim Kargalov: Ot Nyeprjadvi do Ugri. K 600-letyiju oszvobozsgyenija ot tataro-mongolszkovo iga v 1480 

godu. ,,Nas szovremennyik" 1980. 8.; V. V. Kargalov: Szverzsenyije mongolo-tatarszkovo iga. Moszkva, 1973.; 
M. A. Szalmina: Letopisznaja poveszty o Kulikovszkoj bitve i Zadonscsina. „Szlovo o polku Igoreve i pamjatnyiki 
Kulikovszkovo cikla." Redaktori: D. Sz. Lihacsev, L. A. Dmürijev. Moszkva—Leningrád, 1966.; V. A. Grihin: Otra-
zsenyije szobityij Kulikovszkoj bitvi v „Letopisznij poveszty o pobegye na Donu." Vesztnyik Moszkovszkovo unyi-
verszityeta. Szerija 9. Filologija. 1980. 5.; G. A. Fjodorov—Dávidov: Moszkva v borbe za nyezaviszimosztyj (po 
numizmatyicseszkoj lityeraťuri). Vesztnyik Akagyemii Náuk SzSzSzR. 1980. 8. (E művek a további történeti fejlő
déseihez adnak szempontokat Kulikovó tükrében.) 

54 PSzRL XXV. 312. o. I t t említjük, hogy ez a tanulmány a szerző 1980. október 22-én elhangzott, a Magyar 
Történelmi Társulat által támogatott budapesti jubileumi előadásán alapszik. 
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hasonlít jobban egymásra Dmitrij és Rettegett Iván kora, mint III. Iváné és 
Rettegett Iváné? 

A kérdés első részére könnyű a felelet, hiszen a külső és belső szorongatta
tás századokon át sokban azonos hadállásokat hozott létre. A következő prob
lémát ta lán úgy lehet megválaszolni, hogy III. Iván alatt az orosz földek belső 
egyesítő munkájára nagyobb hangsúly esett, hogy neki több baja volt a belső 
orosz ellenzékkel. így Dmitri jnek még, Rettegett Ivánnak már — minden bel
ső nehézség ellenére —, főleg az erősebb külső támadások miatt, hosszú idő
szakokon át szilárdabb a támasza az uralkodó osztály körében. 

A kulikovói ütközet végső történeti tanulságai mégis egységesen a nagy, 
egyeduralkodó Iván cárok felé muta tnak , azok vi ta thata t lanul pozitív, bár 
modernizálásra, túlzó idealizálásra nem szoruló politikája irányába. Csak az 
orosz egyesítés befejezésével, megszilárdításával, csak a belső ellenzék kemény
kezű leverésével és kizárólag a ta tár—nyugat i koalíció teljes vissszaszorításá-
val lehetett Kulikovó eredményét teljesen megőrizni, hasonló eredményekkel 
gyarapítani . Ahogy ezt leghatásosabban az orosz földek első és második ,,egy-
begyűjtője", a két egyeduralkodó Iván cselekedte. Ehhez még sokszor ismételt 
erőfeszítésre, közel két évszázadra volt szükség. 

„Bocsássatok meg, ha vétet tem ellenetek, adjátok áldástokat hátralevő éle
temre" — olvassa le a Zadonscsina a szavakat egy Kulikovó utáni fejedelmi 
szózatról szólva Dmitrij szájáról. Ha a kifejezések ta lán nem is felelnek meg 
pontosan valamely történelmi eredetinek, a zaklatott belső helyzet további 
helyes, Dmitrij addigi politikájának megfelelő feloldási szándéka feltétlenül h i 
telt érdemel. Hiszen Dmitri j maga is szinte elégett a drámai zsúfoltságú küz
delem közepette. Csak harminckilenc éves volt, amikor 1389-ben, az évkönyv 

avai szerint, ,,az érverés a szívére csapott". 

HiumeaH JJojiMaiibovu 

MTOrH MCTOPMOrPAiDMHECKHX PÍCCJ1E/IQBAHMM 
H 600-JIETHE BMTBbI HA TTOJIE KYJIMKOBOM 

Peiw.ue 

Ba3Hpyacb Ha pyccKHx Jiexonucax H öojiee paixHux paöoxax coBexcKoíí Mcxopnorpacjwií, 
cxaxbfl cxaBHx uexibio oöoőmxixb ocHOBHbie Hxorn coBexcKoö HCxopHorpa<|)HH, nocBamenHoii 600-
xiexHio KyjiHKOBCKOH ÖHXBbi. Aßxop yKasbiBaex, HXO önxBa c xaxapaMM Ha nojie KyjiHKOBOM B 1380 
rorxy flBHjiacb caMbiM 3HaHHxejxbHbiM cpaaceHHeM pyccKoro cpcaHeseKOBb». B noaroxoBKe 3XOK 
noôeabi aßxop B nepsyjo o^repexih no£HepKHBaex npaBHJibnyio nojiHXHKy BeuHKoro KKÍBH. Hap#/iy 
c 3-XHM 3axpaxHBaex noiío>KHxejibHyK) BO MHorHX oxHOixteiiHíix pojib pyccKoií uepKBH, He 3a6biBaa 
o npoHBHBmiixca 3,n.GCb oxpHuaxejibiíbix nepxax. B npoxHBonojioxcHOCXb cxpeMJienHíiM 6ypacya3Hoií 
ncxopHorpa(j)HH coBexcKaa cneunajibHaíi Jinxepaxypa HecKpbisaex xox <J)aKx, irxo xaxapbi no.nb3o-
BajiHCb noflAep>KKOH, coHWHH'iecxBOM MHorj« 3ana,aHbix noaMXHiecKHx i^aKxopoB. OcoöeHHO 
oőpamaexca BHHMa.Hsie Ha HivteBiniifi napajuiejibHO Mecxo <j>aKT0P onacHOCxw nojibCKO-jiHxoBCKiix 
BoeHHbix noxoaoB. Aßxop 3axparHBaer CBÍÍ3H pyccKHx c BH3aHXHeň, Koxopbie oixeHHBaex KaK npo-
XHBopeiHBbie. riojTO>KHXejibHb:e nocjie^flCXBRa cpaacenna aßxop BH#HX B XOM, HXO HacxynneHHíí 
BpaacecKHx cwa nocne 1380 xo#a yMenbiuHJXKCb, MOKAy BCXBHMH xaxapcKO-jiHXOBCKoň icojiatmnH 
yKpeHHjfCH 6onee CHjXbHbiH KJXHH. rioöena Ha none KyjiHKOBOM corjeňcxBOBajia oöiiíecxBeHHOMy H 
Kyjibxypi-ioMy nporpeccy POCCHH H noBbimeHUK) aBxopHxexa MOCKOBCKoro xocy/?,apcxBa. 3am(nxa 
MocKBbi B 1382 roay, oöopoHHxejibHbie MaHeBpM H ycneiHHbie KOHxpaHCxynjxeHHH BejiiiKoro KHÍB» 
/i,MHxpHíf paccMaxpHBaioxca aBxopoM KaK HOBoe MacxepcKoe npHMeHeHHe noiiHXHKH 6e3onacHocxn 
pyccKHx KHíioea, ornipaBiueŕiec» Ha cxapbie Boemibie xpaa,nixHH, KaK ónná H3 npe^nocbmoK e#HKo-
Baacxna napa MBana TIÍ M nocjreaoBaBUjeö IXO3HXHBHOM nonHXHKH onpwHHHHbi uap» Mßana 
rpo3Horo. 
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István Dolmányos 

DIE SCHLACHT VON KULIKOWO — DIE WAAGE DES JUBILÄUMS 
Resümee 

Die Studie will die wichtigere Resultate der auf das sechshundertjährige Jubiläum 
der Schlacht von Kulikowo erschienenen sowjetischen Fachliteratur zusammenfassend 
klarlegen. Der Autor verwendet dazu auch die russischen Jahrbücher und die frühe
ren sowjetischen historischen Werke. Er weist darauf hin, dass dieses gegen Tataren 
gerichtetes Kampf im Jahre 1380 die bedeutendste Schlacht im russischen Mittelalter 
war. Die Studie hebt in erster Linie die gute Politik des Grossfürstes in der Vorberei
tung des Sieges hervor. Sie beschäftigt sich mit der in vieler Hinsicht positiven Rolle 
der russischen Kirche, stellt aber auch die negativen Gepräge ihrer damaligen Politik 
dar. Im Gegensatze zu der Bestrebung der bürgerlichen Geschichtsschreibung befer
tigt die Stadie, dass die Tataren die Unterstützung und das Bündniss mehrerer west
lichen politischen Kräfte genossen. Besonders macht die Studie die Leser auf merksam 
auf die gleichlaufenden Gefahren der polnisch-litauischen Feldzüge. Sie berührt die 
russisch-byzantinischen Kontakte und hält ihre Charakter für widerspruchsvoll. 
Darin erblickt der Autor die positiven Folgen der Schlacht dass die Angriffe der 
Tataren sich nach 1380 weiter schwächten und ein stärkerer Keil sich zwischen die 
Zweige der litauisch — tatarischen Koalition zwängte. Die Auswirkung der Schlacht 
half den sozialen und kulturellen Fortgang Russlands und den grossen Machtzuwachs 
der moskauischen Staatsautorität. Der Autor ist der Meinung, dass die Verteidigung 
Moskau im Jahre 1382, das Verteidigungsmanöver und der erfolgreiche Gegenangriff 
des Grossfürstes Dmitrij eine neuere meisterhafte Anwendung der auf der früheren 
militärischen Traditionen beruhenden russischen fürstlichen Sicherheitspolitik bzw. 
eine frühzeitiges Vorbedigung der positiven zaristischen Selbstherrschaft des Ivans III 
und IV. (der Schreckliche), sogar letzterer ergebnisvollen Opritschnina-Politik war. 



FODOR P Á L 

EGY SZELDZSUK INTÉZMÉNY tJTJA MAGYARORSZÁGRA: 
A DZSEREHOROK 

A korai oszmán krónikák feljegyzései szerint a XV. sz. elején, az ankarai 
csata idején új katonai elem jelent meg az oszmán hadseregben, amelyet hol 
szerehor, hol dzserehor néven említenek a krónikák szerzői. Néhány évtized
del későbbi események kapcsán cserihor, szarahoridesz stb. név alatt megem
lékeznek ugyanerről a csapatról egyes nem mohamedán tudósítások, történeti 
munkák is, s a XV. sz. második negyedében már oklevelekben is feltűnik, 
majd egyre gyakrabban szerepel a dzserehor név, jelezvén, hogy időközben fon
tos katonai és társadalmi intézménnyé vált. 

A dzserehorok szervezetét, funkcióját vagy akár elnevezését illetően azon
ban már a kortársak leírásaiban több bizonytalanság, ellentmondás érhető tet
ten, s ugyancsak problémák merülnek fel az okleveles forrásokkal kapcsolat
ban. 

A dzserehorokról a század elején kialakult és mindmáig élő képnek elsősor
ban Muhieddin XVI. sz-i török történetíró munkája, ill. annak latin nyelvre 
átültetett változata szolgált forrásául. Eszerint a „szarahorok" „ . . . utakat épí
tenek, árkokat temetnek be, aknákat ásnak és_más piszkos munkákat vállalnak 
magukra."1 Ezt a saját korszakának gyakorlatát általánosító jellemzést a dzse
rehorokról megemlékező modern munkák is követték, bár egyesek némi ki
egészítést fűztek hozzá. Egy ismeretlen szerző 1913-ban azt írta, hogy ,,az osz
mán állam korai időszakában szerahornak azokat a személyeket nevezték, aki
ket a hadsereg málnájának szállítására és más egyébre, valamint olyan termé
szeti katasztrófák idején, mint pl. földrengés, az elpusztult helyek kijavítására 
használtak. Ezek a keresztény lakosságból kerültek k i . . ."2 Ehhez, néhány 
újabb forrás alapján,, sokáig lényegében annyit tettek hozzá, hogy mindezeket 
zsold (ill. bér) ellenében végezték.3 Egy későbbi, figyelemre méltó, bizonyításá
ban azonban elnagyolt és igen ingatag alapokon álló elképzelés szerint a 

1 Lewwlavius, J'..' Históriáé Musulmmae Turcorum de monumentis ipaorum exscrfptae libri XVIII, Erancofurti, 
159.1. 514. o. ; v. ö. :U(S—47., 518. o. (A műről és fordításairól ld. Babinger, Fr.: Die Geschieh! »schreibet' der Osmanen 
und ihre Werke. Leipzig, 1927. 73. o.) A. dzssrehorról írtakra felhívta a figyelnie, Mordtmami, J. H.: Zu den türkischen 
Urkunden. De:- Islam, IX/1919. 10(1. o. 

2 A i.i Disi.'-''b' tarihi [ Asikpasa'záde krónikája — ismertetés]: Milli Tetebbülar Mecmuasi. c. 2. s. 4., 179. o. 
3 Uzuiľ-ii-xili. I H.: O-ininli deviati tejkilatindan Tvapukulu Ocaklari [-U udvari gárda —mint az oszmán ál

lamszervezet esí.vik elema] !. inkára, 194:5. :',. o.; Uő: 0<mtnli tarihi [Oszmán történet] II . , Ankara, 19753. 571. o. 
FJzunçarfilit kóve, i: Pakalin, AI. '/, : Oimanli tarihi deyimleri ve terimleri sözlügü [Az oszmán történetre vonatkozó 
kifejezések és terminusok Szótára] I.. Istanbul, 194<i. 280. o. és i. m., III . , Istanbul. 1951. 175. o. Alkalomszerűen 
besoroz i t t kereaztény katonáknak tartja a diserehorokat. Irvdcik, H.: The Ottoman Method of Conquest: Studia 
[slamica, 11/1931, 117. o. 
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XV. században a dzserehorokat az avariz-adó keretében toborozták oly módon, 
hogy zsoldjukat a nevezett adó ellenében az alávetettek fizették.4 

Az elnevezést és ezzel kapcsolatban a dzserehorok eredetének kérdését il
letően, miután a kezdetekre vonatkozó források eleve nem voltak egységesek, s 
később is többféle névalak élt egymás mellett, számos elképzelés látott napvi
lágot.5 Mindennek ellenére a dzserehorok azonosítása elég korán sikerült: a 
fentebb idézett cikk szerzője mutatott rá, hogy önálló alakulatról van szó, 
melynek a szilahsor, szalahor, szerahor intézményekkel, tisztségekkel semmi 
kapcsolata nincsen.6 Valamivel később az eredet és átvétel kérdésében is meg
nyugtató megoldás született. M. F. Köprülü alapvető tanulmányában az oszmán 
dzserehor-szerehor nevet az Ibn-i Bibi-nél előforduló edzsrihar, „napi illet
ményt húzó", „zsoldos" jelentésű szóval vetette össze, s a dzserehor szó dzsere 
tagjában7 az edzsri — szó egyes számú [csira] alakjának rontott formáját, s 
így a dzserehor és edzsrihar azonosságát ismerte fel.8 Ezek alapján vonta le 
a következtetést, hogy az oszmán intézmények jelentős részéhez hasonlóan 
ebben az esetben is anatóliai szeldzsuk intézmény átvételéről van szó9 

Ismeretes, hogy Ibn-i Bibi több olyan esetet említ, amikor a szeldzsuk udvar, 
iíl. egyes vezérek edzsrihárok alkalmazásával kísérelték meg seregeiket meg
növelni, vagy ütőképessé tenni.10 Erre a legtöbbször igen nehéz, kiélezett hely
zetekben került sor. Ehhez a módszerhez nyúlt II. Giyaszeddin Keyhüszrev 
szultán 1243-ban a kelet felől támadó mongolok ellen készülődve, ugyancsak 
— többek közt — edzsriharokat küldött Semszeddin Iszfahani 1249-ben a ha
tárvidékre, mikor az ott kitört nagyméretű lázadás leverésére bevetett seregek 
kudarcot vallottak, s ilyen egységek alkották jelentős részét azoknak a csa
patoknak, melyekkel Mu'ineddin Perváne 1266-ban detronizálta és megölte IV. 

4 Akdag, M.: Türkiye'nin iktisadi ve içtimai tarihi [Törökország gazdaság- és társadalomtörténetei I. Istanbul 
IÜ742, 42(5. o. és i. m: II . Istanbul, 1974. 110. o. 
" 5 Az Äsikpasazádénál és Nesrinél szereplő -szerahor ill. szerekor (1. Asikpasaza.de: Tevarih-i Al-i Osman [Az Oszmán-

ház története] Istanbul, 1332/1914. 77. o. és Mehmed Nesri: Kitab-i Cihan-Nüma, Nesri tarihi [Nesri krónikája] 
I., Haz. Unat, F. R. — Köymen, M. A. Ankara, 1949. 348. o.), valamint az Urudzsnál előforduló dzserehor, cserekor 
(1. Babinger, F.: Die frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch. Hannover, 1925. 33—34. o., 103., 50., CO. és 119. o.) 
ugyan nagyjából a fő variánsokat fedik, de mellettük a további változatok sora található. így pl. az anonim króni
kákban a következők: szerkor, szarakor, szirahor, szerekor stb. {Giese, F.: Die altosmanischen anonymen Chroniken 
I. Breslau, 1922. 08. és 200., 71., 114. o.). A hivatalos iratokban a XVI. században legtöbbnyire a dzserehor alak hasz-
nálatos (Istanbul, Bajbakanlik Arsivi, Mühimme dît téri 5. k., 606, 349., 041,642, 664. stb. o.), de előfordul a szerahor 
(uo. 373. o.) és dzseráhár forma is (uo. 593, 599, 601, 602. o.). Ugyenez áll a XVII. századra is (1. Drezda, Sächsische 
Landesbibliothek, H. No. Eb 387. és Wien, National-Bibliothek, Türk, Hss. Mxt. 083. I t t jegyzem meg, hogy a to
vábbiakban, az idézeteken kívül a leggyakoribb dzserehor változatot fogom használni). A dzserehor név körüli bi
zonytalanság miatt érthető, hogy miért kísérelték meg oly sokféle szóval kapcsolatba hozni. Fordították már lónak 
(Nöldeke, T.: Auszüge aus Negri's (ieschiehte des osmanischen Hauses: ZDMGr XV/1861, 302.), származtatták a 
szilalisor-ból (fegyverhordozó), szalahor-ból (udvari tisztség) (1. Asikpasazade: i. m. 77. o., a kiadó jegyzete), jelle
mezték „Pionier"-ként, miközben a szuhrahor (robotoló)-ból vezették le (Taeschner, F.— Wittek, P.: Die Vezirfamilie 
des ömdarlyzade [14—-15 Jhdt.J und ihre Denkmäler: Der Islam, XVIII/1924,H. 1/2., 88. o.; ez utóbbi etimológiát 
aszila-hsor-bol való magyarázattal együtt már kifogásolta Köprülüzade, M. F.: Bizans miiesseselerinin osmanli 
miïësseselerine te'siri hakkinda bazi míilahazalar [A bizánci intézmények hatása a/, oszmán intézményekre): Türk 
Hukuk ve Iktisat Tarihi Mecmuasi, 1/1931, 247. o.; ezt később maga Wittek is visszavonta, 1. Zu einigen friihos-
manisehen Urkunden: WZKM 54/1957, 249. o.), magyarázták istállómesternek — az egyébként egyező alakú, s való
ban ilyen jelentésű szó—úgy tűnik tudatos — felcserélésével (1. Moravcsik, Gy.: Byzantinoturcica. Sprachreste der 
Türkenvölker in den byzantinischen Quellen II., Berlin, 1958, 208. o.), és még sok másnak, melyeknek — eisé'sorban 
a különböző szótárak értelmezéseinek — felsorolása megtalálható: Lutfipasa: Tevarih-i Al-i Osman [Az Oszmán-ház 
története |. Istanbul, 1341/1922.121—122. o. 3. jegyz. és 161—62. o. 2. jegyz. Kräelitz, F. magyarázata (árok- v. sánc-
ásó — 1. Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasi V/1330, 250. o. 5. jegyz.), ha a XVI—XVII. századi viszonyokat vesz-, 
szük alapul, nem áll messze a valóságtól, de az etimotógia nem helytálló (1. alább ehhez a 8. jegyzetet.) Korán fel
ismerte viszont, egyik, XVI. századi jelentését Fekete Lajos, amikor ,,munkás-csapat"-nak fordította (Türkische 
Schriften aus dem Archive des Palatínus Nikolaus Esterházy, Budapest, 1932, 382. o.) 

ß Asikpasazade tarihi (ismertetés)-179. o. „ 
7 A második tag ui. mindkét szóban ugyanaz: a horden ige radixa (töve). 
8 Köprülüzade, M. F.: Bizans müesseseleiinin, 247. 6. Az edzsrihárról 1. még Uzuncarsüi, I. II.: Osmanli devleti 

teskilatina medhal [Bevezetés az oszmán állwnszervezet történetébe]. Ankara, 1970. 105 és 111. o. 
, .9 Köprülüzade, M. F.: i. m. 240—247. o. Egyébként Ibn-i Bibi eredeti műve is megjelent azóta facsimile kiadás

ban (1 Ibn-i Bibi: El-Evamirü'1-Ala'iyye Fi'I-t'muri'l-cAla'iyye Hazirl. Érzi, A. H. Ankara, 1950) s az 520. lapon elő
forduló dzserehár forma megerősíti Köprülü állítását. Nem egyértelmű a helyzet azonban a szerahor alakkal kapcso
latban. Bár kétség nem merülhet fel aziránt, hogy az oszmánliknál a dzserehor és a szerehor azonos, nyitott kérdés, 
miként alakulhatott ki a dzserehorból a szerahor forma — h:t egyáltalán abból alakult ki. Elképzelhető, hogy a sze
rahor önálló szó, ugyanannak a kategóriának a kifejezésére. 

10 Köprülüzade, M.~F~ }. m. 246—47. o., Uzuncarsüi, I. H.: i. m. 105. és 111. o, .,. . - „• 
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Kilidzs Arszlán szultánt.11 Sajátos módon ezeket a zsoldosokat általában a tár
sadalom legmozgékonyabb elemeiből, a különféle nomád törzsek tagjaiból to
borozták, akik előbb, úgy tűnik, egyszeri alkalmakra „adták el" magukat, majd 
a későbbiekben a belső harcok, a politikai zűrzavar kiteljesedésével kialakul
tak olyan csoportjaik, amelyek egy-egy főnök vezetése alatt erre specializálód
tak.12 

Ha azokat az oszmán híradásokat olvassuk, melyek a dzserehoroknak az osz-
mány hadseregben való megjelenéséről szólnak, mindenekelőtt a történelmi 
helyzetben levő hasonlóság ötlik szembe. Miként valamivel több, mint 150 évvel 
korábban a szeldzsuk uralkodó, I. Bayezid szultán is a keletről — a Timur ré
széről — fenyegető nagy támadás küszöbén, szembeszállni képes haderő kiállí
tásán fáradozva próbálkozott addig még nem látott számban segédcsapatokat 
gyűjteni. Mint Nesri elmondja, ,,... miután a maga országából kirendelte össze
írt harcosait (yazilu leskerin), más országokból is hozatott, sőt még Isztanbul-
ból is érkeztek katonák. A tartományokból és városokból pedig szerehorokat 
rendelt ki. Rum vilajetjéből először Bayezid han idejében rendeltek ki sze
rehorokat, vezíre, Ali pasa tanácsára."13 Asikpasazáde szerint, aki szintén be
számol az eseményről, az Isztanbulból kért katonák is „szerahorok" voltak és 
— művének isztanbuli kiadásában — Ruméliát (tehát Európát) adja meg mint 
olyan területet, ahol dzserehor-gyűjtés először 1402-ben történt.1/l Nézetem sze
rint itt különböző megfontolások alapján mégis a Nesri által említett Rum vi
lajetjét, azaz Szivasz, Tokát, Amászia vidékét kell értenünk, amely kevéssel 
ezelőtt került oszmán fennhatóság alá;15 abban viszont nincs okunk kételked
ni, hogy a bizánciak is dzserehorokat küldtek. 

így Rum vilajetje és Isztanbul jelölhető meg olyan területként, ahonnan 
1402-ben első ízben érkeztek dzserehorok, következésképpen a birodalom egyéb 
részein már korábban alkalmazhatták a sereggyűjtésnek vagy kiegészítésnek ezt 
á'niódszerét. Ezt erősíti meg Urudzs, aki — a keresztény segéderőkről is bő
vebb tájékoztatást nyújtva — ezt írja: ,,... Yildirim hán mindenfelé leveleket 
küldött, sereget gyűjtött: Anatoliból és Rumiliből akindzsikat és cserehorokat. 

11 Duda, II. W.: Die Seitschakengeschichte des Ibn-i Bibi, Munksgaard, Kopenhagen. 195í). 225, 252, 288 
89. o., ľon-i,Bibi: El-EvamUü'1-Ala'iyye, 520, 584, 746—47. o. 

12 Az előbbire mutat ax, hogy az 1243-ban felfogadott zsoldosokat „a parancsnak megfelelően asszonyokkai, 
gyerekekkel és emberekkel együtt gyűjtötték össze" (L. Duda, H. \V.: i. m., 225. és Ibn-i Hihi: i. m., 520. o.), nyilván, 
hogy erre az alkalomra hűségüket biztosítsák. Nem valószínű, hogy az érintettek így hosszabb időre leköthették 
magukat. Ez állhat azokra a horezmiekre, kurdokra és kifcsakokra is, akiket Semszeddin fogadott fel 1249-ben fi. 
Ibn-i Bibi: i. m., 584. o., v. ö. Duda, H. II'..' i. m., 338. o., 201. jegyz.). Szintén ezl támasztja alá, hogy a zsoldosra 
még több terminus fordul elő, amelyek az állandóbb alakulatok megjelölésére szolgálnak (mütedzsennede, karari, 
1. Duda: i. m., 225, 252. o.). — Az utóbbira utal Ibn-i Bibinek az a helye, mely szerint Mu'ineddin Pervane saját 
katonái és a Nigdc-beii sereg mellett ,,Hadzsa fiának csapatával" vonult; ez a bizonyos „Hadzsa lia" „...alantas, 
ismeretlen török zsoldos voit, akit Pervane emelt ki, miközben, mint a kor, barátságot mutatott az érdemtelenek 
és kegyet a méltatlanok felé" (1. Duda: i. m„ 288—89. o. és Ibn-i Bibi: i. m., 746—É7. o.). Megjegyzendő, hogy Ibn-i 
Bibinél található még néhány adat, amelyek egyes részleteket illetően bővebb felvilágosítással szolgálnak. Ezekről 
1. Bombaci, A.: The Army of the Saljuqs of Rum : Anriali Institute Orientale di Napoli, 38. (N. S. XXVIII.)/4., 1978., 
353. o. passim. 

13 Nesri: Kitab-i Cihan-Nüma L, 348—49. o. 
14 Asikpasazáde: Tevarih-i Al-i Osman, 77. p., v. ö. Leundavius, J.: i. m., 34(5—47. o. 
15 Emellett szól az, hogy Nesri mindvégig igen határozottan megkülönbözteti Rum vilajetjét Rumilitől. A „Fethri 

vilayet-i Karaman ve Amasya ve Sivas ve ľokat" c. fejezet végén világosan meg is mondja, mit ért Rum alatt: „...a 
Hunkár (azaz I. Bayezid) Szivaszt, Tokatot és Amasziát meghódította, egész Rumot uralma alá vetette..." (i. in., 
320—21. o., v. ö. még 343. o., ahol szintén Rum vilayeti-nek mondja ezt a területet, továbbá 351., 367—69, 393. o. 
stb.; Rumilire 1. 191, 193, 211, 243. o. stb.)."Hogy nem elírásról, vagy felcserélésről van szó, tanúsítja az, hogy mű
vének írása idején is ez volt a terület neve (1. Tursun Bep: Taríh-i Ebü'1-Feth, [A hódító Mehmed története] haziri. 
Mertol Tulum, Istanbul, 1977. 153. o. és Uzunçarsili, I. H.: Tugra ve pengeler ile ferman ve buyuruldulara dair: 
[Diplomatikai tanulmány] Belleten V/17—18 (1941), 121—22. o.), miként később, életének vége felé (1. Barkám, 
Ö. L.: XV. ve XVI. asirlarda oamanli imparatorlugunda zirai ekonominin hukuki ve mali esaslari [A mezőgazdaság 
jogi és pénzügyi alapjai az oszmán birodalomban a XV—XVI. sz.-ban] I., Kanunlar, Istanbul, 1943. 109—110. o.). 
Ugyancsak az'elmondottakat támasztja alá, hogy az Asikpasazáde isztanbuli kiadásában előforduló Rumili helyte
len, s ehelyett Rum vilayeti-nek kellene állni (legalábbis P. Wittek szerint, 1. Zu einigen friihoamanischen Urkunde« 
VI.: WZKM 58/1962, 176. o.; az általa helyesnek ítélt Giese-féle redakció nem állt rendelkezésemre). Egyébként az 
Uztanbuli kiadás nyomán Ruméliára nézve tartja újításnak a dzserehort Uztmcarsüi, I. II.: Candarli vezir ailesi, 
{Csandarli vezér családja] Ankara, 1974. 37. o. s szintén Ruméliát ért Kreutel. II.: Vom Hirtenzelt zur hohen Pforte, 
Graz—Wien—Köln, 1959. 112—113.0. 
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a vlaeh sereget, . . . a szerb sereget és a Láz-oglut is berendelte, Anatoliból és 
, Rumiliből pedig 10 000 azabot gyűjtött össze . . ." lö 

Mindazonáltal nem valószínű, hogy 1402 előtt gyakran került volna sor 
dzserehorok felfogadására. Tudunk ugyan arról, hogy I. Murád pl. 1388-ban a 
balkáni koalíció létrejöttét az anatóliai bégségekkel és az „összes szomszéd 
uralkodókkal" tuda tva támogatásukat kérte, amire a „környező országokból és 
Oszmán országából a nagyok és alacsony rendűek, bégek és közemberek a ' 
Hunkár mellett gyülekeztek",17 hogy nagyjából ez ismétlődött meg 1389-ben,1S 

olyan esetekről tehát , amikor nagy valószínűséggel dzserehorok felhasználásá
val is számolnunk kell, de a század végéig nem sokszor adódott olyan helyzet, 
amelyben az oszmán uralkodók szorultságukban kénytelenek lettek volna — 
rendkívüli módszerekkel — külön erőket kiállítani az egyébként rendelkezésük
re álló hadseregen felül. Ami azonban korábban r i tkán esett meg, bekövetkezett 
1402-ben, s a dzserehorok említése Nesrihél és Asikpasazádénál ilyen abszolút 
módon rendkívüli helyzettel, s nem kevésbé azzal függ össze, hogy szokatla
nul nagy számban és szokatlanul nagy területekről toborozhatták őket. 

Az idézett helyek alapján a dzserehorok mibenlétéről e korai időszakban 
azt lehet kiemelni, hogy az intézmény őrzi eredeti szeldzsuk jellegét, amennyi
ben ugyanúgy kri t ikus körülmények között felfogadott, a szultán „összeírt ka to -

. nái"-hoz nem tartozó zsoldosokat jelent, akik — minthogy Isztanbulból is 
jöt tek — e g y a r á n t lehettek muzulmánok és keresztények. 

Több mint négy évtized telik el ezután, amíg ismét dzserehorok szerepelnek 
a krónikák híradásaiban. II. Murád szultán súlyos harcai során az 1440-es évek
ben állítólag több ízben erősítette velük seregét. Amikor pl. a szegedi béke 
megszegésével 1444 őszén a magyar haderő betört török területre, az időközben 
visszahívott uralkodó így készült fel az összecsapásra: „ . . . a z Istennek hálát 
adván, segítségével megerősítette magát a hi tharc szándékában, és felkere
kedett Edirnéből. Számos janicsárt, a ruméliai és anatóliai sereget, akindzsit , 
azabot és szerahort rendelt ki, és mindenfelől — mondván: »-közfelkelés [ne-
fir-i carn] van« — összegyűlt az iszlám népe".19 Görög történetíró, Khalkokondü-
lasz számol be arról, hogy Hexamilion (Germehiszár) ostrománál 1446 végén 
„szarahoridesz"-ek, azaz szerahorok működtek az oszmán hadseregben.2 0 1448-
ban, Hunyadi újabb nagy vállalkozásakor, az oszmán haderő felállítása szinte 
teljesen azonos módon történt , mint 4 évvel korábban ; ahogy az anonim kró
nika elmondja, a szultán a többi seregrész mellett ismét ,,. . . az összes ta r to
mányokból szerehort rendelt ki".2 1 

A dzserehorok jelentőségének emelkedéséről és alkalmazásuk rendszereseb
bé válásáról más források is vallanak. így a XV. század derekán Törökország
ban raboskodó Magyarországi György, a janicsárrá lett Konstant in Mihajlovic 

10 Babinger, F.: i. m., 3:5—34. o., vö. 103. o. A seregben tatárok is voltak, akik azonban csata közben átálltak 
az ellenséghez, 1. Uzunçarsili, I. H.: Osmanli tarihi I., Ankara, 1975V 311—12. o. 

17 Nesri: Kitab-i Cihan-Nüma I., 211. o.. vö. Uzunçarsili: i. m., 251. o. 
18 Uzunçarsili, I. H.: i. m., 253. o. 
19 Giese,F.: Die al tosmanischen, I., 68—09. o. (vö. Lutfi pasa: Tevarih-i Al-i Osman, 120—21. o., szinte szó sze

rinti átvétele az anonim krónikának). Ettől annyiban eltér Urudzs tudósítása, hogy az egyes alakulatok számát is 
megadja és a dzserehorokat (az oxfordi kéziratban) kifejezetten keresztényeknek tartja: ,,... Murád szultán össze
gyűjtötte udvari népét, a janicsárokat, az anatolii és rumilii sereget, 10 ezer azabot és 10 ezer hitetlen dzserehort 
(dzserehor-i kaűr)...", 1. Babinger, F.: Die frühosmanischen, 5?'>. o. Ezzel szemben a cambridgei kézirat csak azt mond
ja, hogy ,,...sok katonát gyűjtött össze: Rumilit és Anatolit (sic!), udvari népét, a janicsárokat, az&bokat és dzsereho
rokat hívott be; midőn mindenfelé kikiáltották: »nagy hitharc és közl'elkelés (netir-i 'am) van«, az iszlám népe egy 
emberként felkerekedett..." (Babinger, F.: i. m., 119. o.). Ugyancsak tudósít a dzserehorok behívásáról Muhieddin, 
ld. Leunclavius, J.: i. m., 514. o. 

20 Lcionic Öhalcocondil: Expuneri istorice, in romineste de V. Grecu, h. n., 1958. 203—204. p. (Scriptores Byzantini 
II.) A szarahoridesz-szarahor azonosságára — Leunclavius alapján — ld. Modriniann, J. H.: Zu den türkischen Ur
kunden: Der Islam, IX/1919, 100. o. 

21 Giese, F.: Die altosmanischen, I., 71. o., Lutfi: Tevarih, 161—02. o., vö. Babinger, F.: Die frühosmanischen.. 
00. és 121—122. o., továbbá Leunclavius: i. m., 518. o. 
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leírásai,22 a török krónikák további közlései23 mellett ezt húzza alá, hogy az 
1440-es évek végéről már olyan okleveles adatunk van, amely dzserehor-szol-
gálat alóli felmentésre vonatkozik.2'1 

Hogy ez a század közepe felé az átalakulás képét mutató hadi intézmény új 
formájában pontosan mit takart, igen nagy nehézségek árán bogozható ki az 
egymásnak néha képtelenül ellentmondó forrásokból. Ezért az tűnik a legmeg
felelőbbnek, ha az elvileg legbiztosabbnak tekinthető okleveles forrásokból in
dulunk ki, amivel egyúttal kritériumok nyerhetők az elbeszélő források érté
keléséhez. 

A mindmáig ismert legkorábbi dzserehor-említés egy 1447/48-ból származó 
(s nem, mint többen felteszik, 1366-os25) oklevélben található, amely egy Szü-
lejmán korabeli defterbe másolva maradt fenn.26 A néhány dervis számára ki
állított oltalomlevélben Mehmed szultán, bizonyos Akkaya nevű hely művelés 
alá vételéért „ . . . a nevezetteket ulak (futár- és futárok számára végzett szolgá
lat), szuhra (robot), yag, tuz (kincstári olajtermelő- só vágó-szolgálat), dzse-
rehor, hiszar yapmaszi (vármunka), gerdek kullugu (menyasszonyadó), az összes 
avariz-i divani (rendkívüli állami adó) alól mentessé te t te . . .".Egy másik, nem 
datált, de nagy valószínűséggel szintén II. Murád uralkodása idejére keltezhető 
okiratban, amely bizonyos Murád bég vakufbirtokának lakóit menti fel, szintén 
előfordul a dzserehor: , , . . . az említett helyen lévőknek nemes te,vki adatott az
zal, hogy ulak, szuhra és dzseheror, szalgun (kényszerkivetés gabonából), 
hiszar yapmaszi, dogandzsi, szekban (solymász és kutyapecér-szolgálat), konak 
(beszállásolás), yaya yazmaszi (yaya-katonának való összeírás), az összes 
avariz és tekalif-i divani (rendkívüli állami adó) alól mentesek legyenek . . ."27 

Az idézett szövegek azt mutatják, hogy az adott időszakban a dzserehor a 
többi említett adóval, szolgáltatással együtt az avariz-i divani-nak nevezett és 
általában rendkívüli állami (hadi-) adókként értelmezett szolgáltatások körébe 

22 Georgias de Hungária: Értekezés a törökök szokásairól, viszonyairól és gonoszságáról. Ford. Tardy L., in: Ra
bok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról, Budapest, 1977. 81. o. (a szóban forgó mű megjelent a Kimondha
tatlan nyomorúság — Budapest, 1976. — című kötetben is); Konstantin MihajlovU: Memoiren eines Janitscharen 
oder türkische Chronik, eingel. und übers. R. Lachman, Graz—Wien—Köln, 1975. 157., 100. o. 

23 Gictse,F.: i. m., 114., 128. o.; A§ikpasazade: i. m., 155. o.; Lutfi: i. m., 187—188. o.; Babinger, F.: i. m., 127. o.; 
Forrer, L.: Die osmanische Chronik des Küstern Pascha. Leipzig, 1923. 25—20. o. 

24 Barkán, ö. L.: Osmanli iinparatorlugunda bir iskan ve kolonizasyon metódu olarak vakillar ve temlikler, I., 
Istila devrinin kolonizátor türk dervisleri ve zaviyeler [Az invázió korának gyarmatosító (örök dervisei és a kolos
torok]: Vakiffar Dergisi, 11/1942, 324. o. 

25 Kiadta: öz, T.: Murád I. iie Emir Süleymana ait iki vakfiye [I. Murád és Szulejinán emír két vakuf-alapító 
oklevele]: Tarih Vesikalari, c. I. s. 4. (1941), 243—44. o. Ugyancsak közölte, átírásban és fordításban, Taesc-hner, F.: 
War Murád I. Grossmeister oder Mitglied des Achibundes?: Oriens VI/1953. 25—28. o. Alapos diplomatikai, tartalmi 
vizsgálatnak vetette alá az iratot P. Wittek (Zu einigen frühosmanischen Urkunden VI.: WZKM 58/1902, 105—197. 
o.), s arra a meggyőző következtetésre jutott, hogy eredet i oklevél alapján készült XVI. sz. eleji hamisítványról van 
s/ó. Részint erre az oklevélre építette a korai osz,mán hadszervezetre vonatkozó elképzeléseit M. Akdag (Türkiye'nin 
iktisadi, I., főleg 423—-20., 517. o.), bár láthatólag tudatában volt a körülötte fennálló problémáknak. JS:em vette 
ügyelembe ezeket M. Cezar sem (Osmanli tarihinde levendler [A levendek az oszmán történelemben |. Istanbul, 1965. 
főleg 24—25. o.), akinek következtetései a szekbánok korai történetével kapcsolatban részben ezért elfogadhatatla
nok. További bizonyítékokat hozott fel az okmány hamisítvány volta mellett I. Beldiceanu-Steinherr (Recherches 
sur les actes des règnes des sultans Osman, Orkhan et Murad I., Monaehii, 1967. 171—173. o.), s létrejöttének idő
pontját 1511 körűire teszi. Elfogadva az eddig összegyűlt magfigyeléseket, ami számomra végképpen biztossá teszi, 
hogy az oklevél nem eredeti, sőt az alapjául szolgáló oklevélhez sem mindenben hű, az a benne szereplő tekalif-i Hirfiye 
kifejezés. Az általam ismert XV. sz.-i oklevelek egybehangzóak abban, hogy a „rendkívüli adók"' jelölésére sokáig 
az avariz, avariz-i divani, vagy legfeljebb az avariz ve tekalif-i divani term, technikusokat használják, de a tekalif-i 
'örfiye-t sohasem. Ez csak a század utolsó harmadában — mint lejjebb látni fogjuk — a rendkívüli adók ..klasszikus" 
formájának kialakulásával kapcsolódik az említett kategóriákhoz, jön létre az ,,avariz-i divaniye ve tekaíif-i cprüye" 
kifejezés (egyik legkorábbi említését ld. Barkán, Ö. L.: Kolonizátor türk dervisleri, 330. o.), ami a XVI. sz.rbaii álta
lában használatos. A kérdéses oklevélbe történt beírása, miként a dzserehoré, tehát azzal magyarázható, hogy a ha
misító természetesen korának terhei alól akart mentességet szerezni. 

20 Birkán, Ö. L.: i. m., 324. o. P. Wittek ugyan 1451-re teszi az irat keltét (Zu einigen, VI., 177. o.), de azon vi
lágosan ,,ihda ve hamsin ve semine mie" áll (Vö. a kópiával is, Barjcan: i. m., 308. o.), ami 1447. márc. 19-től 1448. 
márc. 0-ig tartott. Wittek valószínűleg eltekintett attól, hogy Mehmed mini, általában a helytartóként működő sehzá-
dék, szultán címít viselt, jogerős, később is elismert diplomákat, adhatott, ki; mint tudjuk, 1448/49-ben még pénzt is 
veretett. Minderre ld. Iwürik, ti.: Fatili devri üzerinde tetkikler ve vesikalar I., Ankara, 1951. 108. o. 

27 Gökbügin, T.: XV—XVI. asirlarda Edirne ve Pásali vasi: vakiflar-mülkler-nrukataalar, [Edime és Pasa-liya 
a XV—XVI. sz.-banl, Istanbul, 1952. 270. o.: Wittek, P.: i. m., 177—78. o. Az idézett adók, szolgáltatások egy ré-, 
szérűi 1. még Mordhrvinn../. H.: Die jftdisehen Kira im Serai der Sultane: Mitteilungendes Seminars für orientalische 
Sprachen an Berlin, XXXI12. 1929. 1—38.0. 
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tartozott; azok keretében, nyilvánvalóan a hadsereg, a háborúk követelte em
berszükséglet kielégítésére vetették ki az alattvalókra. Minthogy az avariz-i di-
vani abban a korszakban, amikor kivetése, felhasználása, egész szerepe már 
jobban ismert (a XV. sz. végétől), valóban azokat a szolgáltatási formákat fogta 
össze, melyek a hadi szükségletek biztosítására voltak hivatva, a dzserehor-
szolgálat beillesztése ebbe természetesnek, s másfelől az avariz kiterjesztése 
eredményének látszik. Maga a beillesztés ténye, az avarizra vonatkozó korai ok
mányokkal együtt, viszont kétségessé teszi, hogy a szóban forgó adókomplexum 
a kezdetektől azonos lenne XVI. sz.-i formájával (amit pedig általában nyilván
valónak tekintenek). így az avariz változásainak tanulmányozása közelebb vi
het annak megállapíthatásához, hogy mikor jött létre kapcsolat az avariz és 
dzserehor között. 

Eltekintve a több szempontból problémás 1383/84-es oklevéltől,28 az első ava-
rizt említő irat J404-ből származik. Az ebben, továbbá egy 1415-ös oklevélben 
előforduló „összes avariz (dzsemi-i avariz)" kifejezés arra utal, hogy már ekkor 
több adót magában foglaló gyűjtőfogalom volt.29 Egy 1412-ben kiadott diploma 
alapján viszont kétségtelennek látszik, hogy az avariz csupán egy a sok adó kö
zött, s a dog'andzsi és szekbán, noha később az avariz rendszer fontos részei, 
kifejezetten elkülönülnek, semmi kapcsolatot nem mutatnak vele.30 Mindezek 
bizonyára a gyakorlatban meglévő bizonytalanság, kialakulatlanság tükröződé
sei, amit alátámaszt az is, hogy amíg az említett 1415-ös, bizonyos földbirtokra 
vonatkozó okmány felveszi, az ugyanezen birtokra vonatkozó 1402-es és 1419-es 
oklevelek meg sem említik az avariz alóli mentességet.31 

Ennek a bizonytalanságnak a fokozatos megszűnése az 1420-as évektől figyel
hető meg. 1421-ben történt a yayák kiemelt katonai réteggé szervezése az ava-
riz-rendszer keretében.32 Avarizzal összekapcsolódó további terhek bukkannak 
fel II. Murád 1425-ös adománylevelében. Az uralkodó a plovdivi imámokat és 
teológusokat, mivel nagyapja (I. Bayezid) futár- és futárok számára végzett szol
gálat, robot, beszállásolás és tized alól felmentette őket, a régi módon megerő
sítette kiváltságaikban, de már az avarizzal kiegészítve úgy rendelkezett, hogy 
„,;... ulaktól (futárszolgálat), szuhrától (robot), attól, hogy bárkit hozzájuk be
szállásoljanak, ösrtől (tized), és a többi avariz-i divani alól mentesek és szaba
dok legyenek."33 Ezeket a terheket követte, vagy talán már ekkor ide tartozott 

23 Kiadta: Érzi, A. S.: Türkiye kütüphanelerinden nctlar ve vesikalar [Jegyzetek és oklevelek Törökország könyv-
táraiból] I., Belleten XIV/5 (1950), 87. o. A benne szereplő „avamil" kifejezést P . Wittek „javította" át avarizra 
(Zu einigen, I.: WZKM 53/1950, 310—11. o.), ami így autentikusnak nem fogadható el. —• Az avariz az oszmánok 
elődeinél: a nagy szeldzsukok, a horezmi sahok, majd az anatóliai szeldzsukok államában (arab előzmények után) 
szintén beépült az adózási rendszerbe, de a szórványos adatokból ligy tűnik, egész más jelleggel, mint ahogy a ki
fejlett oszmán birodalomban megfigyelhető. L. erre: Horst, H..: Die Staatsverwaltung der Grosselguqen und Ho-
razmlihä. Wiesbaden, 1964. főleg 77., 129—130., 140., 145—47., 150—51., 109. o.; Akdag, M.: Türkiye'nin, I., 201. 
o. (Vö. ehhez még Ibn-i Bibi: El-Evamirü'l-°Ala'-ivye, 574. o.); Cahen, Gl,.: Pre-Ottoman Turkey. New York, 1908. 
180—187. o. 

29 Az előbbi megjelent: Öz, T.: Murád I. ile Emir Süleymana ait iki vaktiye. 244. o. (bár Wittek szerint ez is való
jában 1500 körül készült, eredeti okmány után —• Zu einigen, V. : WZKM 57/1901, 102—117..0. —, a.tartalmi jegyek 
arra mutatnak, hogy ha ez igaz lenne is. hű másolatról van szó); az utóbbi pedig két változatban is: Ünver, S.: Yildi-
rim Bavezid'in Ivaz Fakihe verdigi timar [Az I. Bavezid által Ivaz Pakihnak adományozott timárl: Belleten XI/42 
(1947),'335—337. o., ill. Wittek, P.: Zu einigen, TIT.: WZKM 55/1939, 135 — 141. o. Az 1405-ös dátummal ellátott 
iratot Wittek szerint 1415-re kell keltezni. Akármelyik a helyes, itt nincs különösebb jelentősége. 

30 „...senki, legyen az naib (kádihelyettes), hadzsib (?), szubasi, a nagyúrnak az ő lakóhelyéhez érkező szolgája, 
došinázsi, szekbán (solymász és kutyapecér), yoldzsu (utazó) és izdzsi (vándor), semmi módon ne zavarja és ne okoz
zon neki nehézséget ... és szuhra, ulak, szalgun, avaid (hagyományos adók?), avariz és az összes kivetés alól (dzsemi-i 
teklifatdan) mentes legyen...", 1. Gökbilgin, T.: Edirne ve Pasa livasi, 183. o., vö. Wittek, P.: Zu einigen, I I . : WZKM 
54/1957,240—255.0. 

31 Ünver, S.: Yildirim Bayezid ogdu Isa'nin bit etnri [ľs/.a, 1. Bayezid fiának egy parancsai: Belleten, XI/42 (1947), 
337. o. é3 uő: Yildirim Bavezid'in Ivaz Fakihe verdigi timar, 330. o., v. ö. Wittek, P.: Zu einigen, I I I . 129—135. Q. 
és IV. 207—284. o. 

32 Bibinger, F.: Die frühosmánisehen Jahrbücher, 40. o.; Giese, P.: Die aHosmaniscTien, I., 50. o.; Asikpasazadc: 
Tevarih, 9'J—9.7. o.; Xesri: Eitab-i Oilmn-Nütna. H. Ankara, 1957. 530—559. o.; Lutfi: Tevarih. 70. o.; Scadeddiri:.' 
Ta'j-ut-tevarili [A történetek koronája] L. Istanbul, 1279/1802. 308. o. Vö. mindehhez 37. és 38. jegvz. 

35 Wittek, P.: Zu einigen, VII: WZKM 39/1903—04, 219—223. o. 
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az egyéb 'szolgálatok sora34, köztük a dzserehor, azab stb., s továbbiak hozzá-
kapcsolódásával a sz. utolsó harmadára kialakult az avariznak az a szerkezete, 
amely a XVI. sz. nagy részében jellemezte.35 Az avariz kivetésének alapjául 
szolgáló speciális adózási egység, az avariz-háne rendszerének megléte már szin
tén adatolható ebből az időből.36 

Az utóbbinak egy archaikusabb változatáról azonban korábbi adatok is van
nak: nevezetesen azzal a szervezettel kapcsolatosak, amit a magam részéről „od-
zsak-rendszer"-nek neveznék. Ezt mai ismereteink szerint elsőként a yayáknál 
alakították ki 1421-ben. A már említett reform lényege az volt, hogy bizonyos 
létszámú (valószínűleg 30 fős) egységeket (odzsakokat) hoztak létre, amelyekből 
5 fő (eskündzsi) tartozott hadba vonulni (mégpedig felváltva, ezért is lett másik 
nevük nöbetlü, azaz soros), míg a többiek (az ún. yamakok) avariz ellenében 
a hadba menő költségeire 50 akcsét fizettek (amiért hardzslikcsi-nak vagy 
ellidzsi-nek, ötvenesnek is nevezték őket). Ennek fejében maguk és földjeik 
adómentesek lettek.37 

A yayákkal kapcsolatos tények azt valószínűsítik, hogy a birodalom egyéb 
katonai rétegei ezt követően hasonló jellegű átszervezésen mentek keresztül. 
Feltételezésem szerint mindenekelőtt az azabok, akik — helyzetük a yayákéval 
sok közös vonást mutatván — a századelőn épp úgy, mint 1421-ben, velük egy 

31 Az alább ismertetendő megfontolásokon ťúl ez már csak azért is feltételezhető, mert a menlrsséglisták tartalma 
mind a XV., mind a XVI. sz.-ban állandóan eltérő, gyakran nem említenek nyilvánvalóan gyakorlatban levő terheket 
(jellemző példaként említhető a szürszát, az élelem-kényszerfelvásárlás, vagy a pénzbeli kivetések); így az iratban 
előfordulj szolgáltatások, ha a leggyakoribbak voltak is, nem feltétlenül fedték mindazon szolgáltatások körét, ame
lyek már ekkor az avarizhoz tartozhattak. 

35 Éhben az Időben nagyjából a következő adókat, szolgáltatásokat sorolták az avariz (-i divani) kategóriájába: 
ulak (futár- és futárok számára végzett szolg.), szuhra (robot), dzserehor, szckbán, dogandzsi (kutyapecér- és soly-
mász-szolg.), hiszár yapmaszi (vármunka), szalgun (kényszerkivetés gabonabői), azab, kürekcsi (evezős-szolg.), niiziil 
vagy konak (beszállásolás), yagdzsi, tnzdzsu (kincstári olajtermelő- és sóvágó-szolg.), árpa ve szamán szalmaszi 
(árpa- és szalmi-bsszolg.), yaya yazmaszi (yaya katonának való összeírás), 1. Hurka)), ('). L.: Kolonizátor türk der-
videri, 824. és 3:52. o.; G'ôkbilgin, T.: Edirne ve l ' ;m 11 vasi, 270., 278. o.; Kriielüz, F.: Ilk osmanli padisahlarinîn 
isdar ettnis olduklari bazi beratlar [Az első oszmán uralkodók által kibocsátott néhány oklevél]: Tarih-i Osmani 
Kncümeni Mecmuasi, V/1330, 250. o.; Akday, M.: TOrklye'nin, ti . , 320., 390. o. Az 1425-ös oklevélben szereplő ösr 
és az 1447/48-asban előforduló gerdek kullugu (ami a későbbi géniek degeri vagy reszm-i arusziyc-vcl, a menyasszony
adóval azonos), csak az oklevélszerkesztők pongyolasága miatt kerülhetett az avarizhoz, hiszen az előbbi a vallási 
által előírt adók (hukuk-i seriye), az utóbbi pedig a hagyományos adók (rüszum-i"örfiye) kategóriájába tartozott, 
s az adóknak ez az osztályozása a XV. sz. első felében már kidolgozott volt, 1. Babiwjcr, F.: Von Amurath zu Amurath 
— Vor und Nachspiel der Schlacht bei Varna (1444): Orions, III/1950, Tat. I I I . (az irattal foglalkozik Wittek, P.: 
Zu einigen, VII., 218—19. o.). 

30 Akd'JW, M.: Türkiye'nin, II . , 427. o. A rendszerre általában Id. Barkán, Ö. L.: Avariz: Islam Ansiklopedisi 
II. , Istanbul, 1942. 13—19. o. és Suéeska, A.: Die Entwicklung der Besteuerung durch die Avariz-i divaniye ve Te-
kalif-i örüye im Osmanischen Reich während des 17 und 18. Jhs.: Südost Forschungen, XXVIII/1968, 89—130. o. 

37 L. a 32. jegyz.-ben idézett helyeket. Ezek közül azonban még a. viszonylag legbővebb anonim krónika adatai 
(Giese: i. m., 50. o.) sem tennék lehetővé a reform ilyen formában történő bemutatását. Ez áll ugyanis benne: „Musztafa 
pedig a rumélliai yayákat müszellemmé tette (Rum ili yayaszini müszellem etti). Némelyiknek 50 akcse hardzslikot 
adatott. A mostani müszellemek azóta vannak. Azóta van az is, hogy 5 yaya összegyűlik, az egyiket vezetővé teszik, 
a többi pedig 50—50 akcsét ad." Az itt nem szereplő fogalmak (nöbetlü, yamak, s természetesen az avariz)) használa
tát, a kiegészítéseket az teszi megengedhetővé, hogy valamennyi hivatkozott forrás vallja: a rendszer ,,azóta" áll 
fenn (s valóban nem tudunk későbbi változtatásról), tehát joggal tekinthetjük azonosnak a reform által létrehozott 
formát a XV. sz. 2. felében fennállóval. A krónikáknak ez az egyébként nem sok ügyelemre méltatott helye további 
két fontos problémát vet fel: a későbbi viszonyok ismeretében miképpen magyarázható az az állítás, hogy a ,,ru-
méliai yayákat müszellemmé tette", s másfelől, miért fogadták el a későbbi legális uralkodók azt a reformot, ami 
valójában egy trónkövetelő lázadótól származott? Egyesek szerint (1. Mutaföieva, V.: Agrarnite otnosenija v osmans-
kata imperija prez XV—XVI v., Sofia, 1902. 20—27. o. és az ő nyomán Werner, E.: Die Geburt einer Grossmacht. 
— Die Osmanen, Berlin, 1908. 187. o.) itt az történt, hogy század eleji szereplésük miatt a yayákat másodrendű 
kisegítő csapatokká alakították át, ami nagyon emlékeztet a későbbi kortársak azon vélekedésére, amely a yayák 
lesüllyesztését méltatlanságuknak, fegyelmezetlenségüknek tulajdonítja (1. pl. Hoca Hiiseyn: Bedai ül-veqai, Moszkva, 
19Ö1. 44b—451). Nézetem szerint itt a következőkről van szó: a yayának (és vele az azabnak) nevezett harcosok, 
akik a társadalom nomád, törzsi elemeit képviselték, a XIV. sz. végére szorult helyzetbe kerültek: a kifejlődő bürok
ratikus állam új intézményeivel egyre nagyobb nyomást fejtett ki földhöz kötésük és paraszti állapotba süllyesztésük 
érdekében (a yayák letelepítésére 1. Inalcik, H.: Hicri 835 tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, [Arvanid szand
zsák 1431—-32-es defteré], Ankara 1954, XVI. o., az I. Bayezid alatti fejlődésre uő: The Ottoman Method of Conquest, 
103—110. o.). Ezért álltak az interregnum alatt egyértelműen a hagyományos erőkre támaszkodó emirek mellé, 
s ezért csatlakoztak habozás nélkül 1421-ben a lázadó Düzme Musztafához. Nyilván ennek ellenében kényszerítették 
ki tőle az említett intézkedéseket, amelyek sikeresen vették figyelembe mind a két oldal érdekeit: a yaya, ha már 
a régi módon nem lehetett szabad, legalább teljesen alávetett (rája) nem lett; szolgálata fejében mentessé, azaz mü-
Sí-íllammé vált; az állim viszont fegyelmezettebb, ellenőrizhetőbb, szervezettebb katonaságot nyert, ami kiváltságai, 
ellenében eltartotta magát és így gizdaságilag sem okozott gondot. Az egész reform tehát nem büntetés stb., hanem 
az államhatalom és a társadalom nomád elemeinek reális kompromisszuma, amit éppen ezért fogadott el később a 
legális uralkodók által képviselt állam is. 
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sorban harcoltak.38 Az itt kialakult intézményeket modellül véve hamarosan 
sor került a dzserehor megreformálására, a birodalom egészét átfogó hadszer
vezettel összhangba hozására.39 

Hogy ezeknek a feltételezéseknek valóságos alapja van, s a dzserehoroknak 
a yayákhoz, de méginkább az azabokhoz hasonló módon való kiállítása, meg
szervezése a század negyvenes éveire már bevett, kialakult gyakorlat volt, az 
kitűnik a törökökkel szemben egyébként igen tárgyilagos Magyarországi 
György leírásaiból, aki akkoriban több nagy hadsereggyűjtést átélt az oszmán 
birodalomban: „Ha viszont a török azt látja, hogy súlyosbodik számára a 
háború, azon nyomban hírvivőket küld szét az egész országba, s minden ne
gyedik vagy ötödik hadkötelest parancsra bevonultat az otthon maradók 
költségén: és ezt a hadsereget cserihornak (escherihor) nevezik. Ezen a módon 
végtelen nagy létszámú sereget tud összegyűjteni. Ugyanakkor mindezt akkora 
lelkesedéssel hajtják végre és teszik meg, hogy egyik a másika helyett ajánl
kozik, s az, akit otthon hagynak, úgy érzi, igazságtalanság esett rajta."40 

Ez a lényeget tömören összefoglaló kép tovább árnyalható a Murád szultán 
1443 44-es harcairól szóló gázávátnáme („hitharcok könyve") adatainak segítsé
gével.41 Noha ez a mű nem használja a dzserehor terminust , a benne szereplő 
ulufedzsi szó kétségtelenül vele azonos. Az elbeszélés szerint a magyarok ellen 
vonuló szultán két ízben is „közfelkelést" (nefir-i cam) hirdetett42 , amit Szófiá
ba érkezése után újfent megismételni akarván, a következő instrukciókat adta 
egyik fő emberének: „ . . . A kádi efendiknek parancsok írassanak olyan t a r t a 
lommal, hogy kázáikban mindnyájan ulufedzsit írjanak, és sietve küldjék őket 
Szófiába . . . A mostani helyzetben ez a hadjárat minden muzulmán számára 
szent kötelesség, ránk pedig az hárul , hogy szükségleteiket és zsoldjukat meg
adjuk. Mert az a célom, hogy az ulufedzsik is hadrendet alkossanak (alay olub), 
s ne össze-vissza álljanak, mint az arab haja."43 Miután az egyéb krónikákból 
tudjuk, hogy a dzserehorokat általában nefir-i c am meghirdetésével együtt 
hívták be, s az ulufedzsi a dzserehor török megfelelője (mindkettő ,zsoldos' 
jelentésű), nem kétséges, hogy itt a dzserehorokról van szó. A szöveg egyúttal 
igazolja és kiegészíti a Magyarországi György által mondottakat . Ugyanis 
ulufedzsiről beszél, de világosan értésre adja, hogy a központ részéről történő 
fizetés kivételes, meghatározott céllal: ütőképesebbé tételük érdekében tör té-

38 Erre engednek következtetni az alábbiak: mint ismeretes, az azarbokat 1500 körül úgy toborozták, hogy min-
(1 '.; 20 adózó állított ki 1 azabot, költségeire összeadott 300 akcsét, s kezeskedett bevonulásáért {Káldy-Nagy Gy.: 
TĎ.3 First Centuries oľ tlis Ottoman Military Organization: Acta Orientalia Hung., XXXI/2 (1977), 103—104. o.). 
Ez a módszer tehát az avariz-rendszerhez kötött, ami az adott korszakban (1420-as évek) kezdett formálódni, azaz 
összekapcsolásukra megvolt a lehetőség. Az, hogy az azabok, ellentétben a yayákkal, yürükökkel stb. sosem tartoz-

íikeri (katonai) osztályba (amiről ld. Inalcik, II.: The Ottoman Method, 112. skk., uő: Bursa seriye sicillerinde 
Sultan Mïhmed'in fennanlari [A hódító Mehmed szultán rendeletei Bursza vallási bíróságának jegyzőkönyvei-

b.-íii |: BeHsten X1744 (1947), 700—701. o.; Ulueay, 0.: XV11. asirda Saruhan'da eskiyaliz ve halk hareketleri [Rablá
sok és népmozgalmak Szarahában a XVII. sz.-ban] I—II., Istanbul, 1944. 109—70. o.), szMrién azt húzza alá, hogy . 
a kezdetektől köznépből kiállított harcosok voltak (akik már csak számuknál fogva sem lehettek a szultán „íiassza 
ordinzu", mint Akdaj bizonygatja, 1. Türkiye'nin I., 410—129. o.). Nagyon valószínűnek tartom, hogy a yaya-reform 
után behívott azabokat (1421-ben, ld. a 32, jegyz.-ben i lé sel h íyeket) már ebben a formában állították ki. t 

39 A század közepe felé alakúit ki a yiiriikök, tatám:.- ,:.>\\ík-..il csaknem teljesen azonos szervezete (Giikbügini 
T.: liamelide yiirükler, Tatarlar v • B . Iit-ľa; man [A. yürükök, tatárok és az evlad-i fatihan Ruméliában], Istanbu 
1937. 1—35. o.), amire igm sokban emlékeztet a szláv elSiállamoktól átvett vojnuk-íntézmény (1. Inalcik, II.: Stefan 
Dajandan osmanli imparatariagana: Fatih devri üzerinde fcetkikler ve vesikalar [Stefán Dusántól az oszmán biro
dalomig: Kutatások és okmányok a Fátih korára vonatkozóanj, Ankara, 1954. 137—184. o., és újabban: Zirojevií, 
O.: Tacskó vojno uredjeaje u Srbji (1450—1083), Beograd, 1974. 102—109. o.). Akdag és Cezar •— nem túlságosan 
ni2galap3zott —- véleménye szerint ebben a korszakban ugyanezen szisztémában, avariz ellenében köznépből ki
állított katonát jelentett a szekbán (Akďvj, M.: i. m., 424. o. és Gezar, M.: Levendler, 18—29. o.). Mindezek arra 
mutatnak, hogy az adott időszakban valóban átfogó változások zajlottak le az oszmán hadszervezetben. 

40 Kabok, követek, kalmárok sz oszmán birodalomról, 84. o. 
41 Gazavât-i Sultan Murád b. Mehemrasd Han — Izladi ve Varna savadari (1443—1444) üzerinde anonim Ga-

zavâtnanie [Anonim „hitharcok könyve" az izladi és várnai csatáról], yayinl. Inalcik, H.—Oauz, M., Ankara, 1978. 
42 Először E diniében, majd miután Filibébs (Plovdivba) érkezett, i. m., 12. o. 
43 Uo. 14. o. A gázávátnáme szerzője szerint a közfelkelést elrendelő parancs legfontosabb része így hangzott: 

„Amint nemes piranesom m ígérkezik, a kazahokban- lakókat az odaérkező mübasirom közreműködésével házaikból 
rendeljétek ki (ti. a kádik) és Kimélia székhelyére, Szófiába sietve hajtsátok be. . ." 
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nik. Nyilván elkelt az ösztönzés a nagy tét és amiatt is, hogy a ,nefir-i cam' 
katonasága számára szokatlan időpontban, kemény télen kényszerültek igény
bevételükre. 

Magyarországi György leírásának hitelessége mellett szól az is, hogy a bevo
nulók költségeinek („zsoldjának") megadása az „otthon maradók" részéről két
féle módon történhetett: az előírt összeget átadhatták magának a bevonulónak, 
de elhelyezhették az összegyűjtésére érkező biztosnál (mübasirnál, eminnél), az
zal, hogy meghatározott időnként (pl. havonként) a szükséges összeget átadja 
nekik.44 Ezáltal valóban az a látszat keletkezhetett, hogy pl. a dzserehor vagy 
müszellem az államtól kapja „zsoldját". így a felületes szemlélő számára a dolog 
lényege rejtve maradt, valódi zsoldost látott ezekben. Épp úgy, mint Konstantin 
Mihajlovic, aki azonban emellett fontos adalékokkal egészíti ki a dzserehorokról 
való ismereteinket.45 Szerinte a „dzserahorok olyanok, mint nálunk a zsol
dosok, az önkéntes vadászok tömegéből származnak", összegyűjtésükre a szul
tán akkor ad parancsot, ha nagy keresztény vagy más ellenséges sereg támadja 
meg: „ . . . kikiáltatja a városokban: ,aki zsoldot akar, az megkapja', aztán a va
dászok a szultánhoz lovagolnak, és minden lóra egy aranyat ad nekik 4 napra 
és attól fogva már nem vadásznak, hanem dzserahornak nevezik őket, mert már 
egyáltalán nem önkéntesek. Zsoldjukat havonta fizetik nekik, mivel nem sokáig 
állnak szolgálatban. Fegyverzetük kardból, pajzsból, lándzsából áll, némelyik
nek páncélja van. A szultán addig tartja magánál ezeket, amíg szüksége van 
rájuk, aztán kifizeti és elbocsájtja őket. Döntő csatában körülbelül 20 000-en 
vannak és a szultánnál, a janicsároktól balra van a helyük .. .'"'"' 

Az idézett források segítségével tehát meghatározhatók a korszak dzserehor-
intézményének jellemzői. Ezek szerint a társadalom tartalékainak mozgósítására 
szolgáló rendszer volt, azokat az erőket, társadalmi elemeket fogta át, amelyek 
az azab, yaya, yürük stb. néven ismert katonai szervezetek kereteiből kimarad
tak, de szükség esetén felhasználhatók voltak. Konkrétan az alattvalók avariz-
rendszer szerinti megszervezésén alapult olyan formában, hogy minden négy
öt ház/adózó (ev) állított ki egy dzsérehort és gondoskodott ellátásáról. Nyilván
tartásuk vagy esetenkénti összeírásuk feladata a kádikra hárult, akik a szultáni 
parancs kézhezvétele után az udvar megbízottjaival (mübasir, emin) együtt 
gyűjtötték össze őket. Minderre elsősorban rendkívüli válsághelyzetekben került 
sor, amit ideológiailag a dzsiháddal, a szent háborúval kapcsolatos iszlám elő
írásokkal indokoltak. Részben ezért volt, de ugyanakkor valóságos szükséglet 
motiválta, hogy behívásukat ilyenkor nefir-i cam, közfelkelés meghirdetésével 
kapcsolták össze.47 Ugyancsak a körülmények szorítása követelte meg, hogy a 
használhatóság növelése érdekében a központi hatalom időnként maga is hozzá-

44 Barkán, Ö. L.: Ayariz: Islam Ansiklopedisi II., 10. o. 
45 A műről általában 1. Dujčev, I.: La conquête turque et la prise de Constantinople dans la littérature slavfr 

contemporaine: Byzantinoslavica, XVII, 1956', 334. o. — 340. o., ill. E. Lachman bevezetője, Memorien, i. m. 20— 
42. o. 

40 Memoiren eines Janitscharen, 100. o. 
47 Tudvalevő, hogy az iszlám minden olyan esetre, amikor Mohamed népét (ümmet-i Muhammad) a keresztények 

részéről nagy veszély fenyegeti, minden hivő számára „személyes kötelességgé" (farz-i ayn) tette a dzsihádban való 
részvételt (ami normális esetben csak mint „közös kötelesség" — farz-i kifaya •— érvényes), azaz neflr-i 'am, köz
felkelés meghirdetését írta elő, mégpedig a közösséget vezetők közös határozatával (1. fiibay, H. 8.: Cihád: Islam 
Ansiklopedisi I I I . , Istanbul 1945, 169. o.; E. Tyan: Djihad: Encyklopaediaof Islam,New Ed. IL, London—Leiden, 
1965. 538. o.). A gázávátnáme szerint a várnai csata előtt Murád szultán az ulemákkal való tanácskozás után, véle
ményük kikérésével hirdette meg a közfelkelést, (i. m., 50—51. o.) Ettől függetlenül, az oszmán birodalomban az 
ilyenfajta kérdések eldöntését inkább a szultáni érdekek szabták meg. Jó példa erre az a Nesri által említett eset, 
amikor I. Murád szultánnak az ulemák a dzsihádra vonatkozó elvekkel igazolják, hogy helyesen jár el, amikor a hi
tetlenek helyett Ankara ellen szándékszik vonulni (Kitab-i Cihan-Nüma, L, 190—91. o.). Ennek megfelelően később 
is gyakran éltek a nefir-i cam meghirdetésével, még zsákmányszerző beütésekre is (1. Levend, A. S.: Gazavat-nameler 
ve Milialoglu Ali Bey'in Gazavat-namesi, Ankara 1956, 262. o.). Ugyancsak a gyakori alkalmazásra utal egy 1009. 
május végi rendelet, amely szerint az Üszküdárban lakó iparosoknak, kereskedőknek „...már ...Ebü'l-Fetih Szultán 
Mehemed (II. Mehmed) idejében számtalan nemes parancs adatott ki arra nézve, hogy ...ha szultáni paranccsal, 
nefir-i cam rendeltetne el, azzal őketne háborgassák..." (Refik, A.: Hicri on birínci asirda Istanbul hayati (1000— 
1100) [Isztanbul élete a mohamedán időszámítás 11. századában], Istanbul, 1931. 35. o.). 
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járult a dzserehorok költségeinek fedezéséhez. Mindezt állandó jelleggel termé
szetesen nem vállalhatta magára, mert ekkora tömeg fizetése pénzügyi lehető
ségeit meghaladta volna. 

Az általában „mindenféle piszkos munkákat" végző, kisegítő csapatnak tar
tott dzserehorról valamennyi idézett kortárs forrás vallja, hogy harcoló alaku
lat volt.48 Konstantin Mihajlovic-tyal egyetértésben az idézett gázávátnáme azt 
mondja, hogy ezek 1444-ben a hadsereg balszárnyán, a ruméliai sereg oldalán 
foglaltak helyet, tehát valószínűleg rendszerint itt állították fel őket. Irányítá
sukra magas rangú tisztségviselőket neveztek ki: 1443-ban Fazlullah efendi ve-
zirt, Murád szultán egyik bizalmasát és Sahin pasa ruméliai beglerbéget bízták 
meg hadrendbe fogásukkal, a várnai csatában pedig Davud bég, pristinai szan
dzsákbég vezetése alatt álltak.49 Fegyverzetüket rendszerint kard, pajzs és lán
dzsa alkotta, s ha mindnyájan nem is, nagy részük bizonyára lóháton vonult 
harcba. Harci értékükről nem sokat tudunk, de azok a szavak, amelyeket a 
gázávátnáme a szultán szájába ad, elárulják, elég fegyelmezetlen tömeg lehet
tek (legalábbis az 1440-es évek előtt). Ezt azonban ellensúlyozhatta viszonylag 
nagy számuk, amit, bár nyilván ingadozott, a krónikák alapján átlagban 10 
ezerre becsülhetünk.50 ' 

A forrásokból kiderül, hogy megfelelő számú dzserehor összehívása, bevonul-
tatása nem okozott különösebb gondot a központi hatalomnak. Amit Magyaror
szági György a törökök lelkesedéséről, harci készségéről állít, más krónikákban 
ugyanígy megtalálható.51 Azokon a magyarázatokon túl, amelyeket ugyanő kí
nál erre kitűnő elemzésében52, kortársainak megjegyzéseiből, sőt művének egy 
másik helyéből gyakorlatibb indítékok meglétére következtethetünk. Amikor 
Konstantin Mihajlovič a dzserehorokat „önkéntes vadászoknak" mondja, miként 
az akindzsikat, amikor Khalkokondülasz „dolog nélküli emberek gyülekezeté
nek" nevezi őket, vagy amikor Magyarországi György azt írja, hogy a törökök 
„ . . . alig győzik kivárni a bevonulás idejét . . . és nemcsak azok sietnek bevonul
ni, akiket összeírtak, hanem önkéntesen, az összeírtaknál többen igyekeznek 
és szinte futnak az adott helyekre",53 akkor mind ugyanazt adják értésre: azt, 
hogy a dzserehor-intézmény számára a társadalomnak azok a hagyományos, 
„nomád" elemei szolgáltak elsősorban bázisul, kimeríthetetlen forrásul, amelyek 
semmi hajlandóságot nem éreztek a birodalom kialakuló termelési rendjébe 
való beilleszkedésre. Mindez azonban csupán átmenetileg jelenthetett kiutat 

48 Khalkokondülasz ugyan előbb (Expuneri istorice, 203. o.) a/J, írja, hogy a szarahorok kezelik az ostromgépeket 
és az ő feladatuk az élelemszerzés, de később már azt (uo., 204. o.), hogy az első vonalban harcoltak. A valóban utász-
munkákat stb. végzőkről így ír: „Még vannak mások, akiket az Ázsiából való aghiáziknak (gáziknak) neveznek, 
gyalogosan járó tömeg, amelyet a hadsereg szükséglete szerint használnak, és utak javítására és táborok verésére 
viszik őket" (uo., 203. o.). A gázik — alighanem félreértett és eltúlzott — szerepérőfl. Wittek, P.: Deux chapitres 
da l'histoire des Turcs de Roum: Byzantion, XI/1930, 285—319. o., De la défaite d'Ankara à la prise de Constanti
nople (une demi-siècle d'histoire ottomane): Revue des études islamiques, I. c/1938. 1—34. o.; The Rise of the Otto
man Empire, London, 1938. Egyébként az oklevelek adatai is mutatják, hogy a dzserehor ehhez képest más minőség, 
hiszen terminológiájukban az efféle szolgálatok jelölésére a szuhra, hiszar yapmaszi szolgálnak (ld. az idézett ira
tokat). 

49 Gazavàt-i Sultan Murád, 14., 01. ; vö. 90—97. o. 
50 Urudzs ennyiben adja meg számukat 1444-ben (Babinger, F.: i. m., 50. o.). Tekintve, hogy a század első felé

nek nagy csatáiban szerinte az azabok létszáma rendszerint 10 ezer volt (s ebben megerősíti az anonim krónika), 
hogy továbbá a tímárok számát II . Mehmed alatt egyes becslések 10 ezer körűire teszik (Mutafčieva, V.: Agrarnite,. 
73. o.), amiből az következik, hogy II . Murád alatt ennél kevesebbre kell tartani, Urudzs becslése reálisabbnak lát
szik, mint Konstantin Mihajloviéé, aki 20 000-ről beszél (Memoiren, 100. o.). A hadsereg egyes elemeinek harci ér
tékére a gázávátnáme egyik közléséből következtethetünk. Az izladi csata előtt a szultán fohászkodása közben állí, 
tólag ezt mondta: „Ha janicsárjaim és azabjaim kitartanak, remélhetőleg ez az ellenség legyőzetik", amiből világos, 
hogy a szpáhikat, dzserehorokat, vayákat stb. megelőzve ezeket tarthatták a legtöbbre (Gazavât-i Sultan Murâd-
23. o.) 

51 Az eddig idézetteken kívül ld. pl. Ibn Kemal: Tevarih-i Al-i Osman [Az Oszmán-ház története], VII. defter, 
nesr. Turan, S., Ankara, 1954. 308. o. 

52 Megfigyelése szerint a törökök harcossága szektájuk megóvásának vágyából, a keresztények fölötti győzelem
sorozatukból, állandó létszámbeli gyarapodásukból és a renegátok nagy számából táplálkozott. L. Rabok, követek, 
kalmárok, 83—80. o. 

53 Memoiren, 103., 100. o.; (a Loá-féle kiadásban) a „goniec dobrovolne" kifejezés áll, ami esetleg „önkéntes 
futár"-nak is fordítható. Vö. Pamietniki Janczara, ed. W. Jan Los, Krakow, 1912. 151. o.) Expuneri istorice, 203. 
o. ; Rabok, követek, kalmárok, 84. o. 
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számukra, hiszen éppen az avarizzal összekapcsolt dzserehor-intézmény által 
rájuk kényszerített regula lett (társadalmi értelemben is) az egyik jelentékeny 
eszköz, amivel betagolódásukat, lesüllyesztésüket siettették. 

Az eddig felmerült tények alapján nyilvánvaló, hogy a dzserehorok a XV. sz. 
nagy részben elsősorban a törökökből rekrutálódtak, soraikat azonban szükség 
esetén a keresztény lakosságból is kiegészítették.5'1 Egyébként még a XVI. sz. 
közepén is találhatók törökök a dzserehorok között, pedig a dzserehor-szolgálat 
akkor már legtöbbnyire a keresztény lakosság terhei közé számított.55 

A dzserehor-katonaság, mint harcoló alakulat, fénykorát II. Murád és II. Meh-
med szultán uralkodása alatt élte. Adott formájában ahhoz a még „össznépi" 
jelleget mutató hadszervezethez kötődött, amely a hivatásos katonai elemek, 
a szpáhik és az udvari gárda túlsúlyra jutásával fokozatosan elveszítette jelen
tőségét. A folyamat első áldozatai a yayák voltak, s a XVI. sz, közepére mind
azon elemek (azab, yürük, vojnuk, akindzsi), amelyek a XV. sz, nagy részében 
-az oszmán hadsereg fő erőit képezték, teljes jelentéktelenségbe süllyedtek, több
ségében a hadsereg utász, ellátó stb. alakulataivá váltak.56 Velük együtt jutott 
ugyanerre a sorsra a dzserehor. 

A dzserehor-szolgálat átalakulásának folyamatát pontosan nem lehet meg
ragadni, mert a XV. sz. második feléből fölöttébb megritkulnak az erről szóló 
adatok. Tudjuk, hogy az 1462-es trapezunti hadjáratban és az Uzun Haszán el
leni háborúban (1473) részt vettek dzserehorok57, de ezután legközelebb az 
1509-es eseményekkel kapcsolatban bukkan fel nevük. 

Tudvalévő, hogy ebben az évben Isztanbulban hatalmas földrengés pusztított, 
és a romba döntött vá#os helyreállítására az anonim krónika szerint „ . . . Rumi
liből és Anatoliból a kőművesek és irgadok (munkások) közül 80 000 szerahort 
rendeltek k i . . . "58 Szolakzáde kissé részletezőbb tudósításában szintén 80 000 
í o szerepel, amely így oszlott meg: Anatóliából 37 000, Ruméliából 29 000 (azaz 
összesen 66 000) ,embert' (adam) hívtak be úgy, hogy minden 20 ház (ev) állított 
ki 1 főt, és minden egyes ház 20 akcsét fizetett a költségekre, a visszamaradó 
14 000 főt pedig 3 000 kőműves, ács és egyéb iparos, továbbá a mész égetésére 
rendelt 3 000 müszellem és 8 000 yaya alkotta.59 Miután a későbbi elszámolá
sokban a dzserehorokat a kőművesektől és a többi iparostól ehhez hasonlóan 
mindig elválasztották, bizonyos, hogy itt a Szolakzáde által említett 66 ezer 
,adam' volt csupán szerahor, akiket tehát az ,irgádok' közül rendeltek ki. Ebből 
következik, hogy az irgád- és dzserehor-szolgálat funkcionálisan ugyanaz, ami 
másfelől kifejezi azt, hogy az utóbbi átalakulása, a dzserehorok lesüllyedése az 
adott időszakban befejezett tény. Az irgád szó ugyanis az oszmán birodalomban 
a XV—XVII. sz.-ban két, egymástól nem egészen független dolgot jelentett, 
így nevezték azokat az alattvalókat, akiket a hadjáratok idején a sereg útvona-

54-Ezért adományozott El. ütehmsd egy keresztény egyházi személyiségűek dzserehor alóli mentességet is, 1. 
Inaleik, H.—Anhegger, A'.: Kanunname-i sultáni bsr tnaceb-i c5rf-i osmani — Mehmed II . ve Bayezid If. devirleriiie 
ait yasakname ve kanunnameler [11. Mehmed és II . Bayezid korára vonatkozó rendeletek és törvények], Ankara, 
105'í. 65—66. o. A keresztények igénybevételéről több halven iľBrocquiere Id. Szamota, L: Kégi utazások Magyar
országon és a Balkán-félszigeten löíi—-1717. Budipest, 18'91. 61., 75—70., 77., 87. o. 

55 Wien, National-Bibliothek, Türk. Hss. Mxt. 59:5, Flügel 1401. 
56 A yayák 1143—14-ben még harcosok voltak (»»azavât-i 8. 81., 21. o.), viszont Konstantinápoly ostromához 

mir valäk bízatták az ágyakat (Tursun Ley: Tarih-i Bbü'l-Fethr, 47—18. o.), ami a XVT. sz.-ban is egyik fő felada
tukat képezte (Káldy-Naiy Gy.: The First Centuries, 171—73. o.). A többire Id. Káldy-Xagy Gy.: i. m. és Inalcik, 
H.: Stefan Diisandan, i. m. 

57 Aňkpasazade: Tevarih-i Al-i Osman, 155. o.; Giese, F.: Die altosmanisehen, 114. o.; Ľabiwjer, F.: Die friihos-
minisehen, 127. o.; Lutfi: Tevarih-i Al-i Osman, 188. o. 

58 Giese. F.: i. m., Í2S. o.; v. ö. Leunclaviiiï, J.: Annales Sultanorum Othmanidarum, Frankfurt 1588, 58—59..o. 
és Forrer, L.: Die osmanisebe Chronik des Rüstern Pascha, 25—26. o. 

59 Solakzade tarihi [Szolakzáde krónikája], Istanbul, 1298/1881. 328. o.; v. ö. Barkán, ö. L.: Süleymaniye eami 
ve imareti insaati (1550—1557), [A Szülejmánije-dzsámi és imáretjének építkezése] I., Ankara, 1972. 105. o. 
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Iáinak megtisztítására, a közben elfoglalt várak kijavítására, esetenként harci 
feladatokra használtak, s akiknek kiállítása és ellátása az avariz-háne rend
szerben a rájákra hárult, de ugyanezen névvel illették azokat a munkásokat, 
akik békebeli vár-, híd-, dzsámi-építkezéseken, bányákban, előkelő, nagy vagyo
nú egyének birtokain, magán- és egyéb kincstári építkezéseken bér ellenében 
(segéd)munkát vállaltak, vagy erre kényszerítették őket.00 Ha a dzserehorokról 
rendelkezésre álló XVI. sz.-i forrásokon végigtekintünk, látható, hogy a dzsere-
hor-szolgálatot ugyanez a kettősség jellemzi. Az első formánál ez csaknem teljes 
azonosságot jelent, a másodiknál viszont fontos különbség, hogy a dzserehorokat 
mezőgazdasági munkára, magáncélokra nem használták, s a dzserehor-szolgálat 
mindig kényszer, sohasem önkéntes. Ezen felül eltérés mutatkozik a területi 
elhelyezkedésben: irgádoknak, úgy tűnik, elsősorban Rumélia déli részén és 
Kelet-Anatóliában nevezték az ilyen ,munkásokať, míg a dzserehor név inkább 
a birodalom európai végein: az egykori Bosznia, Szerbia, majd Magyarország 
meghódított területein vált használatossá.61 

A XVI. sz.-i hadjáratokon igénybe vett dzserehorok kiállításának módjáról, 
alkalmazásuk formáiról, felszerelésükről stb., tehát az e századi dzserehor-intéz-
mény egyik változatáról jó tájékoztatást nyújtanak az 1566-os szigetvári had
járattal kapcsolatban fennmaradt szultáni rendelkezések.62 

A hadjáratra való készülődés során dzserehorok összegyűjtéséről az első ren
deletet a hercegovinai szandzsákbégnek küldték 1566. jan. 4-én,63 az utolsókat 
pedig 1566. jún. 19-én a szegedi és izvorniki szandzsákba.64 A közbeeső fél év
ben folyamatosan érkeztek hasonló tartalmú parancsok a különböző bégeknek, 
kádiknak, emineknek, többször éppen az említettek hanyagsága miatt. Az izvor
niki, szerémi és szegedi szandzsákokba háromszor kellett a parancsot megismé
telni,65 de egyaránt kétszer írtak a pozsegai és a szendrői szandzsákokba is.66 

A dzserehor-kiállításra kötelezett körzetek meglehetősen nagy területet fog
tak át: az említetteken kívül az aradi, temesvári, budai, szolnoki, koppányi, 
pécsi, zadzsisnai szandzsákok, azaz az európai végek tetemes hányada esett a 
kivetés alá. Hogy ez konkrétan mit jelentett az érintettek számára, arra na
gyon nehéz lenne következtetni, mert két rendelettől eltekintve a követelt 

GO Az irgádokról (a névagörögergátész[mnnkás]-ból jön)az első említés 1431/32-bőI származik {Inalcik, II.: Suret-i 
Défter-i Sancak-i Arvanid, XXX. o., 147. o.), de mindmáig ez is az egyik legrejtélyesebb : Tnalcik szerint itt az irgadok 
számával szőlőteriiletek nagyságát fejezték ki. — Tursun Bey (Tarih-i Ebü'1-Feth, 94. o.) szerint Mahmud pasa nagy
vezér 1458-ban a szerbiai hadjáratra „az ellenség országába való behatoláshoz szükséges eszközökről és felszerelésről, 
úgy mint szürgün dahilden (?) fejszés munkásokról (baltadzsi irgaddan) és egyebekről, ahogy a helyzet megkívánta, 
sietve gondoskodott...", majd Szendrő ellen vonult, ahol seregét felállítva (uo., 95. o.) „fejszés munkásait a janicsárok 
rendje szerint gyalogos hadtestévé tet te"; ezzel egyetértoleg Kemalpasazade úgy számol be az eseményről, hogy „az 
utak megtisztítására készen tartott 5—0000 fejszés hitetlent a janicsárok módjára elöl meneteltette" (Tevarih-i 
Al-i Osman, 150.), amiből tehát világos, hogy az ilyen segéderők neve irgád volt, akiket szükség eseién harcra is fog
tak. Az avariz ellenében a hadjáratok idején kiállítandó irgádokról a XVI. sz.-ban (1584) 1. Barkán, Ö. L.: iSüley-
maniye cami, 104. o. — A bányákban dolgozó irgádokról 1. Inalcik, H.—Anhegger, R.: i. ni., 5—0 o. — Várjavítá
sokon, építkezéseken avariz ellenében kiállított vagy bérért dolgozó irgadokra: Barkán, Ö. L.: uo., 103—107. o., 
és No. 12—15. tábl.; Göyünc, N.: XVI. yüzyilda Mardin sancagi [Mardin szandzsák a XVI. sz.-ban], Istanbul. 1-809. 
92. o ; Refill, A.: Türk mimarlari [Török építészek], Istanbul, 1930. 119—123. o.; Barkán, Ö. L.: 1070—1071 (1000— 
1601) tarihli osmanli bütcesi ve bir mukayese [Egy 1060—01-es oszmán állami elszámolás és egy összehasonlítás);. 
Iktisat Fakültesi Mecmuasi, c. 17. s. 1—4., 333. o. Az irgadok felhasználásáról mezőgazdasági munkára, ill. az ir-
gadiye-nek nevezett hol legális, hol tiltott szolgáltatásról: Akdag, M.: Türkiye halkinin dirlik ve düzenlik kavgasi 
— Celali isyanlari [A dzseláli felkelések], Ankara, 1975. 71. o. és 99—100. o.; Barkán, Ö. L.: Itanunlír, index. 400. o.; 
Inalcik, H.: Osmanlilarda raiyyet rüsumu [A rája-adők az oszmán birodalomban]: Belleten X X i ï i 92.1C59, 575. 
skk. p. ; Mirogtu, I.: XVI. yüzyilda Bayburt Sancagi [ßayburt szandzsák a XVI. sz.-ban]. Istanbul. 1975. 108. o. 

01 Magától értetődik, hogy ez nem jelent kizárólagos-szabály t ; pl. a kelet-anatóliai Szivasz szandzsákból vagy Ku-
nvélia déli részéből egyaránt ismerünk dzserehor alóli mentesítést, a XVI. sz. második feléből, 1. Barkán. Ö. L.: Türk-
Isteni toprak hukukü tatbikatinin Osmanli Imparatorlugunda aldigi sekiller I., Malikanc-divani sistemi fA malikáne-
díváni rendszer az oszmán birodalomban |: Türk Hukuk ve Iktisat Tarihi Mecmuasi, 11/1939, 171. o.; Gökbügin, T.: 
Edirne ve Pasa livasi, 227. o. 

: 02 Az ún. mühimme defteri, a fontos imyck defterében összegyűjtött iratokról van szó, amelyekről Kákly-Nagy 
Gý. szerzett fényképmásolatot; jelzete: Istanbul, Basbakanlik Arsivi, Mühimme defteri 5. kötet. A defternek.a 
szóban forgó hadjáratra vonatkozó anyagát alaposan feldoleozta Káldy-Xagy Gy.: The First Centuries, 175—183. o, 

63 Istanbul, lîasbakanlik Arsivi, Mühimme defteri 5. k. 292. o. 
ii04 Uo.. 092. o. 

05 Uo., 004.. 688-, 092.; 349., 593., 0-12.; 059., 039., 092. o. , . . . : . 
00 Uo., 601., 041.; 087—88. o. 
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kontingens nagyságát nem adták meg, ill. a létszámot a helyi tisztségviselők 
tevékenységének sikerességétől tették függővé.67 Az azonban bizonyos, hogy 
a kellő mennyiség végül összegyűlt, mert — már a hadjárat idején — a Gyula 
ostromára kiküldött Pertev pasa azt írja, hogy „ . . . amint azt a temesvári 
berglerbég a székvárosba küldött pecsétes defterben jelentette, . . . a várvívás
hoz szükséges . . . szerahor elegendő mennyiségben van", s tudjuk, hogy 
Szigetvár ostromakor sok ezer jobbágy dolgozott a sáncmunkákon.68 

A dzserehorok kiállításának pontos módjáról a legtöbb információt talán az 
izvorniki kádinak küldött, 1566. jún. 19-i keletű rendelet tartalmazza; mivel az 
előírások és a leggyakoribb problémák egyaránt megtalálhatók benne, egészé
ben érdemes idézni: „Mivel a hozzád tartozó kázából a hadjárat szükségleteihez 
1000 dzserehorra van szükség, elrendelem, hogy egy percet sem késlekedve ká-
zádból ezer fejszével és csákánnyal felszerelt dzserehort írj össze úgy, hogy min
den 10 ház/adózó (háne) állítson ki egyet, majd sietve küldd őket a szultáni 
táborba. A kázádban lévő várparancsnokok (dizdárok) és vajdák adjanak melléd 
elegendő embert, hogy mind a kirótt dzserehorok összeírásában, mind elküldé
sükben, amint kell, neked segítsenek. Azokat, akik ezt elhanyagolják, jelentsd; 
az összeírt dzserehorokért kenézeik és primikürjeik előtt derék kezeseket állíts 
(kenezlerine ve primikürlerine yarar kefillere vireszin k i . . . ) , hogy ne legyen 
lehetőségük az úton megszökni."69 Mindebből elsőként azt emelhetjük ki, hogy 
a XV. sz.-hoz hasonlóan az összeírás a kádik feladata maradt. Bár, mint a többi 
rendelet rávilágít, inkább technikai értelemben, mert a felelősség az eredmé
nyért elsősorban a szandzsákbégekre hárult. A rendeletek többségét ui. nekik 
címezték, előírva segítségnyújtási, felügyeleti kötelezettségüket.70 A segítség
nyújtás egyik formája az volt, hogy a fentiekben idézetteken (vajdák, dizdárok) 
kívül szükség esetén az egyes települések elöljáróit, papjait és török birtokosait 
is közreműködésre kényszerítették71 Az összeírás tehát a parancs kézhezvétele 
után úgy zajlott, hogy a kádik a szándzsákbégek és várparancsnokok részéről 
biztosított karhatalommal (esetenként udvari biztosok, eminek kíséretében72) 
kivonultak a falvakba, városokba, s a közben már értesített helyi elöljárók, 
tisztségviselők stb. közreműködésével a megadott adókulcs alapján összeírták a 
szükséges számú dzserehort és kezeseket állíttattak értük. Általában minden 
10 ház/adózó után követeltek 1 dzserehort, de előfordult, hogy — mint pl. a sze
gedi szandzsákban — ennél jóval kedvezőtlenebbül 4 ház/adózó alkotott egy-
adóegységet, ugyanúgy, mint a XV. sz. közepén.73 Az összeírtakról készített 

07 A temesvári és izvorniki szandzsákokból egyaránt 1000 föt kértek <Vo., (588. o., — ezt idézi Káldy-Nagy Gy.r 
i. m., 179. o. —, 092., 373. o.), a budai beglerbégnek viszont csak azt írták, hogy annyit állítson ki, amennyit „azon 
a vidéken ... lehetséges" (002. o.) Hasonló formában rendelkeztek a szolnoki bégnek (059. o.), míg a többségnek csak 
általában hagyták meg, hogy dzserehort szedjen össze. 

08 Topkapi Sarayi Müzesi Arsivi, K 1421. és Salamon, F.: Magyarország a török hódítás korában, Budapest 1880", 
2:52—33.o. 

09 Mühimme defteri, 5. k. 092. o. 
70 150.0. jan. 4-én ezt írták a herszeki szandzsákbégnek: ,,A nemes parancsot a szandzsákodba kinevezett kádik-

nak küldd el, a megfelelő módon mindegyiket ügyelmeztesd, hogy a megadott dzserehort összeírja és készenlétbe 
helyezze..." (Uo., 292. o.). Csaknem ugyanígy szól a szerémi bégnek küldött parancs: ,,...a szandzsákodban lévő 
kádikat, amint kell, figyelmeztesd és sürgesd, hogy házról házra, ami arra esik, előállítsa..." (Uo., 593. o., 1500. máj.. 
18-án). Jún. 11-én pedig a szabácsi kádi panasza nyomán egyenesen az izvorniki szandzsákbéget okolták a dzserehor-
öaszegyííjtés késlekedése miatt: „...ezért a dologért te vagy a felelős" (Uo., 004. o.) 

71 Ld. az előző jegyz. utolsó hivatkozását; ebben a rendeletben parancsolták meg az izvorniki bégnek, hogy „an
nak a helynek (ti. szandzsáknak) a kenézeit, papjait (papaszlarin) és előkelőit (ayanin) hozassa elő", s kötelezze a 
dzserehorok kiállításánál segédkezni. A délszláv közösségek elöljáróiról, a kenézekről és primikürökről 1. Djurdje», 
B.: Eflak kanunu hakkinda kücük bir izah [Rövid magyarázat a vlah törvényhez]: Türk Hukuk ve Iktisat Tarüu 
Mecmuasi, IL, 1939, 180—187. o. 

72 „Parancs a szegedi szandzsák várparancsnokainak és eminjeinek: megparancsolom, hogy a szegedi szandzsák
ból rendelt dzserehor és élelem ügyében ti és a voj vodák segítsetek; mind az élelem dolgában, mind a dzserehorok 
kiállításában amint kell, mindegyikőtök segédkezzen, a várőrzőkből (hiszar erenlerinden) és máshonnan emberekel 
adjatok..." (Uo., 092. o.). 

73 Uo., 373., 092., 089. o., v. ö. Magyarországi György adatával, Rabok, követek, kalmárok, 84. o. A dzserehorok-
uak tehát a XVI. sz. közepén, az azabokhoz, evezősökhöz hasonlóan, ugyanúgy az avariz-hane rendszerben történi 
a kivetése, mint korábban. Az adókulcs változása időben, területileg állandóan megügyelhető, 1, Káldy-Nagy Gy.; 
i. m., 173.0. 
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jegyzéket és a jelentést megküldték az udvarnak, az összeírtakat pedig az előírt 
felszereléssel a kísérők a megadott helyre vitték. 

A dzserehorok felszerelésének legfontosabb kelléke a fejsze volt, s ezt általá
ban csákány és lapát egészítette ki.74 Egyedül a temesvári beglerbégnek kül
dött 1566. febr. 18-i rendeletben említenek ettől eltérő eszközöket: az innen kért 
1000 dzserehort fejszével, bárddal (pala) és rövid dárdával (harba) kellett el
látni.75 Ezek az előírások fontos tanúságok amellett, hogy ez az egykor harcoló 
alakulat régi jellegét még nem teljesen vesztette el, igaz, nagyon ritkán, harci 
feladatokra is használhatták. Ezt erősíti meg az körülmény is, hogy amíg a többi 
szandzsáknál a dzserehorok irányításáról semmiféle rendelkezés nem található, 
a temesváriak élére Csanád alajbégjét, Dzsáfert nevezték ki vezetőnek (basbug), 
ami arra utalhat, hogy fontosabb feladatokra szánták őket.76 

A dzserehorok többségét viszont, akik valószínűleg a lakóhelyük által bizto
sított élelemmel látták el magukat77, Cuspinianus szavaival „a müszellemek-
hez és yayákhoz hasonlóan mindenféle hitvány munkák" végzésére használ
ták.78 így a kincstári élelem és fegyvertár (dzsebeháne), valamint mindenféle 
felszerelés (yat ve yarag) szállítása, a sereg vonulásának útjában az élelem fel
hordása az állomásokra, az ágyúkat stb. vivő és pontonnak szánt hajók vonta
tása, hídépítés, a várostrom idején a sáncmunkák ellátása, a sereg útvonalának 
megtisztítása, egyszóval mindenfajta nehéz munka, amit a „hadjárat szükségle
teire (szefer mühimmi icsin)" megkívántak, feladatukat képezte.79 

Ez a nagy igénybevételt és sokszor hosszú távollétet követelő szolgálat eléggé 
gyűlöletes lehetett az alattvalók körében: erre mutatnak a szökések, ami ellen 
a kezesség alkalmazásával igyekeztek védekezni. De ugyanerre világítanak rá 
az ellenállásra vonatkozó utalások, panaszok is. Az izvorniki bégnek küldött 
rendeletben azt írták, hogy az „ellenálló rajával szigorúan el kell bánni", a rá-
jákat biztató helyi elöljárókat pedig gályarabsággal fenyegették meg.80 Az ara
di béghez írt parancs arról tudat, hogy miután az élelem és fegyvertár elszállí
tására szekereket és dzserehorokat követeltek a rájáktól, azok képviselői a bég
hez és a kádihoz mentek, s kifejtették, hogy bármit megadnak, csak dzserehor-
ral ne zaklassák őket. A szolgálat fő veszélyét feltáró indoklásuk így hangzott: 
„Dzserehort adni nem vagyunk képesek. Mert félelemben vagyunk, hogy ami
kor az iszlám sereg hozzánk érkezik, családjaink és házaink magukra maradva 
elpusztulnak. Úgyhogy, ha tőlünk dzserehort követelnek, bizonyos, hogy mind
nyájan széjjelfutunk... "81 Az efféle kétségbeesett kísérletek természetesen 
nem gátolták meg a központi hatalmat abban, hogy szükség esetén akár két
szeresen meg ne vegye az előírt létszámot. 1566. júl. 17-én pl. a szendrői szan
dzsákból már másodszor követelték a dzserehorokat kiállítani, mivel az először 
összeírtakat bizonyos „Mahmud hán emberei elvitték", a szállítandó felszerelés 
pedig ott maradt.82 Mi több, ezúttal valószínűleg az ottani törökök sem mene-

74 Mühimme defteri, 5. k., 059., 092. o.; Káldy-Nagy Gv.: i. m., 179. o. 
75 Mühimme defteri, 5. k., 373. o. A „pala" (és időnként a dárda) az azabok felszereléséhez is hozzátartozott, 

]. lïzunçarsili, T. H.: Azab: Islam Ansiklopedisi, IT., 83. o. 
76 Mühimme defteri, uo. Thurzó Elek tárnokmesternek Ferdinánd királyhoz küldött 1542. augusztus 27-i, Szeged 

város beszámolóit is tartalmazó jelentéséből arra következtethetünk, hogy a magyarok kezdetben (a század közepe 
felé) szintén valamiféle katonai alakulatnak tarthatták a dzserehor-egységeket, a szegediek ugyanis közrendű 
gyalogosoknak minősítették őket. (Vö.: Reizner, J.: Szeged története. IV. k. Szeged, 1900. 140. o.: „Primitus duo 
waywode Sirmienses cum peditibus plebee conditionis zarahora muncupatum ascenderant.") 

77 Bár egyedül a szegedi szandzsákbégnek írt rendeletben található erre utalás („...területedről a megadott mó
don dzserehort állíts ki, élelmükkel és fejszéikkel (zad u zevadeleri ve baltalari ile) tartsd készenlétben őket...", uo., 
089. o.), bizonyos, hogy mint az avariz ellenében kiállított csapatoknál általában, a dzserehorok szükségleteit is 
az „otthon maradók" biztosították a hadjáratok idején. 

78 Cuspinianus, •/.: De turcoram origine, religione ac imanissima eorum in christianos tvrannide, Antverpiae, 
1541. 02. o. 

79 Mühimme defteri, 5. k., 598—99., 002., 000., 041., 059., 087—088., 092. o. 
80 Uo.. 664. o. 
81 Uo., 600. o. 
82Uo.,087. o. 
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kedtek meg a szolgálattól, mert a rendelet úgy szólt, hogy „magából Szendrő-
ből, a várakból és falvakból írjanak dzserehort".83 

Dzserehorokat, miként irgádokat, nem csak háború, hanem béke idején is 
gyakran alkalmaztak, és várak, hidak, palánkok építésére, a legtöbbször pedig 
ugyanezek javítására használták őket. A dzserehor-szolgálat ilyen jellegéről az 
egyik legkorábbi említés 1516-ból, a boszniai szandzsák törvénykönyvében talál
ható: „Ha a végeken lévő várak közül egyiknek javítása elrendeltetne, a tarto
mányban házról házra (háneden háneye) szerahor írassék és vármunkára haj-
tassék; a boszniai vilajet összes váraihoz javítóként kirendelt 70—80 mentes, 
hitetlen mester gyülekezzék össze, s az . . . építész irányításával.. . a várakat 
javítsák k i . . . A pénz az államtól adassék, senkitől [erre a célra] pénzt ne hajt
sanak be."8'1 

A birodalom határainak északra tolódásával, a sok várat magában foglaló és 
rendkívül fontos magyarországi végvári rendszer kialakulásával annak fenntar
tásáról is gondoskodni kellett, ami a dzserehor-szolgálat széleskörű kiterjeszté
sével történt meg. Erről az elfoglalt területekről készített összeírások, a tahrir-
defterek adnak tájékoztatást. Ha az egyes részletekben voltak is eltérések, a 
szandzsákok jelentős részére vonatkoztatható az, ahogy a mohácsi szandzsák 
várainak javítását, karbantartását megszervezték. A terület 1545/46-os össze
írása szerint85 a szandzsákból 12 falut jelöltek ki az egyes várakhoz, az alábbi 
kötelezettségek és feltételek mellett: „Mivel erre nézve fermán adatott ki, az új 
szultáni defterben az jegyeztetett fel, hogy a nevezett falu lakosai rendkívüli 
adók (avariz-i divaniye ve tekalif-i cörfiye) és vármunkák (hiszar yapmak) alól 
felmentvén, dzserehor-szolgálat ellenében a pécsi vár hídjainak és kikötőjének 
javításához szükséges fát, amikor kell, behozzák; amennyiben az említett szol
gálatot ellátják, a nevezett terhek alól mentesek és szabadok (muaf ve müszel-
lem) legyenek."86 

Itt tulajdonképpen birodalomszerte ismert, régóta alkalmazott módszerről van 
szó. Az újdonság csupán az benne, hogy ezt a munkát állandó dzserehor-szolgá-
latnak ismerték el, ami által az érintettek menetesültek attól, hogy hadjárato
kon és nagyobb vármunkákon dzserehorként szolgáljanak. Azaz területenként 
létrejött egy speciális helyzetű, dzserehornak nevezhető, kis létszámú „szolgáló 
réteg", aminek elterjedtségét mi sem mutatja jobban, mint hogy Meninski szó
tárában ezekkel azonosítja a dzserehort.87 

Mivel ez a rendszer természeténél fogva csak korlátozott feladatok megoldá
sára volt alkalmas, ráadásul a magyarországi területeken a szolgáló rétegek ál
landó cserélődése majd egyes helyeken eltűnése figyelhető meg88, az időszako-

83 Uo. 
84 Barkán, Ö. L.: Kanunlar, 896—97. o. és Kanuni i kanun-name za bosanski, hercegovački, zvornički, kli'k.i, 

crnogorski i skadarski sandžak. Sarajevo 1957, 23. o. Egv részét idéztem: Török várerődítési munkák Magyarorszá
gon a XVI—XVir. sz.-ban: Hadtörténelmi Közlemények, 3/1979, 384., 380. o. 

85 Istanbul, Basbakanlik Arsivi, Tahrir defterleri No. 441. Kz az 1542-ben alakult szandzsák első összeírása, 
1. Káldy-Nagy Gy.: A budai szandzsák 1559. évi összeírása, Budapest, 1977. 9., 11. o. 

80 A pécsin kívül a dombói, döbröközi, simontornyai, siklósi, görösgáli, szekcsői, tamási várakhoz rendeltek 
falvakat, némelyiknél az ágyi'dalpak javítását is előírták. 

87 Meninski, F.: Lexicon arabico-persico-turcorum, Viennae, 1780. II. , 352. o.: gere chor, éere chor: subdiuis, 
paganus reparandae arci proximori designatus, ideoque ab aliis subditorum oneribus immunis, reparator, faber. 

88 Elsősorban azoknál a szandzsákoknál, amelyekről különböző időpontból maradtak fenn összeírások. így pl. 
á mohácsi szandzsák 1545/40-os tahrir defterében 12, az 1550/51-esben 11 szolgáló falu szerepel, de közülük csak 
keltő azonos (bár ez részben adminisztratív átszervezésekből is adódik). Pécshez pl. 1545/40-ban Ürög és Nagyetéiiy, 
1550/ól-beii Ürög és (iilváníalva; Siklóshoz előbb Gyód és Harkány, öt év múlva Kórós és Palkonya volt rendelve 
stb., 1. Istanbul, Basbakanlik Arsivi, Tahrir defterleri No. 441. és 443.; v. ö. Káldy-Nagy Gy.: Török adólajstrom 
Baranyából a XVI. sz.-ből: Szigetvári Emlékkönyv, Budapest, 19(30. 149. o. Hasonló változások figyelhetők meg 
a koppányi szandzsákban: 1550/51-ben egyedül Kecsőd falut jelölték ki várszolgálatra, 1505-ben Dalman, Kurta 
és Ábrán falvakat, 1570 és ISSD-ban viszont már egyet sem (ill. Ireg falut hídja vitásra), 1. Tahrir defterleri, No. 412., 
005.. 568.., 6/6, A szolgáló fal.'uk eltűnése további szandzsákoknál regisztrálható, pl. a simontornyainál, görösgáli-
uál (1. Dávid (.'.: A sitnontornyai szandzsák á XVI. sz.-ban, megj. alatt, és Tahrir defterleri, No. 646;, München, Bayer. 
Staatsbibliothek, Cod. Turc. 138.), sőt némelyiknél az összeírások egyáltalán nem említenek ilyen falvakat (mint 
a hatvani szán Izsáknál, Tahrir defterleri. No. 315 , 550.). 
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san feltétlenül előadódó nagyobb munkák ellátása, új objektumok építése az 
alattvalók szélesebb körű igénybevételét tették szükségessé. Az ilyen célra moz
gósított — s mint a boszniai kánunban láttuk — szintén dzserehornak nevezett 
munkások, épp úgy, mint a hadjáratra vitt dzserehorok, az átlagos, semmiféle 
mentességgel nem rendelkező alattvalók közül kerültek ki. Minthogy abból a 
néhány dokumentumból, amelyek vár- és egyéb közmunkákra vonatkozóan ren
delkezésre állanak, világosan látszik, hogy az ezeken alkalmazott dzserehorokat 
nem ugyanolyan elvek szerint állították ki és dolgoztatták, mint a „hadjárati 
dzserehorokat", a mentesség ellenében várhoz szolgáló valamint a hadjárati 
dzserehorok mellett bennük a dzserehor újabb, harmadik típusát kell lát
nunk.89 

Erről a típusról különösen sok adalékkal szolgál egy 1551. szept. 30-i keletű 
összesítés, amely egy építész, különböző iparosok, valamint dzserehorok és fu
varosok (arabadzsik) bérelszámolását tartalmazza.90 Mivel az eleje hiányos, nem 
tudni, hol és milyen építkezésen készült, de a résztvevők száma, építész jelen
léte nagyobb vármunkát sejtet.91 A defter két részletben 1268 dzserehor és 410 
arabadzsi nevét sorolja fel, akik az izvorniki, szendrői, szerémi, aladzsahiszári 
(kruseváci) és pozsegai, vajamint a simontornyai, koppányi, mohácsi és székes
fehérvári szandzsákokból, továbbá két (mohácsi szandzsákba tartozó) hász-vá-
rosból érkeztek az építkezésre.92 Figyelemre méltó, hogy egykori katonai szer
vezetük egyik elemét megőrizve, a dzserehorokat (sőt az arabadzsikat is) ún. 
odák-ba szervezték.93 Az egy-egy szeroda által vezetett változatos létszámú94, 
döntő többségében délszlávokból és magyarokból álló egységek között török és 
vegyes etnikumúak is előfordulnak.95 A szerodák beosztottjaikhoz hasonló fel
tételek mellett dolgoztak, csupán a felelősségük lehetett nagyobb: a dzsereho-
rokkal és arabadzsikkal együtt 4—4 akcse bért kaptak egy napra. Ez utóbbi 
tényt korábbi (a már idézett boszniai kánunnal) és későbbi adatokkal (az alább 
idézendő 1572-es elszámolással) kiegészítve megállapítható, hogy szemben az 
avariz keretében kiállított „hadjárati dzserehorokkal", békeidőben a dzsereho
rokat a XVI. sz. nagy részében bérért dolgoztatták — egyezően a hasonló típusú 
irgádokkal. A bér összege változó lehetett: az 1551-es 4 akcséval szemben 1572-
ben, a székesfehérvári vár javításakor a dzserehoroknak 3, az arabadzsiknak 
pedig attól függően, hogy mit szállítottak, 5 ül. 8 akcsét fizettek egy napra.9G 

89 Egy ilyen megkülönböztetéssel az is megmagyarázható, hogy a defterekben a dzserehort miért választják el 
következetesen a „hiszar vagy kala' yapmak"-tól, a vármunkától, noha az utóbbin alkalmazottakat szintén dzsere
horoknak nevezték. Az ilyen dzserehor-szolgálat egyébként a várrendszer fontosságán túl azért lett főleg magyar
országi jelenség, mert hasonló feladatokra Kuméliában és Ny-Anatóliában elsősorban'a yíirüköket, müszellemeket 
és yayákat használták; sokféle igénybevételükre 1. Refü; A.: Anadolu'da türk asiretleri (906—1200) [Török törzsek 
Anatóliában], Istanbul, 1930. 

90 Wien, National-Bibliothek, Türk. Hss. Mxt. 593., Flügel 1401. Egyik részét közzétette: Vclics, A.: Magyar
országi török kincstári defterek II., Budapest, 1890. 112—120. o. 

91 Csak a kőművesek J20-an voltak, amellett 15 ács és 12 kovács szerepel. 
92 A defter egyes adatai elárulják, hogy a jegyzéket előre elkészítették, s utóbb csak azt regisztrálták, hogy a 

bejegyzettek megérkeztek-e. 
93 Ódának nevezték a XVI—XVII. sz.-i várszervezetben az azabok, reiszek, martalócok stb. legkisebb alegységét, 

aminek a janicsároknál a bölük felelt meg. Eredetileg egy oda valószínűleg 10 főből állt. Minderre ld. a zsoldlistákat 
Velics-nél, Magyarországi török kincstári defterek I—IL, Budapest 1880—1890. 

94 A 128 oda közül 20-nál a szeroda felírás alól hiányzik a név; a legkisebb oda 4, a legnagyobb 40 főből állt, a 
többség 10 és 20 között mozgott. * ' 

95 fg5' pl. az izvorniki, szerémi, pozsegai ódákban. A szekszárdi oda vezetőjének neve — Sir Merd Abdullah — 
renegátot sejtet. Található tiszta török, török szeroda által vezetett vegyes ill. délszláv, de szláv és magyar szerodák 
irányítása alatti szláv-magyar és magyar-török oda is. Mindezek teljesen ellentmondanak annak a közkeletű el
képzelésnek, hogy ebben a korszakban kizárólag a határvidéki keresztények adtak dzserehort. Ezt egyébként cáfolja 
az is, hogy ezeken a területeken előfordul dzserehor alóli mentesítés muzulmánokra vonatkozóan (v. ö. szerémi szan
dzsák 1014-es összeírása, Polska Akadémia Nauk, Osr. Bibi. i Dok. Nauk., Nr. zam. 923.; a defter egy XVI. sz. 

90 Wien, Nat.-Bibl. Türk. Hss. Mxt. 553, Flügel 1400, és Velics, A.: i. m., I., 251—204. o. Ügy látszik, a dzsere-
horoknál nem állt az a szabály, amit az irgadoknál alkalmaztak, hogy ti. az irgad a „mester bérének felét szokta 
kapni", 1. Re fik; A.: Türk mimarlari, 121—122. o. 
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A béren felül, mint az 1572-es elszámolás egyik bejegyzése és más források mu
tatják, néha élelemmel is ellátták őket.97 

Az 155l-es összesítés egyes részletei lehetőséget adnak arra, hogy felmérjük, 
milyen terhet jelentett a dzserehor-állítás bizonyos területek számára, s követ-

• keztessünk a kirovás alapelveire. Ugyanis nagyjából ebből az időből rendelke
zésre áll két szandzsák-összeírás (tahrir-defter), a mohácsi és görösgáli szan
dzsákoké98, s az elszámolásban és az összeírásokban egyaránt szereplő kerüle
tekre (náhijékre) megállapítható, hogy az adózók, ill. a férfilakosság milyen 
hányadát érintette a dzserehor-adási kötelezettség.99 Ezek szerint a két szan
dzsák egyes kerületeinél az arányok a következők: a mohácsi náhijéből minden 
14,6 hánéra esett 1 dzserehor, s az innen elvitt létszám az összeírt népességnek, 
azaz nagyjából a munkaképes férfilakosságnak 2,6%-át tette ki. A baranyavári 
náhijében 8 háne, azaz 4,4%, a pécsiben 16,9 háne (2%), a szentlőrinciben 22,4 
háne (1,15%), a selyeiben 3,6 háne (8,3%), a görösgáliban 9,6 háne (3%), a szent-
mártoniban 8 háne (2,8%), a szekcsőiben 14 háne (2,2%), a két külön kezelt 
hászvárosban pedig 8,8 háne (5,4% [Laskó]), ill. 5 háne (10% [Felesmart]) adó
dik. Ezekből az adatokból, nagyfokú eltéréseikből nyilvánvaló, hogy egységes 
adókulcs itt nem létezett, még olyan, egy szandzsákra egészében érvényes sem, 
mint amilyeneket az 1566-os rendeletek, mühimme defterik határoztak meg. 
Azaz nagyon valószínű, hogy nem avarizr-háne szerint állították ki a dzserehoro-
kat, mint egyébként tették a hadjáratok idején. Az arányok egyúttal arra is 
rámutatnak, hogy — talán a kiugró selyei náhije kivételével, s ismét csak a 
hadjárati alkalmazással szemben — az adott népességnek a szóban forgó munka 
nem jelenthetett nagy terhet, különösen, hogy bért fizettek érte. Sőt, bizonyos 
megfigyelések arra intenek, hogy esetenként másfajta megközelítésre van szük
ség. Miután az 155l-es elszámolásban szerepelő és vizsgálatra alkalmasnak látszó 
neveknek a defterek névanyagával való összevetése100 során kiderült, hogy azok 
az utóbbiakban (a defterekben) döntő többségükben nem szerepelnek, az a kö
vetkeztetés kínálkozik, hogy a dzserehorokat főleg a szegényebb népréteg ad
hatta, mivel az adózási szempontból érdektelen alattvalók maradhattak ki első
sorban az összeírásokból. Ugyanezt húzzák alá más vizsgálatok is: kimutatták, 

97 Szokollu Musztafa budai beglerbég parancsában ezt írta a ráckevei kádinak és eminnek 1571-ben: ,,...mivel 
a Buda és Pest közötti híd építéséhez dzserehor kell, ... kétszáz dzserehort gyűjtsetek össze és 10—10 napi élelemmel 
sietve ide küldjetek. De óvakodjatok attól, hogy ezzel az ürüggyel bárkifői Rgy Síiért vagy egy gabonaszemel el 
tek (Jacob, G.: Türkische Urkunden: Der Islam VI1/1917, 277. o.). Egy 1565. szept. 2;5-i, Gyulával szemben palánk 
építését elrendelő parancsban „az építésre összegyűlő" dzserehorok és a/, ott állomásozó csapatok élelmezésére gabona 
vásárlását írták elő a temesvári defterdárnak, 1. Mühimme defteri, 5. k. 73. o. 

98 Az előbbi 1550/51-hől (Tahrir defterlen Tso. 443, a dátumra ld. Káldy-Nagy Gy.: A budai szandzsák, 12. o.), 
az utóbbi pedig 1552-ből (Tahrir defterleri No. 046.). A görösgáli keltezetlen összeírás készítésének időpontját a szan
dzsák 155l-es dzslzje-defterének segítségével lehetett meghatározni. (Ezt közzétette:. Káldy-Nagy Gy.: Baranya 

XVI. sz.-i török adóösszeírásai, Budapest 1900.) Azon túl, hogy a két defterben majdnem ugyanannyi telepü
lés (105 ill. 16<>), s nagyrészt ugyanolyan sorrendben szerepel, továbbá a dzBizjeflzetők száma csupán 14 helyen tér 
el kevéssé s ezektől eltek i ni ve a dzsizje-def ter névanyaga csaknem teljesen megtalálható a tahrirban, konkrét fogódzót 
is találunk. Az 1554-es defterben az artesfalui Cser István, a szabóházai Nagy Háti, s a gyulaházai Kimos Bálind 
adózókhoz azt írták, hogy „meghalt", (Káldy-Nagy Gy.: i. m., 118., 129.), ezzel szemben a tahrirban még élőként 
szerepelnek, tehát az korábbiul kellett készüljön. Miután a görösgáli szandzsákot 1552 mára-ban alakították ki és 
egy rendeletben 1552 eleje n Újonnan készített szandzsák-összeírásokról beszélnek (Káldy-Nagy Gy.: A budai szandzsák, 
10., 12. o.), nem kétséges, hogy a szóban forgó defter a szandzsák első összeírását tartalmazza. 

99 Minthogy a kincstári kivetéseknél az egyes területek teherbíró képességének megállapításánál a defterek olyan 
adataiból, mint a dzsizje-fizetők (dzsizje-háne), az összeírt felnőttek száma, indultak ki, itt is ezeket vettem alapul 
(A háne terminusra egyébként ld. Káldy-Nagy Gy.: Baranya megye, 7. o.). Megnéztem, mennyi volt az egyes náhijék 
dzsizje-hánéjának összege, ezt elosztottam az onnan érkezett dzserehorok számával (amihez, lévén ugyanazon szer
vezetük, bérük és hasonló munkájuk, odavettem az arabadzsikat is), s Így megkaptam, hány dzsizje-hár.e után kel
lett kiállítani egy dzserehort (falvankénti rontásra nem volt lehetőség, mert az elszámolás csak náhije-hovatartozás 
szerint adta meg a neveket). Másrészt, mivel az említett defterek jórészt az akkori munkaképes férfilakosságot tar
talmazzák, érdemesnek láttam megállapítani a kiállított dzserehoroknak az összeírtakhoz való arányát is. 

100 Mivel az elszámolás (1551-es) a dzserehorokat csak náhijéik szerint adja meg, az összehasonlítás rendkívül 
nehéz. Ezért úgy jártam el, hogy az átlagtól elütő, ritka neveket választottam ki, s ezeket az illető náhije valamennyi 
falujának névanyagával összevetettem. Egyszerűbb volt a helyzet a két hász-városnál, ahol egyébként — s ez igen 
fontos — ugyanolyan eredmény adódott. 
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hogy az 1572-es székesfehérvári várjavításon dolgozó simontornyai szandzsák
béli dzserehorok jelentős része (20—50%-a) szintén nem található az akkori 
tahrir-defterekben.101 Elképzelhető tehát, hogy a különböző területekre kive
tett dzserehor-szolgálatot az egyes helységek közösségei legszegényebb, legmoz
gékonyabb elemeikkel végeztették el, egyúttal jövedelemhez juttatva őket. Szin
tén elősegíthette egy ilyen munkamegosztás kialakulását, hogy a hatóságok egy-
egy vár javítási munkálatait igyekeztek ugyanazon területek dzserehorjai val el
végeztetni.102 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy mindez csak az esetek egy részében volt így. 
Ha a feladat nagysága, sürgőssége vagy a tisztségviselők akarata úgy kívánta, 
habozás nélkül tettek félre bármilyen szabályt, szokást vagy gyakorlatot.103 

Ennek elsősorban a nagyobb várakhoz, hidakhoz legközelebb lakók látták ká
rát,104 de az egész határvidék lakosságát érintette. Súlyosbította a helyzetet, 
hogy gyakran léptek fel hasonló igénnyel az — egyébként is bizonytalan — ha
tár túlsó oldaláról, a magyar fél részéről, ami tetemesen megnövelte az itteni 
ráják terheit.105 De ugyanilyen irányban hatottak a birodalom általános hely
zetében bekövetkezett változások is. A kifejlődő pénzügyi krízissel összefüggés
ben a XVI. sz. utolsó harmadától kiterjesztették a dzsizje-fizetés kötelezettsé
gét106, és ezzel párhuzamosan a várak javítási költségeit is fokozatosan a ráják-
ra hárították, rendkívüli kivetések formájában. A magyarországi területeken az 
ún. „tamir akcseszi", a „javítási pénz" megjelenését az 1570-es évekre tehet
jük.107 így aztán nem meglepő, hogy — az adózót féltve — olykor a szpáhik 
léptek közbe rájáik érdekében. Már 1568-ból ismerünk rendeletet, amelyben 
birtokaik elvételével fenyegették azokat a ziámet- és timár-birtokosokat, akik 
a várjavításhoz kirendelt „rájáik védelmére kelnek, embert nem adva ellensze
gülnek."108 Sőt, úgy tűnik, egyes tisztségviselők is tisztában voltak a ráják túl
zott igénybevételének hátrányaival. Legalábbis erre való hivatkozással fordult 
az udvarhoz 1571-ben a temesvári, 1573-ban pedig a keleti végekről az erzurumi 
beglerbég azzal a javaslattal, hogy romboljanak le néhány „fölösleges", a „ráják 
számára előnytelen" várat.109 

A békeidőszak végetértével, a századvégi és XVII. sz. eleji zűrzavaros időszak
ban a dzserehorok csaknem teljesen szem elől tűnnek. Hogy azonban felhaszná
lásuk a nagy háború alatt sem szünetelt, arra közvetve egy III. Mehmed-kora-
beli mentesítő oklevél utal, melyben a dzserehorról és mellette — első ízben — 
a „dzserehor-akcseszi"-ről, a dzserehor-pénzről is említést tesznek.110 A formula 

101 Dávid Ér..- A simontornyai szandzsák..., i. m. (kéziratban). 
102 A székesfehérvári vár javításán pl. a XVI. sz.-ban rendszerint a fehérvári, simontornyai, szekszárdi, eseten

ként a mohácsi és koppányi szandzsákok dzserehorjai dolgoztak, v. ö. Hadtörténelmi Közlemények, 3/1979, 389. o. 
103 Véli, székesfehérvári bég még az asszonyokat is berendelte munkára 1566-ban: „...bírák... ha fejeteket sze

retitek valamennyi szekér köztetek vagyon, mind behozzátok, —= az férfiak fejszékkel jöjjenek, az asszonyállatok 
lapáttal, kapával, teknével három napi munkára...", 1. Szádeczky L.: Szigetvár első ostromához: Történelmi Tár, 
1881.282.0. 

104 Mint egy későbbi (1614-es), de a XVI. sz.-ra is érvényes rendeletben írták, „...minden várhoz az illető helyen 
és az annak környékén (szemtinde ve dzsivarinda) lévő város lakóit kell vinni". ; Gyöngyös város levéltára, 73. sz. oki. 

105 Szokollu Musztafa pasa 1575. ápr. 6-i, Miksa császárhoz írt levelében felszólítja az uralkodót, hogy fékezze 
meg a tatai kapitányt, aki meglehetősen vad fenyegetésekkel toborzott embereket török területen a tatai vár épí
téséhez, ld. Takács S.—Eckhart F.—Szekfü Gy.: A budai pasák magvar nyelvű levelezése I., 1553—1589, Budapest, 
1915. 77—78. o. 

106 Káldy-Nagy Gy.: Baranya megye, 7. o. 
107 Hadtörténelmi Közlemények, 3/1979, 381—82. o. 
108 Istanbul, Baçbakanlik Arsivi, Mühimme defteri 7. k., 656. o. 
109 Uo., 14. k., 1603., és 23. k., 209. sz. A temesvári bég Becskerek, az erzurumi pedig név nélkül „néhány vár" 

lerombolását ajánlotta. 
110 Mordtmann, J. IT.: Adalék Buda 1526-iki elfoglalásához: A Konstantinápolyi Magyar Tud. Intéz. Közle

ményei, 3/1918, 9. o. 
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felvétele arra mutat, hogy az adott időszakban gyakran követeltek dzserehort 
a hadsereg számára.111 

A későbbi adatok viszont rávilágítanak, hogy a XVII. sz.-ban az állami köz
munkákon, a korszak magyar elnevezésével a „császár mívén" alkalmazott szol
gálat alkotta a dzserehor címen kivetett terhek nagyobbik részét. Jellemző ezzel 
kapcsolatban az, amit egy elbocsájtott, hivatalra pályázó szandzsákbég írt vala
mikor a század második negyedében. Szerinte egykori felettesei azért nyilatkoz
tak róla kedvezően, mert , , . . . a vár- és hombárépítésben, a béke és az egyezmé
nyek tiszteletben tartásában, és mindenekelőtt abban, hogy dzserehorokkal és 
építőanyaggal miként segítettük Budát, . . . egyedülállók voltunk . . . a végvidéki 
uminek sorában."112 Az itt említett dzserehorokról, a császár mívéről a török 
mellett magyar források is tájékoztatást nyújtanak. Az ekkori dzserehor-szolgá-
lat jellemzőinek meghatározásánál jól használhatók azoknak az ún. vizsgálati 
jegyzőkönyveknek, a deutrális conscriptióknak a közlései, amelyek a magyar 
fennhatóságnak a hódoltságra történő fokozatos kiterjesztésével kapcsolatban 
keletkeztek. '1;i 

Megállapítható, hogy a XVI. sz.-i gyakorlat folytatásaképpen a különböző ob
jektumoknál elsősorban a legközelebbi települések, nagyobb munkák idején pe
dig lehetőleg ugyanazon körzetek dzserehorjai dolgoztak. A területek ilyen jel
legű felosztására utal egy a század legelején kelt rendelet, mely szerint addig 
a „Tárna folyó innenső partján fekvő falvak" az egri, a túlpartiak pedig Hat
vanhoz jártak munkára.114 Köztük Gyöngyös város dzserehorjai, bár a század fo
lyamán elég sokszor kellett védelmet kérniük azért, hogy máshová ne szolgál
tassák őket.115 Előfordult azonban, hogy a kijelölt település meglehetősen mesz-
sze feküdt a rábízott vártól, mint pl. Debrecen, amely előbb Eger, majd Szolnok 
és később Nagyvárad javításához kényszerült dzserehorokat adni.116 Egyre ke
vésbé vették figyelembe az említett elvet a század 2. felében, ami a háborúk fo
lyományaképpen megszaporodó feladatokkal függ össze. 

Szintén XVI. sz.-i előzményekre nyúlt vissza és lassanként általános gyakor
lattá vált, hogy a közmunkák költségeit a rájákra hárították át. Az Esztergom
hoz behódoltatott falvak közül az 1620-as években több település rendszeresen 
fizetett „császár műve adója", „császár munkája adója" címen különböző össze
geket, tehát ezek a terhek állandó adókká lettek.117 Sőt, ugyanez történt ma
gával a várakhoz, hidakhoz stb. végzendő munkával. Ahogy a jegyzőkönyvek 
vallomásaiból kitűnik, a „császár művét" a települések adóival együtt állandó 
évi szolgálatnak tekintették, amit néha többször is megvettek rajtuk, ill. ha el
maradt, pénzt követeltek helyette.118 

111 A dzserehor név említése nélkül, de egész bizonyosan róluk beszél az 1590-os egri emlékirat szerzője, amikor 
a iáják hadrafogásának gyakorlatát ostorozva így ír: ,,... az 1001-ik (1592—93.) évtől fogva mostanáig, különösen 
Horvátországban és Boszniában, amikor csak hadjárat volt, a szerászkerok minden évben elküldték embereiket a 
vilajetbe s a földmíves rájákat és a városi népet, kézműveseket erőszakkal a hadjáratra vitték s így a földek munká-
latlanul maradtak, ... föl is ütötte fejét a szükség és nyomorúság. A katonai vitézség sem volt meg bennük és meg
futamodtak"; ld. Az egri török emlékirat a kormányzás módjáról, ford. Karácson L, Budapest 1909, 12. o. 

112 Fekete, L.: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy, Budapest, 1932. 104. o. 
I IS Kaniezày G.: Adalékok a török—magyarkori beltörténethez: Magyar Történelmi Tár 0/1859, 103—107. o.,-

Tiáth K.: A Győr vármegyei hódoltságról: MTT. 7/1800. 1—123. o.; ehhez adalék: Sörös P.: Egy falu a török idők
ben: Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, IX/1902, 289—299. o.; Szerémi: Emlékek Bars vármegve hajdanából. 
V. közi.: Történelmi Tár, 1892. 520—538. o.; Merényi L.: Adalékok a hódoltság adózása történetéhez: MGSZ. XI 
1903, 18—32. o.; Purjesz I.: A török hódoltság Pest megyében: Levéltári Közlemények, 1958, 173—200. o.; több 
rövid jegyzőkönyvet közöl Majláth B.: A szőnyi béke okmánytára, Budapest, 1885. 

114 Gyöngyös város levéltára, 12. 
115 Uo., 20., 40., 73., 137. stb. 
110 Debrecen város lvt., 08., 75., v. ö. Fekete L.: Debrecen város levéltárának török oklevelei: Levéltári Közle

mények, 1925. 57., 03. o. 
117 Merényi L.: i. m., 19—23. o. 
118 Écs falu, Győr m., 1020: „szultán mivére azelőtt soha nem mentek, most azt is "kétszer szolgáltatják meg 

velük" {Ráth K.: i. m., 42. o.); Nagy-Nyrtl, 1042: „szokás és summán felül minden esztendőben három helyre ... 
császár-mire küldik őket" (uo., 110. o.); Alsó-Ábrám, Miskolci járás, 1041: „az császár mivét is török számra azelőtt 
megértük esztendeig is tíz nappal, de most esztendőt által ugyan kiváltjuk inkább egymást" (Kaniezay G.: i. m., 
148. o.); Jánoshida, Pest m., 1008: tőlük nem követelnek munkát Újvárra, de „minden esztendőben hol ötven s hol 
pedig 00 forintokat kell az szekerezésért fizetni" (Purjesz I.: i. m., 190., v. ö. 180. o.). 
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Kivetése lényegesen módosult a XVI. sz.-hoz képest. A birodalom adórendsze
rének alapját képező paraszti birtokviszonyok, s ennek következtében a korábbi 
adóegységek felbomlásával birodalomszerte sok probléma adódott az állami ki
vetések körül.119 A magyarországi területeken úgy hidalták át a nehézségeket, 
hogy átvették azokat a megoldásokat, amelyeket a magyar állam alkalmazott. 
A megmaradt Magyarországon a hasonló gondokból sarjadt 1609:12. te. rögzí
tette az új adóegységet, a portát, s a törökök némi változtatással ezt a maguk 
számára is elfogadták. A változtatás többnyire abból állt, hogy pl. a kétfelé 
adózó területeken ugyanannál a településnél valamivel magasabban állapították 
meg a portaszámot, mint a magyar hatóságok.120 A szórványos adatokból arra 
következtethetni, hogy a császár míve, tehát a dzserehor-szolgálat kivetésénél 
ugyanúgy a portaszám szolgált alapul. A Győr megyei Táp község pl. az 1642-es 
jegyzőkönyvben azt vallotta, hogy „annak előtte a császár munkája volt 7 porta, 
immár 10 portára verték, azelőtt 7 gyaloggal tartoztak, most 10-et kér
nek . . . "121 Eszerint egy-egy porta, azaz optimális esetben 4 jobbágy-, vagy 12 
zsellérház állított ki 1 dzserehort, bár épp ezek a források említenek sok esetet, 
amikor az előírásokat, megállapodásokat megsértették. 

A visszaélések azonban nem csupán az állami tisztségviselők részéről történ
tek, hanem legalább annyira, ha nem nagyobb mértékben, a javadalombirtoko-
sok oldaláról. A szpáhik ugyanis, kihasználva az államhatalom fokozatos hanyat
lását, az államot illető szolgáltatások egy részére rátették kezüket. így a maguk 
számára sajátították ki időnként a császár mi vét, a közmunkákat. Mórichida 
birtokosa pl. az 1620-as években „szultán munkája helyett 10 ft.-nyi összeggel 
megelégszik",122 tehát pénzre váltva hasznosította az állami szolgáltatást. Csík-
vánd falu ura természetben követelte ugyanezt, mert faluja szerint „gyakran 
történik.. . , hogy midőn a szultán munkájára beküldik szekereiket, először ma
gának szolgáltat, azután a szultán művét is el kell végezni."123 Az utóbbi pa
nasz jól rávilágít ennek a visszaélésnek a fő tehertételére: se az időnként erő-
sebb adóztatással jelentkező állam, se az adózók erejét kisajátítani igyekvő bir
tokos nem tudta a ráját a másik követeléseivel szemben megvédeni, aminek 
következménye az adók, szolgáltatások, így a császár míve megtöbbszöröződése 
lett. 

Ehhez járult, hogy továbbra is gyakran rendeltek hódoltsági török alattvaló
kat magyarországi vármunkákra (egyébként fordítva épp annyiszor megesett), 
ami különösen az egyre növekvő kettős adózású területeket érintette. A magyar 
országgyűlés, a kétfelé munkára hajtottak helyzetét megkönnyítendő, háromszor : 
1625, 1635 és 1647-ben is kimondta, hogy az ilyenek az átkelőhelyeken vám
mentesek legyenek. 

A XVII. sz,-i közmunka, a dzserehor-szolgálat jellemzője, hogy egyre széle
sebb rétegekre terjedt ki. Korábban, mint ismeretes, dzserehor alól mentességet 
főleg más, az állam számára végzett szolgálattal lehetett szerezni.124 Kétségessé, 
gyakran papírronggyá váltak viszont a mentességek, ill. az azokra vonatkozó 
rendeletek a XVII. sz. egyre anarchikusabb viszonyai között. Nagyon jól végig
kísérhető ez a folyamat még olyan város esetében is, mint Nagykőrös, amely 
pedig a birodalomban a keresztények számára elérhető autonómiának és privi
légiumoknak egyik maximumát képviselte. A város többek között, mint ismert, 

i 
119 Akdag, M.: Türkiye halkinin dirlik ve düzenlik kavgasi, 61—74. o.; Suéeska, A.: Die Entwicklung der Bes 

teureung, 103. o. skk.; emiatt esik szét az avariz-hane rendszer is. 
120 Ráth K.: i. m., 57. o. 
121 Uo., 90. o. Egy másik faluról, Táp-Szentmiklósról azt jegyezték fel, hogy a törökkel „öt adóra azaz portára" 

kötött megállapodást, s „az szolgálatot is pedig esztendőnként adó számra" veszik meg tőlük (uo., 93. o.). 
122 Uo., 40. o. 
123 Uo., 44. o., 1027-ben. Hasonlóan járt el Pázmánd egyik birtokosa is, uo., 40. o. L. még Szeretni: i. m. 532. o. 
124 így pl. az avariz-adókhoz tartozó szolgálatok valamelyikének ellátásával (futárszolg. stb.), révészséggel, 

átkelőhelyek, hidak, hegyszorosok védelmezésével, kincstári raktárak őrzésével, hídfelügyelettel stb.; v. ö. Istanbul,. 
Basb. Ars. Tahrir defterleri No. 290., 304., Polska Akad. Nauk, Osr. Bibi. Kr. zam. 923. 
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annak köszönhette kiváltságait, hogy a hódoltsági lőporgyárak egyik fő salét
romszállítója volt. Ennek fejében „a közmunkák és terhek, valamint az erődí
tési és várművek alól is fel vannak mentve" — írták egy 1627 májusi levélben, 
amit épp azért kértek a budai pasától, mert ilyen munkákra akarták szorítani 
a várost.125 ö t év múlva azonban már meg kellett ismételni a rendeletet, s ha
sonló okokból a század folyamán a város még számtalan oltalomlevelet szerzett. 
Ennek ellenére regesztrumai gyakran tartalmaznak elszámolásokat közmunkák
ra ment embereik költségeiről, a század közepe táján pedig végképp elenyészik az 
oltalomlevelek ereje. Hadjáratokra „táboros kocsik", élelem, ember adása, hid
es vármunkákon való részvétel jelzik, a város nem tudta tartani korábbi pozí
cióját. A mentességek érvénytelenségét, a szultáni rendelkezések semmibevéte
lét fejezi ki az a rendelet, amellyel 1672-ben a városra újvári szolgálatot vetet
tek ki: „Miután a nevezett városbéli r á ják . . . szultáni magas rendeletek által 
minden egyéb szolgálat alól ki valának véve: a szóban forgó rendkívüli kocsi 
küldéskor ezektől felényi kocsi kívántassák.. . "126 A város háborgatása á ren
deletek ellenére később sem szűnt; amint 1677-ben a körösiek panaszolták, a 
„budai kormányzó . . . részéről. . . mind a ser mind a kánun ellenére szarahor-
r a l . . . szüntelenül zavartatnak."127 

Ahogy a körösi példából is kitűnik, a dzserehor-szolgálat alkalmazása, bár 
korábban sem tekinthető éppen ritkának, a század közepe után egyenesen mér
téktelennek mondható. A korszak nagy háborúit, várostromait, területi foglalá
sait, tehát rombolásait követően rengeteg volt az építési, helyreállítási munka. Az 
1660-as években a török terület merő építkezés: dolgoztak a kisebb erődítmé
nyeken, palánkokon, hidakon, de mindenekelőtt a fontos nagy várakon, mint 
Nagyvárad, Kanizsa, Szigetvár, Szécsény és elsősorban Érsekújvár.128 Mind
ehhez annyi dzserehorra volt szükség, hogy az igényeknek nem tudtak eleget 
tenni, s ezért olykor még a szpáhikat és timárbirtokosokat is vármunkára ren
delték.129 A legtöbb és leghosszabb ideig dzserehort igénylő építkezés Érsekúj-
várott zajlott, ahová folyamatosan csaknem az egész hódoltsági terület elküldte 
embereit. 1665-ben a friss újvári vilajetből, az egri, budai, esztergomi, székes
fehérvári, sőt a szegedi szandzsákból parancsolták oda a dzserehorokat.130 Az 
évről évre ismétlődő szolgálat igen súlyosan érintette a rájákat, különösen, hogy 
helyenként elég kíméletlenül vették meg rajtuk. Az egri vilajetben pl. 1668 kö
zepén az ottani katonaságot, ahogy a magyar nyelvű kísérőlevélben írták „az 
vitézlő nömösi rendöt" (!) küldöttek ki „zászlóstul az falukra szekeret és gyalo
gokat hajtani Érsök újvárban, Újvárnak, árkait tisztítani és egyéb helyeit épí
teni . . ,"131 A szintén 1668-ban készült Pest megyei vizsgálati jegyzőkönyv val
lomásai pedig arra mutatnak rá, hogy a jobbágyok-ráják számára milyen tete
mes kárral járt az „újvári szekerezés", amely még a 70-es években is tartott.132 

Az e századi dzserehor-szolgálat tehát, miután fő megkülönböztető jegyét, a fi-
zetettséget elveszítette, joggal nevezhető az állami robot intézményének. Az egy
kor szeldzsuk zsoldost, aztán hadjáratok idején alkalmazott oszmán fegyverfor
gató-, majd kisegítő katonai alakulatot jelentő dzserehor így vált az oszmán 
birodalom európai végein az alávetettek által gyűlölt ingyenmunkává, amely 
alól a századvégi nagy háborúk elültével, a törökök eltávozásával szabadultak 
meg végérvényesen. 

125 Szilády Á.—Szilágyi S.: Okmánytár a hódoltság történetéhez Magvarországon I., Budapest, 1863. 16. o. 
126 Uo., 405. o. 
127 I. m., I I . k., 36. o. 
128 Minderről a drezdai török iratok tájékoztatnak. Id. Sächsische Landesbibliothek, Handschrift No. Eb 387 

A magyar vonatkozású iratok regesztáit ld. Fekete L.: Levéltári Közlemények, 1928—29. 
129 Mint pl. 1663—65-ben a pécsi szandzsák birtokosait, Kanizsa, Babócsa majd Szigetvár várához; uo. 
130 Uo. 
131 Izsépy E.: Végvári levelek, Budapest, 1962. 39. o. 
132 Purjesz / . : i. m. Megjegyzendő, hogy az ekkori építkezések a hódoltság történetében minden jel szerint pá

ratlanok voltak, így nem indokolt a korszak jellemzőit az egész hódoltság időszakára kiterjeszteni, mint ahogy tette 
Salamon Ferenc (Magyarország a török hódítás korában, 208., 233—38. o.) elsősorban a szóban forgó jegyzőkönyvek 
.alapján. 
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Пал Фодор 

ПУТЬ ОДНОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬДЖУКОВ В ВЕНГРИЮ: ДЖЕРЕХОРЫ 
Резюме 

В анатолийском государстве сельджуков в 13-м веке увековеченные Ибн Биби эджрихары 
(джерахары) являлись нанимавшимися время от времени, вышедшими главным образом из 
кочевых племен наймитами, и османские джерехоры (или серехоры), которых мОжно считать их 
прямыми потомками, выступают перед нами с начала XV века точно такими же элементами. 
Как можно установить из сопоставления различных описательных источников и грамот, 
начиная со второй четверти XV века институт джерехоров становится одним из основных 
составных элементов османской военной организации, который как часть системы «аварис» 
объединял в более организованные рамки людские резервы, которые могли быть мобилизо
ваны обществом на военные цели. 

Начиная со второй половины XV века вместе с остальными традиционными военными 
элементами джерехоры также постепенно утратили свое непосредственное военное значение и 
к XVI веку превратились во второстепенные воинские части. Они применялись в той же об
ласти, как и т. н. иргады, а способ их организации и их штатная организация имела различные 
формы в военное и мирное время. Джерехоры, мобилизовавшиеся в целях военных походов, и 
далее формировали в военной системе «аварис» (со всеми её последствиями), а в мирное время 
следовали различным принципам. Во-первых, были сформированы т. н. слои служащих, ко
торые в качестве службы джерехор осуществляли уход за отдельными объектами (например, 
крепостями), пользуясь при этом свободой от других обязанностей, в то же время в период 
более крупных работ применялись джерехоры, завербованные без особых схем и работавшие 
за деньги. 

В XVII веке военный характер службы джерехор почти полностью утратился, и во многих 
областях служба превратилась в постоянную; более; того, она стала облагаться налогом. 
Одновременно с этим слово джерехор, которое когда-то означало наемного солдата, на евро 
пейских окраинах турецкой империи в XVII веке, как правило, означало отделение или саму 
службу, назначенную на государственные общественные работы, и служило для выражения 
понятия госудатственной работы. 
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,PÄL FODOR', 

DER WEG EINER SELDSCHUKISCHEN INSTITUTION NACH UNGARN: 
DIE DSCHEREHOR 

Resümee 

Im anatolischen Seldschuk-Staat des 13. Jhs. waren die von Ihn-i Bibi genannten 
Edschrihar (Dscherehar) in erster Linie a«s Nomadenvölker stammende Gruppen, 
die sich gelegentlich zu Söldnern verdangen. Ihre direkten Abkömlinge, die soge
nannten Dscherehor traten als ebensolche Elemente am Anfang des 15. Jhs. Später 
von dem zweiten Viertel des 15. Jhs. ist das Dscherehor-System zu einem wichtigen 
Bestandteil der osmanischen Heeresorganisation gegeworden, die als Teil des Avariz-
Systems die für militärische Ziele mobilisierbare Menschenreserve der Gesellschaft 
in besser organisierten Rahmen fasste. Von der zweiten Hälfte des 15. Jhs. haben 
auch die Dscherehor, wie die anderen traditionellen militärischen Elemente, ihre 
mittelbare militärische Bedeutung stufenweise verloren, so wurden sie im 16. Jh. 
zum zweirangigen Verband. Sie wurden mit den sogenannten Irgad auf gleichem 
Bereich angewendet, die Art ihrer Organisierung und ihre Organisation haben im 
Kriege und im Frieden verschiedene Formen bekommen. Die für die Operationen 
mobilisierten Dscherehor wurden auch im weiteren, im Avariz-System aufgestellt, 
im Frieden wurden aber andere Prinzipe gefolgt. Einerseits, wurden sogen. Knecht
schichte ausgestaltet, die als Dscherehor-Verdienst die Erhaltung einiger Objekte 
vollbrachten, anderseits wurden während der Zeit von grösserer Arbeit für Geld 
arbeitende Dscherehor angewendet. Im 17. Jh. hörte der militärische Charakter des 
Dscherehor-Systems fast vollständig auf, und verwandelte sich in einen ständigen 
Dienst, sogar in einen Steuer auf vielen Gebieten. Zu gleicher Zeit veränderte sich 
auch der Sinn des Wortes Dcherehor, was früher einen Söldner bedeutete; im 17. Jh. 
auf dem Rande des Türkenreiches im allgemeinen den Gegriff des unentgeltlich 
staatliche öffentliche Arbeit ausführenden Rajas und selbst die staatliche Froh 
ausdrückte. 



SZAKÁLY SÁNDOR 

A HORTHY-HADSEREG TÁBORI CSENDÖRSÉGÉNEK MEGSZERVEZÉSE 
ÉS ALKALMAZÁSA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÜ IDEJÉN (1938—1944) 

A magyar hadtör ténet í rás m á r jelentős eredményeket ért el az ellenforradal
mi korszak (1919—1944) hadserege történetének a feltárásában. Annak ellenére, 
hogy a korszak hadseregéről önálló, összefoglaló monográfia még nem készült, 
a kép eléggé tiszta. 

Vannak azonban olyan részterületek, amelyekre kevésbé, vagy egyáltalán 
nem terjedt ki a kutatók figyelme. Ilyen terület a hadsereg tábori csendőrségé
nek a kérdése is. Jelen t anu lmány e speciális, háború idején felállított tábori 
rendészeti szerv 1938—1944 közötti tör ténetét kívánja feltárni. 

A tábori rendészet szabályozása 1924—1938 között 

Az I. vi lágháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések aláírása sorában 
Magyarországra 1920. június 4-én került sor. Ezen a napon ír ták alá a magyar 
kormány képviselői a győztes nagyhata lmak által diktált és megszabott fel
tételeket. 

A békeszerződés területi , gazdasági, politikai feltételei mellett jelentős helyet 
kaptak a katonai rendelkezések is. Magyarországnak mindössze 35 ezer fős, ön
kéntesekből álló hadsereget engedélyezett, a kis Trianon kastélyban aláírt ok
mány. Ennek a 35 ezres létszámnak is csak egyhuszada lehetett tiszt és egytizen-
ötöde altiszt (tiszthelyettes). A szigorú megkötések értelmében tilos volt páncé
los- és repülő-alakulatokat felállítani, valamint nehéztüzérséggel felszerelni a 
hadsereget. Minden ezer fő u tán 1150 puskát, 15 géppuskát, 2 aknavetőt és 3 lö
veget lehetett rendszeresíteni a békeszerződés értelmében. Ez összességében 
40 250 puskát , 525 géppuskát, 70 aknavetőt és 105 löveget jelentett .1 

A békeszerződés katonai előírásai elsősorban nem a hadsereg akkori (1920-as 
évek eleje) felszereltségi és létszámviszonyait „veszélyeztették", hanem a ké
sőbbi hadseregfejlesztés elé gördí thet tek akadályokat . Hasonló problémát jelen
tett a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság magyarországi jelenléte is2, 

1 A pontos katonai előírásokat az 1921. évi XXXIII . te. tartalmazta. A jelzett adatokat lásd: Magyar Törvény
tár. 1921. évi törvénycikkek. Budapest. 1922. 227. és 230—231. o. 

2 A Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság (vagy Katonai Szövetségközi Ellenőrző Bizottság) létrehozását 
a trianoni békeszerződés írta elő. A bizottság tevékenységét 1927-ig folytatta Magyarországon, legaktívabb tagjai 
a kisantant államok Budapestre akkreditált katonai attaséi voltak. A bizottság tevékenységére lásd: Vargym Gyula: 
A hadsereg politikai funkciói a 30-as évek első feléhen. (Kézirat) 
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amely, ha különösebb eredményt nem is tudott felmutatni, gondot okozott a ma
gyar politikai és katonai vezetésnek. 

A hadsereg békeszerződés által engedélyezett hadrendjének a kialakítása 1920 
és 1927 között zajlott le. Ennek a hadrendnek a feltöltésére azonban csak az 
1920-as évek végén kerülhetett sor, mivel az ország, korábbi gazdasági, politikai 
helyzete ezt nem tette lehetővé.3 

A hadsereg szervezésével párhuzamosan kellett megalkotni a hadsereg sza
bályzatait is, mivel az 1920-as évek elején még az Osztrák—Magyar Monarchia 
idejében készült szabályzatok, valamint ideiglenes utasítások, szabályzatok vol
tak használatosak. Viszonylag gyorsan, a világháború tapasztalatainak figye
lembe vételével készült el és jelent meg 1924-ben az ,,E—1" jelzésű Harcászati 
szabályzat, amely kereken tizennégy éven keresztül volt érvényben a magyar 
hadseregben.4 

A Horthy-korszakban ez a szabályzat foglalkozott először érdemben a tábori 
rendészettel, illetve annak legfontosabb szervével a tábori csendőrséggel.5 A sza
bályzat az „egyéb szolgálati ágak" között említette a „tábori rendőri szolgálat"-
ot6, amely a tábori rendészeti szolgálat korabeli elnevezése volt. A szolgálat fel
adatát — úgy tűnik a Monarchiában érvényben volt szabályzat alapján — a kö
vetkezőképpen határozták meg: „ . . . a hadrakelt sereg körletében a rend fenn
tartása, a kémkedés megakadályozása, a fegyveres hatalom részeinek és kato
nailag fontos tárgyaknak oltalmazása merényletek ellen, végül ellenséges érzelmű 
lakosságnak a fékentartása".7 

A tábori rendőri szolgálat ellátására a „ . . . térparancsnokságok, polgári köz
igazgatási hatóságok (közegeikkel), törzscsapatok . . . tábori csendőrosztagok 
(a csapatoknál csapatcsendőrök)"8 voltak hivatottak. (Kiemelés az eredetiben.) 
Természetesen ezek, a fentebb említett közegek nem egyformán voltak képzet
tek és ennek megfelelően használhatóak sem. Közülük a legfontosabb szerepet, 
szakértelme és szakképzettsége miatt a tábori csendőrségnek szánta a katonai 
vezetés.9 

A tábori csendőrségnek, a szabályzat előírásai értelmében, három lényeges 
szolgálatot kellett volna — felállítása esetén — ellátnia. Ezek a következők vol
tak: rendfenntartó, ellenőrző és útrendészeti szolgálat. A rendfenntartó szolgá
lat feladatai közé a következőket sorolták: „ . . . a rendnek és a fegyelemnek 
fenntartása minden gyűjtő és irányító helyen, nem jogosult harácsolásoknak, 
fosztogatásoknak és kihágásoknak megakadályozása, a lakosság ellenőrzése, cso
portosulásainak szétoszlatása, fegyvereinek elszedése, röpiratok stb. terjesztésé
nek megakadályozása, az elhagyott csatamezőkön a sebesültek és elesettek fosz
togatás ellen való oltalma, szabotáló cselekmények megakadályozása".10 Ebből 

3 A Horthy-hadsereg hadrendjének kialakítására, szervezetének és létszámának alakulására, változására lásd: 
Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg szervezete (1920—1944) I. és II . rész. (In: Hadtörténelmi Közlemények 1958/1— 
2. és 1958/3—4. szám.) 

4 Harcászati szabályzat. I. Kész Harcászati elvek. 1. füzet. Budapest, 1924. A magy(ar) kir(ályi) honvédelmi 
ministerium kiadványa, 345. o. (a továbbiakban — HSz. 1924.1/1.) 

Harcászati szabályzat. I. Rész Harcászati elvek. 2. füzet. Budapest, 1924. A magy(ar) kir(ályi) honvédelmi mi
nisterium kiadványa. 867. o. (a továbbiakban — HSz. 1924. 1/2.) 

Harcászati szabályzat. II . Rész Alaki határozványok és műszaki adatok. Budapest, 1924. A magy(ar) kir(ályi) 
honvédelmi ministerium kiadványa. 89 o. + 18 melléklet, (a továbbiakban — HSz. 1924. II.) 

5 Korábban nem intézkedtek a tábori csendőrséggel kapcsolatban, jóllehet vannak adatok amelyek azt bizonyít
ják, hogy a Nemzeti Hadseregben is tevékenykedtek tábori csendőrök. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban 
— HL) Honvédelmi Minisztérium Elnöki (a továbbiakban HM Ein.) 20. osztály 1942. 210.032. Somogyi Mátyás 
csendőr törzsőrmester 1928-ban benyújtott kérelmében, nyugdíjába az összes szolgálati évét kéri beszámítani. Ez az 
idő kereken 17 év ,, . amelyből 1919. évi augusztus 15-től az akkori Fővezérség vezérkarához beosztott tábori csendőr
ként éppen Főméllóságú Uram (Horthv — S/,. S«) közelében téliesítettem szolgálatot". 

C HSz. 1924.1/1. 42. o. 
7 HSz. 1924. 1/2. 35f>—357. o. 
8 üo. 357. o. 

'9 .,A tábori rendőri szolgálat ellátásában,a legfontosabb szerep <i lábon cscndőr-ió/vok ju'." (Kiemelés az eredeti
ben) HŠzľ 1924. 1/2. 357. o.' -

10 Uo. 357—358. o. 
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a rövid megfogalmazásból is kitűnik, hogy a tábori csendőrségnek jogában állt 
nemcsak katonai, hanem polgári személyekkel szemben is fellépni. (Igaz polgári 
személyekkel szemben csak hadműveleti, illetve hadtápterületen lehetett intéz
kedéseket foganatosítani.) 

Az ellenőrző szolgálat, a rendfenntartó szolgálathoz hasonlóan, nagy jelentő
séggel bírt. Leglényegesebb feladata: „ . . . az elszéledt emberek gyűjtése" és 
ezeknek a személyirányító állomásokhoz, valamint csapataikhoz „való vezetése" 
volt. (A vezetés alatt természetesen inkább kísérést kell értenünk.) Ehhez a szol
gálathoz tartozott még a „ . . . korcsmáknak, táboroknak és telepeknek, nyilvá
nos házaknak, távíró és távbeszélőberendezéseknek ellenőrzése".11 

Az ellenőrző szolgálat hatáskörébe tartozott a zsákmánykezelés és az anyag
gyűjtés, továbbá az „ . . . egészségügyi rendőri szolgálat végrehajtásának" fel
ügyelete is.12 

Háború esetén különösen nagy jelentőségük van az utaknak, hiszen a csapa
tok mozgása, az utánpótlás szállítása zömmel rajtuk keresztül bonyolódik le. 
Ezért lényeges, hogy a közlekedés a lehető legzavarmentesebb legyen az utakon. 
Ennek elősegítését volt hivatott biztosítani az útrendészeti szolgálat, amely 
„ . . . mindenekelőtt az országutakon és más utakon való szabályellenes megállá
soknak és az utak elállásának megakadályozását célozza".13 

Tilos volt a tábori csendőrséget, a fentebb említett szolgálatokon kívül más 
feladatok megoldására felhasználni. Erre legfeljebb csak kivételes esetekben lett 
volna lehetőség. (A kivételes eset fogalmát nem határozta meg a szabályzat.) 
A tilalmak értelmében nem volt igénybe vehető a tábori csendőrség , , . . . őrszol
gálatra, biztonsági szolgálatra, oltalmi őrségül" sem.14 Kimondta a szabályzat 
továbbá azt is, hogy a tábori rendőri szolgálat vezetése hadműveleti területen 
a seregtest-, oszlop-, csoport- és állomásparancsnokot illeti meg, hadtápterüle
ten pedig az illetékes hadtápparancsnokságok intézkednek rendészeti ügyek
ben.15 Ha a tábori rendőri szolgálatot a tábori csendőrség a honvédséggel közö
sen látná el, akkor a vezetés joga — azonos rendfokozatú csendőrök és honvé
dek esetében — mindig a tábori csendőröké.16 

Nem történt intézkedés arra nézve, hogy milyen körülmények között, kikbőí 
kell felállítani a tábori csendőrséget, mikor és milyen kiképzésben kell részesí
teni az oda beosztandó egyéneket stb. így ez a szabályzat és az 1920-as, 1930-as 
években megjelent egyéb szabályzatok — amelyek esetenként érintették ugyan 
a tábori rendészet (tábori csendőrség) kérdését — mindössze egy esetlegesen el
készítendő, önálló tábori rendészeti szabályzat számára tartalmaztak útmutatá
sokat. Így önmagában (önmagukban) nem feleltek meg a követelményeknek. 
Az itt felsorolt hiányosságok megoldására minden bizonnyal a Monarchia ide
vonatkoztatható szabályzatait használták volna fel, jóllehet azok elavultak, kor
szerűtlenek voltak.17 

' I lUo. 358. o. 
12 Uo. 358. o. 
13 Uo. 358. o. 
14 Uo. 358. o. 
15 Uo. 357. o. 
16 Uo. 358. o. 
17 Erről 1938-ban a HM 20. osztályának az egyik tisztje így írt: „A HM Elnökség B. csoportja r. u. megküldte 

a 91 285/ Elnökség — B.—1938. sz. ügyiratát, melyben a bolgár katonai attaché részére kéri a m. kir. tábori csendőr-
négre vonatkozó szervezeti és működési szabályzatot, valamint az erre vonatkozó tankönyvet. A kérdéses szabályzat 
jelenleg átdolgozás alatt áll. * Kb. június hónapban lesz kész és előreláthatóan szeptember hónapban kerül kiadásra. 
A régi** teljesen elévült, céltalan lenne megküldeni." HL Ein. 20. 1911 100.931 * Ekkor már folytak a későW» 
,,B-Táb. rend. szolg." jelzéssel megjelent szabályzat szerkesztési munkálatai. * * A régi a Monarchia hadseregébe» 
használt „Szervi határozmányok és szolgálati utasítás a cs. és kir. hadsereg tábori csendőrsége számára" című sza
bályzat volt. 
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A tábori csendőrség elvi megszervezése (1938—1941) 

1938-ban siker koronázta a „Trianon" utáni magyar kormányok azon erőfe
szítéseit, amelyeket a békeszerződés katonai előírásainak megváltoztatására tet
tek. A kisantant államok képviselőinek 1938. augusztus 21—23. között a jugo
szláviai Bledben megtartott tárgyalásai Magyarország számára a fegyverkezési 
egyenjogúság — de jure — elismerését eredményezték.18 Jóllehet a magyar 
hadsereg már az 1930-as években, mind létszámát, mind fegyverzetét tekintve 
túllépte a békeszerződés által engedélyezett kereteket, és 1938-ban már egyér
telműen a területi revízió kérdése állt a magyar politika középpontjában. 
A bledi egyezmény jelentőségét többek között abban látjuk, hogy ezzel gyakor
latilag elhárult az utolsó jogi akadály is a magyar hadsereg fejlesztése, korsze
rűsítése útjából. 

A magyar hadsereg vezetése által elképzelt — de gyakorlatilag soha meg nem 
valósult — korszerű hadsereg vezetéséhez, kiképzéséhez — a modern fegyverek 
mellett — új, a kor színvonalán álló szabályzatokat is igényelt. Ezen utóbbiak 
biztosítása egyszerűbbnek és olcsóbbnak is tűnt mint a modern fegyvereké,19 

ezért már 1936—1937-ben megkezdődtek a különböző szabályzatok szerkesztési 
munkálatai. Elsőként az „E—1" jelzésű új Harcászati szabályzat20 jelent meg 
— tervezet formájában — amely már az előbb említett „korszerűsítés" jegyé
ben született. Ez a szabályzat nem sok változást hozott a tábori rendészeti szol
gálattal kapcsolatban, jóllehet részletesebben tárgyalta ezt a szolgálati ágat mint 
az 1924-es kiadású elődje. 

„A tábori rendőri szolgálat feladata" — mondta ki a szabályzat — „ . . . hogy 
a hadrakelt sereg körletében katonai és polgári vonatkozásban megtegye és vég
rehajtsa a rendfenntartó intézkedéseket, amelyeket a hadműveletek érdeke, a 
hadrakelt sereg rendje és biztonsága megkíván".21 (Kiemelés az eredetiben.) 
A szolgálat vezetését „ . . . a seregtesteknél, a csapatoknál és a hadtápparancs
nokságoknál a tábori csendőr (csapatcsendőr) tisztek" kezébe adták.22 (Kieme
lés az eredetiben.) A tábori rendőri szolgálat végrehajtó szervei közül a legfon
tosabb szerepet ez a szabályzat is a tábori csendőrségnek szánta, „ . . . más szer
veket csak ott alkalmazzunk — hangoztatták — ahol tábori csendőrség nincsen, 
vagy ahol létszáma nem elegendő".23 Ezek a „más szervek" a szállás-, tábor-, 
állomás-, tér-, pályaudvar-, hajóállomásparancsnokságok, a személyirányító ál
lomások, a csapatcsendőrök és a különböző csapat- (vonat-, intézet-) parancsnok
ságok voltak.24 A szabályzat külön kiemelte, hogy a tábori rendőri szolgálatot 
szigorúan kell kezelni. (A későbbi háborús gyakorlat azt bizonyította, ezt az uta
sítást igyekeztek maradéktalanul végrehajtani.) Nem intézkedett viszont a sza
bályzat arról, hogy mikor és kikből kell felállítani a tábori csendőrséget. Tagjai 
milyen kiképzésben részesülnek és milyen felszereléssel látják el őket. 

Részben pótolhatók ugyan ezek a hiányosságok a Mozgósítási utasítás máso-

18 A bledi tárgyalásokkal is foglalkozik: Ádám Magda: A Kisantant (1920—19:58) (Budapest, 1981.) című könyve. 
19 Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hadsereg vezetése nem igyekezett mindent megtenni a hadsereg kor

szerű fegyverekkel való felszereléséért. A hadsereg felszerelésének, korszerűsítésének problémáit jól megvilágítva 
tárgyalja: Dombrádv Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés. (Budapest, 1981.) című monográfiája. 

20 Harcászati szabályzat. I. Rész Harcászati elvek. (Tervezet) Budapest, 1938. A m(agyar) kir(ályi) honvédelmi 
minisztérium kiadványa. 322. o. (a továbbiakban — HSz. 1938. I.) 

Harcászati szabályzat. II . Rész Alaki határozványok. (Tervezet) Budapest, 1938. A m(agyar) kir(ályi) honvédelmi 
minisztérium kiadványa 107. o. + 9 melléklet, (a továbbiakban — HSz. 1938. II.) 

Harcászati szabályzat. I I I . Rész Szolgálati ágak. (Tervezet) Budapest, 1938. A m(agyar) kir(ályi) honvédelmi 
minisztérium kiadványa. 99. o. (a továbbiakban — HSz. 1938. III.) 

21 HSz. 1938. I I I . 87. o. 
22 Uo. 87. o. 
23 Uo. 88. o. 
24 Uo. 87. o 
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dik részének25 a segítségével, de számos apróbb részletet nem világítanak meg 
azok az adatok. A Mozgósítási utasítás egyértelműen és világosan kimondta, 
hogý a tábori csendőrséget a magyar királyi csendőrség állományából kell fel-

"állítani. Az erre a szolgálatra kijelölt személyek „ . . . M (RM)* esetén részben a 
hadrakelt sereg magasabb parancsnokságaihoz és hadtápalakulataihoz lesznek 
tábori és hadtápcsendőri szolgálatra beosztva".26 Tábori és hadtápcsendőri fel
adatok ellátására, csakis teljesen egészséges, arcvonalszolgálatra alkalmas, fel
tétlenül megbízható (!) lehetőleg fiatalabb „évfolyamú" és több nyelvet beszélő 
(!) csendőröket kellett (volna) kijelölni.27 Kívánatosnak tartotta az utasítás azt 
is, hogy a magasabb parancsnokságok tábori csendőr alakulataihoz, az alakulat 
nagyságának megfelelően, 1—3 kémelhárító, nyomozó szolgálatban jártas csend
őr is beosztást nyerjen.28 

A tábori csendőr szolgálatra beosztandó csendőrtiszteket és a legénységet már 
a békében ki kellett jelölni, és a tiszteket név, a legénységet pedig szám szerint 
nyilvántartani.29 A tisztek kiválasztása a HM 20. (csendőrségi) osztályának volt 
a feladata, míg a legénységi állományúakataz illetékes csendőr szárnyparancs
nokságok jelölték ki.30 Mind a tisztek, mind a legénység beosztásáról a HM 20. 
osztálya intézkedett. Nem lehetett — a szabályzat értelmében — őrsparancsno
kokat és próbacsendőröket tábori csendőri szolgálatra vezényelni,31 a későbbiek 
folyamán azonban ez nem valósult meg a gyakorlatban. 

Az 1938-ban tervezetként megjelentetett Harcászati szabályzat 1939—1940-ben 
került végleges formában kiadásra.32 Jelentősebb módosításokra nem került 
sor ebben a szabályzatban sem, viszont a tábori rendőri szolgálat kifejezést a 
tábori rendészeti szolgálat váltotta fel. Megjelent továbbá, egy korábban nem 
ismert szolgálati állás is a „tábori csendőrség büntetőtisztje". E tisztnek a fel
adata „ . . . a polgári lakosság által elkövetett áthágásoknak közigazgatási úton 
való megbüntetése . . . "33 lett volna. 

A szabályzat kimondta, hogy a seregtestparancsnokok és a seregtest vezérkari 
főnökök tehermentesítése végett a különböző szolgálati ágak vezetését és irá
nyítását külön erre a célra beosztott tisztekre bízzák. Ennek az utasításnak az 
értelmében „ . . . a tábori rendészeti és kémelhárító szolgálatot a hírszerző (ve
zérkari) tiszt irányítja".34 E tisztek irányítása mellett a seregtesteknél, csapa
toknál és a hadtápparancsnokságoknál a tábori rendészeti szolgálatot továbbra 
is a tábori csendőr (csapatcsendőr) tisztek vezették, akiknek a parancsait a tá
bori rendészeti szolgálat végrehajtó szervei — a tábori csendőrség, a csapat
csendőrök és a hadtápcsendőr zászlóaljak — foganatosítják.35 

A fentebb röviden tárgyalt harcászati szabályzatok nem foglalkoztak igazán 
alaposan a tábori rendészeti szolgálattal és azon belül is — a legfontosabbnak 

25 Mozgósítási utasítás II . Kész Személyekre, szállítóeszközökre és egyéb elvi rendelkezések, (a továbbiakban 
— Mozg ut.) HL 12. gyalog dandár 1939—1944. ML 181. 

20 Mozg. ut. 114. o. * M — mozgósítás, RM — részleges mozgósítás (Sz. S.) 
27 Uo. 178. o. 
28 üo. 178. o. 
29 Uo. 178. o. 
30 Uo. 178. o 
31 Uo. 178. o. 
32 A Harcászati szabályzat I. és TI. része 1939-ben jelent meg és a HM 43.000/eln. szab. szerk. — 1939. számú 

körrendelet 1939. augusztus 1-el léptette érvénybe. 
Harcászati szabályzat: I. Rész Harcászati elvek. Budapest, 1939. A m(agyar) kir(ályi) honvédelmi minisztérium 

kiadványa. 324. p. (a továbbiakban — HSz. 1939. I.) 
Harcászati szabályzat. II . Rész Alaki hítározváriyok Budapest, 1939. A m(agyar) kir(ályi) honvédelmi minisz

térium kiadványa. 10&. o. + 6 melléklet, (a továbbiakban — HSz. 1939. II.) 
A III . rész 1940-ben jelent meg és a HM 42 300/eln. szab. szerk.—1940. számú körrendelet 1940. május 1-el tette 

hatályossá. 
Harcászati szabályzat. I I I . Rész Szolgálati ágak. Budapest, 1940. A m/asyar) kir(ályi) honvédelmi minisztérium, 

kiadványa. 112. o. (a továbbiakban — HSz. 1940. III.) 
33 HSz. 1939. II. 73. o 
34 HSz. 1940. III . 5. o. 
35 L o. 97. o 
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tartott tábori rendészeti közeg — a tábori csendőrség feladataival. Az általános
ságokban mozgó, nagy vonalakban vázolt elvek nem tűntek elegendőnek a tá
bori rendészeti szolgálat feladatának, szervezetének pontos meghatározására. 
Szükségesnek látszott egy önálló, csak a tábori rendészettel foglalkozó szabály
zat megalkotása. Ennek elkészítésére a honvédelmi miniszter 72.202./eln. 6.— 
1938. számú rendelete, amely a szolgálati ágak harctéri szabályzatainak meg
szerkesztésére adott utasítást, teremtette meg a lehetőséget.36 E rendelet alap
ján megkezdődtek, a később „Tábori rendészeti szolgálat" címmel megjelent 
szabályzat szerkesztési munkálatai is.37 

A honvéd vezérkar főnöke 1938. március 26-án — röviddel az említett rende
let megjelenése után — átírt a Belügyminisztérium VI.-c. osztálya vezetőjének, 
vitéz Sáray Ferenc csendőr ezredesnek, és felkérte, pontosabban megbízta őt az 
„E.-táb. rendőri szolg." jelzésű, „Tábori rendőri szolgálat" című szabályzat szer
kesztési munkájának a vezetésével, s egyben közölte vele a szabályzat szerkesz
tésénél betartandó irányelveket is.38 Ezek szerint, a szabályzatnak az új Har
cászati szabályzat I—III. része39 kell, hogy alapul szolgáljon. Minden részletre 
kiterjedő, részletes szabályzatot kell alkotni — írta a vezérkar főnöke — figye
lembe véve a jelenlegi — 1938 — szervezési és felszerelési adottságokat, de a 
közeljövőben bekövetkező változásokra is ügyelni kell. lényeges továbbá az is, 
hogy a szabályzat rövid legyen, s esetleges módosítása ne okozzon problémát.40 

Hamarosan meg is indult a szerkesztési munka és a csendőrség szabályzat
szerkesztő és tanulmányi bizottsága már 1938. augusztus 30-án felterjesztette 
a Belügyminisztérium VI.-c. osztályának a ,,A m. kir. tábori csendőrség Sza
bályzata" című szolgálati könyv vázát.41 A „szabályzatváz" együttesen tárgyalta 
a tábori csendőrség szervezetét és szolgálatát, mivel a szabályzatszerkesztő és 
tanulmányi bizottság véleménye szerint két külön könyv kiadása nem látszott 
célszerűnek.42 

A tervezet három nagyobb részre tagolva kívánta tárgyalni a tábori csendőr
séggel összefüggő kérdéseket. Az első rész a tábori rendészet feladatait foglalta 
össze, míg a második rész az irányító, vezető és végrehajtó szervekkel és mun
kájukkal foglalkozott. Az irányítás feladata a seregtest- és hadtápkörlet-pa
rancsnokok kezébe került volna, a vezetést pedig a tábori csendőrtiszti parancs
nokok, a csapatparancsnokok, a csapatcsendőrtisztek és a tábori rendészet veze
tésével megbízott tisztek látták volna el. A tábori rendészeti szolgálat ellátására 
a tábori csendőrőrsök, a tábori csendőrök, a csapatcsendőr legénység, a törzs
csapatok, valamint a tábori rendészeti szolgálatra alkalmazott csapatok lettek 
volna hivatottak. 

A harmadik rész tárgyalta a tábori rendészeti szolgálat szervezetét. E szerint 
a legfelsőbb vezetés a fővezérsége anyagi osztályán létrehozandó, tábori rendé
szeti alosztály kezébe került volna. Ennek az alosztálynak a vezetésére csendőr 
tábornokot (!) vagy csendőr ezredest neveztek volna ki, aki egyszemélyben a tá
bori csendőrség parancsnoka is lett volna. A kiképzés és az utánpótlás biztosi

ad HL HM"Ein. 20. 1942. 65.715. 
37 Az 1942-ben megjelent szabályzat címét adtam meg. Tervezet formájában a következő címek is szerepeltek 

még: „Utasítás a tábori rendészeti szolgálat ellátására" HL HM Em. 20. 1942. 81.101. „A m. kir. tábori csendőrség 
Szabályzata" HL HM Ein. 20. 1942. 80.148. „Szabályzat a tábori rendészet ellátására" HL HM Ein. 20. 1942. 80148. 

38 HL HM Ein. 20. 1942. 65.715 
39 „Alapul az új HSz I—III. ítésze szolgál. Tájékoztatásul közlöm, hogy a végleges HSz 1939. év elején jelenik 

meg." HL HM Ein. 20. 1942. 65.715 
40 Uo. 
41 HL HM Ein. 20. 1942. 80.148. 
42 Uo. 
43 A katonai vezetés tervezte egy „Fővezérség" felállítását, erre azonban nem került sor. Ezt a feladatot a vezér

kari főnökség töltötte be amelyet egyébként néha — a háború vége fele többször — „Fővezérségnek" neveztek. 
Ahol a későbbiekben fővezérség kifejezést használok azt azért teszem, mivel a források így említik. Értelemszerűen 
alatta a vezérkari főnökséget kell érteni. A tervezett „Fővezérség" szervezetére lásd: Utasítás a hadrakelt sereg 
magasabb parancsnokságai számára. II. Rész A Fővezérség. HL 
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tása érdekében, egy tábori csendőr tartalékzászlóalj felállítását is tervezték. 
Szervezetszerűen 10 fős tábori csendőrőrsök felállítását javasolta a tervezet 
minden dandár-, hadosztály- és hadtestparancsnokságnál. A tábori,csendőrőrs 
parancsnoka és helyettese a tényleges csendőr altiszti, míg legénysége a pót
csendőri állományból lett volna vezényelve. A magasabb parancsnokságoknál 
tábori csendőr nyomozóosztagok felállítását is javasolták a tervezet készítői. 
A tábori csendőrtisztek személyével kapcsolatban megjegyezte a tervezet, hogy 
nemtényleges tiszt csak akkor alkalmazható erre a beosztásra, ha jogi végzett
sége van.44 

A tervezetet különböző HM és Vkf. osztályoknak küldték meg véleményezés 
céljából. A vezérkar főnöke — Werth Henrik — is elküldte észrevételeit. Ö a 
, , . . . szabályzattervezet lényegével, általános elveivel és rendszerével" egyetér
tett, de felhívta a figyelmet arra, hogy a „ . . . tábori rendészeti szolgálat ellá
tása, mint ezt a spanyol háború45 tapasztalatai is bizonyítják, pedig csakis köz-
pontiasan vezetett és megfelelő erőben tartott tábori csendőrség által lehetsé
ges".46 (Kiemelés az eredetiben.) 

A szabályzattervezetet, Werth Henrik eme kedvezőnek tűnő véleménye elle
nére sem fogadták el ebben a formában. Egy újabb tervezet kidolgozása végett 
Pinczés Zoltán csendőr alezredest 1939. március 20-tól, ideiglenesen a szabály
zatszerkesztő és tanulmányi bizottsághoz vezényelték és megbízták a szerkesz
tési munkák vezetésével.47 Pinczés Zoltán megbízatását Bartha Károly honvé
delmi miniszter 1939. november 6-án a következő formában hagyta jóvá: „A 
7696/Elns. A.—1939. sz. rendelet értelmében Alezredes Űr számára a szabályzat
szerkesztői megbízatást, a 72.234/eln. 6. Vkf. 1938. számú rendelettel megha
gyott ,Tábori rendészeti szolgálat' c. szabályzat szerkesztésére utólagosan enge
délyezem".48 

Pinczés alezredes, aki már jelentős szerkesztői múlttal rendelkezett49 és az 
első világháborúban tábori csendőrtisztként szolgált, igyekezett gyorsan és pon
tosan megoldani a rábízott feladatot. Az irányításával készült szabályzatterveze
tet véleményezés végett kiadták az első világháborúban tábori csendőri szolgá
latot teljesített tiszteknek50 és az ő véleményeik, megjegyzéseik figyelembe vé
telével változtattak a tervezeten. A szabályzat elkészülte így több mint két évet 
vett igénybe. A véglegesnek tekintett tervezetet 1941. januárjában terjesztette 
fel Pinczés alezredes a Vkf. 4. osztályának. A tervezet vitájára 1941. április 17-
én és 18-án került sor a Honvédelmi Minisztérium „A" tanácstermében. A ter
vezet előadója Pinczés Zoltán volt, ekkor már ezredes, és a Vkf. 4. osztályának 
vezetője elnökölt a megbeszélésen. Jelen voltak a Belügyminisztérium Vl.-b. és 
VI.-c. osztályának, a csendőrség felügyelőjének, a HM 20. osztályának, vala
mint egyéb HM és Vkf. osztályoknak a képviselői is.51 

Ezt a tervezetet már elfogadták a vita résztvevői és rövidesen sor került a 

44 HL HM Kin. 20. 1942. 80.148. 
45 Werth Henrik a spanyol polgárháborúra (1930—1939) utalt. 
40 Werth vezérkari főnök az észrevételeit 1939. január 10-én küldte el. HL HM Ein. 20. 80.148 
47 HL HM: Ein. 20. 1939. 80.531 
48 HL HM Kin. 20. 1942. 82.982 
49 Pinczés Zoltán hosszú éveken keresztül szerkesztette a Csendőrségi Lapokat és a Csendőrségi Zsebkönyveket. 
50 A csendőrkerületi parancsnokságok név szerint jelentették a HM 20. osztályának azokat az állományukba 

tartozó tiszteket, akik az első világháborúban tábori csendőrként teljesítettek szolgálatot. Ezek a következők vol
tak: I. csendőr kerület —, II . csendőr kerület —, III . csendőr kerület: vitézBattyáni-Küs Tibor alezredes. IV. csend
őr kerület —, V. csendőr kerület: Hertelendy Ignácz ezredes (kerületi pk.), Elekes Rezső alezredes (kerületi pk. h.), 
Sárváry Jenő alezredes (kerületi segédtiszt). VI. csendőr kerület: Orbán László alezredes. VII. csendőr kerület: 
dr Domoszlay Gyula ezredes, Deseő Sándor alezredes, Szabó Jenő alezredes, dr. Papp János alezredes, PerényiGéza 
alezredes. VIII. csendőr kerület: Császár István alezredes, Kricsfalussy-Hrabár Endre alezredes. A dőlt betűvel 
jelölt személyek kapták meg a tervezetet, összesen 10 fő. HL HM Ein. 20. 1939. 82.084 

51 HL HM Ein. 20. 1942. 98.437 
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szabályzat kiadására. Megjelenését az 58.200/eln. szab. szerk.—1942. számú hon
védelmi miniszteri körrendelet rendelte el és 1942 tavaszán „Tábori rendészeti 
szolgálat" címmel meg is jelent.52 

A tábori csendőrség szervezete és feladata 

A tábori csendőrség szervezetének felállítására a Mozgósítási utasítás II. ré
szében, valamint a Tábori rendészeti szolgálat című szabályzatban foglaltak sze
rint M és RM esetén került sor.53 A tábori csendőrséget a „magyar királyi 
csendőrség" állította fel saját tényleges és tartalék állományából.54 A tábori 
csendőri szolgálatra beosztott csendőrtisztek és csendőr legénység, rendfokozata 
előtt, a tábori csendőr megjelölést volt köteles használni.55 A tábori csendőr
ség esetleges háborús veszteségeinek pótlása a honvédelmi miniszter és a bel
ügyminiszter közös feladata volt, akik a csendőrség tényleges és tartalék állo
mányából vezénylések útján pótolták a hiányzó létszámot. Rendkívüli esetek
ben lehetett csak a tábori csendőrséghez a honvédség állományába tartozó egyé
neket vezényelni. Ha erre mégis sor került, akkor lehetőleg jó megjelenésű, ha
tározott tiszthelyetteseket, tiszteseket — honvédeket csak kivételes esetben — 
kellett kiválasztani és a tábori csendőrséghez beosztani.56 

Egyértelműen tilos volt tábori csendőri szolgálatra vezényelni a csendőrségtől 
vagy más fegyveres testülettől fegyelmi, illetve bírói úton elbocsájtottakat, bün
tetett előéletű személyeket, volt tényleges és nemtényleges tiszteket, a honvéd
ség rendelkezési állományába tartozókat, műszaki végzettséggel rendelkező, illet
ve műszaki kiképzésben részesülteket, katonai kiképzésben nem részesülteket, 
valamint írni-olvasni nem tudókat.57 

A tábori csendőrség állományának pótlására, kiegészítésére vezényeltek a tá
bori csendőr tartalékosztaghoz kerültek, ahonnét rövid kiképzés után útbaindul
tak beosztásukba. A tiszteket a tábori rendészeti szolgálat főnöke, a legénységet 
a tábori csendőr tartalékosztag parancsnoka jelölte ki és vezényelte a különböző 
tábori csendőrtosztagokhoz. 

A hadrakelt sereg tábori rendészeti szolgálatának irányítására a Fővezérség 
hírszerző és kémelhárító osztályán belül egy tábori rendészeti alosztályt hoztak 
létre, amelynek vezetője — magas rangú csendőr törzstiszt — volt a tábori ren
dészeti szolgálat főnöke.58 A seregtestparancsnokságokon a tábori rendészet irá
nyítását' a tábori rendészeti előadók — tábori csendőrtisztek — végezték, akik 
közvetlenül a seregtestek vezérkari főnökeinek voltak alárendelve, ők látták el 
a seregtestparancsnokság tábori csendőrosztagának parancsnoki teendőit is. 

Maga a tábori csendőrség — a Tábori rendészeti szolgálat című szabályzat 
szerint — mozgó és telepített alakulatokra oszlott. A mozgó tábori csendőrala
kulatok — tábori csendőrosztagok és tábori csendőrőrsök — a hadrakelt sereg 

52 Tábori rendészeti szolgálat. Szabályzat. Budapest, 1942. A m(agyar) kir(ályi) honvédelmi minisztérium ki
adványa. 183 o. (a továbbiakban — Táb. rend. szolg.) 

53 A Mozg. ut . mozgósítás és részleges mozgósítás esetén a 114. o., a Táb. rend. szolg. mozgósítás esetén az 5. o. 
írta elő a tábori csendőrség, illetve a tábori rendészet szervezetének a felállítását. 

54 Táb. rend. szolg. 15. o. 
55 Uo. 15. o. 
5(i Uo. 10. o. 
57 Uo. 101—102. o. 
58 A tábori rendészet főnöke szolgálati állás létrehozását a Táb. rend. szolg. 14. o. írta elő. Az állást a gyakor

latban csak 1943-ban hozták létre és töltötték be. A szegedi V. hadtest 1943. évi 24. számú bizalmas hadtestparancK-
noksági parancsa erről így írt: „A vkf -e f. hó 20-án kelt 3.288/M.hdm.3.vkf.oszt.—1943. számú rendeletérc tudomá
sul közlöm, hogy a tábori rendészet főnöke Olchváry-Milvius Attila cső. ezds. működését egyelőre a Budapest-i rendé
szeti és katonagondozó állomáspság. körletében f. hó 20-án (1943. május 20. —Sz. S.) megkezdte." HL Szegedi V. had
testparancsnokság iratai. 1943/24. számú bizalmas hadtestparancsnoksági parancs. (A tábori rendészet főnöke pa
rancsnoksága Budapest VI. kerület Vilmos császár út 7. szám I I I . emeletén székelt. Ma Bajcsy-Zsilinszky Endre út.) 
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körletében, míg a telepített alakulatok — tábori csendőrosztály, -szárny, -őrs — 
a rendszeres katonai közigazgatás alatt álló területen tevékenykedtek. Külön
leges alkalmazási céllal — a vezérkar főnökének parancsára — tábori csendőr 
nyomozóosztagokat és tábori csendőr nyomozóőrsöket is felállítottak.59 Ezek 
feladata a tábori rendészettel összefüggő nyomozások lefolytatása volt. 

Tábori csendőrosztagot — szervezetszerűen — a Fővezérségnél, a hadsereg
parancsnokságoknál, valamint a hadtestparancsnokságoknál kellett felállítani, 
mindegyiknél egyet-egyet. (Valamennyi osztaghoz egy-egy írnokot és szolgálat
vezetőt is kellett vezényelni.) Három-három tábori csendőrőrs felállítása volt 
előírva a Fővezérségnél és a hadseregparancsnokságoknál, míg a hadtestpa
rancsnokságokra négy, egyéb hadműveleti egységekhez pedig egy-egy tábori 
csendőrőrs került beosztásra.60 Egy tábori csendőrőrs létszámát hét főben álla
pították meg (egy parancsnok és hat fő legénység) de nagyobb létszámú őrsök 
is engedélyezve voltak. 

A tábori csendőrség keretalakulata volt, a fentebb említett tábori csendőr 
tartalékosztag, amely a Fővezérség alárendeltségébe tartozott. Ebben az alakú-" 
latban folyt a tábori csendőr szolgálatra vezényelt csendőrök kiképzése — időn
ként a csapatcsendőrtiszteké is — és részben ez az alakulat biztosította a had
táp csendőrzászlóaljak állományának az utánpótlását is. A tábori csendőr tarta
lékosztag emellett, szükség esetén, a hadműveleti területen karhatalomként is 
használható volt. 

Az így felállított tábori csendőrség, amelynek létszámát kb. 1200—1500 főre 
becsülhetjük61 számos feladat ellátására volt hivatott a hadrakelt seregben és 
a hadtápterületen egyaránt. A tábori csendőrökre háruló feladatok közül a leg
fontosabb „ . . . a katonaszökevények, maradozók valamint az arcvonal mögött 
kóborló katonai személyek erélyes üldözése" volt.62 Nagy jelentőséget tulajdo
nítottak még a kémelhárító és hírszerző feladatokban való részvételnek, a had
sereg belső rendjét veszélyeztető bujtogatok felderítésének és a hadseregben 
terjesztett sajtótermékek ellenőrzésének is.63 

Elsősorban a szökések, kóborlások megakadályozását volt hivatott elősegíteni 
az ún. záróvonal, amelynek meghatározása, felállítása a tábori rendészet főnöké
nek a hatáskörébe tartozott.64 A záróvonal ellenőrzését a tábori csendőrség vé
gezte, lehetőség szerint kislétszámú, de sűrűn felállított tábori csendőrőrsökkel, 
amelyeket főleg a hadtápcsendőr zászlóaljak tábori csendőreiből szerveztek 
A feladat megkívánta mozgékonyság biztosítása végett, elsősorban lovas tábori 
csendőröket alkalmaztak erre a feladatra, akiknek mindenkit, aki a záróvonalat 
át akarta lépni, igazoltatni kellett. Azokat a személyeket, akik engedély nélkül 
próbálták meg átlépni a záróvonalat, el kellett fogniuk, az ellenszegülőkkel 
szemben pedig fegyvert kellett használniuk ! 

A tábori csendőrséget rendkívül széleskörű fegyverhasználati joggal ruház
ták fel. A tábori csendőrnek jogában állt fegyverét használni mindenki ellen 
„ . . . aki őt szolgálatában vagy szolgálati tevékenysége közben tettlegesen meg-

59 Tábori csendőr nyomozóosztag felállítására már 1940-ben is sor került. HL HM Ein. 20. 1940. 70.087. 1942-től 
pedig állandó jelleggel működött egy ilyen osztag Budapesten, elnevezése „M. kir. tábori csendőr nyomozóosztag" 
volt. HL HM Ein. 20 1943. 802.455 

(50 Tab. rend, szolg. 16—17. o. Általában 3—4 tábori csendőrőrs alkotott egy tábori csendőrosztagot. Egy osztag
ban az egyik őrsnek tábori csendőr nyomozóőrsnek kellett lennie. 

01 A tábori csendőrség létszámára vonatkozó pontos adatok nem maradtak fenn. Ez a szám becsült, amelyre a 
rendszeresített tábori csendőri helyekből és a különböző csendőr kerületek jelentéseiből lehetett következtetni. 

02 Táb. rend. szolg. 50. o. 
03 A tábori csendőrség feladatainak részletes felsorolását lásd: Táb. rend. szolg. 27—29. o. 
04 Táb. rend. szolg. 134. o. A tábori rendészet főnökének ezen tevékenységére csak a háború utolsó időszakából 

maradt fenn írásos dokumentum. ,,A Tábori rendészet főnöke új záróvonalat állít fel, Nógrád vm. nyugati határán 
valamint Kismarostól a Duna vonalán (Bp. előtt hídfőszerűen) a Dráva torkolatáig." HL Kolozsvári IX. hadtest 
parancsnokság iratai. 1944. évi 80. számú kerületi parancs (Sopron, 1944. november 18.) 
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támadja, vagy támadással veszélyesen fenyegeti".65 Köteles volt viszont fegy
verét használni a tábori csendőr abban az esetben „ . . . ha másnak közvetlen, 
jogtalan és súlyosan veszélyeztetett életét, testi épségét, személyes szabadságát 
vagy vagyonát másként nem lehetett megvédelmezni; — azzal szemben, akit el 
kell fognia, akit elfogott vagy őrizet alatt tart, továbbá aki ellenséges viszonyok 
vagy rendkívüli körülmények között gyanússá vált és a rákiáltás ellenére szökni 
próbál, ha feltartóztatására más mód nincs; — ha annak, akit el kell fognia, 
fegyvere van és az előzetes felszólításra nem adja meg magát és lefegyverzésére 
más mód nincs".66 Köteles volt ezenkívül még fegyverét használni a tábori 
csendőr feloszlásra felszólított tömeg ellen, ha az a felszólításnak nem tett ele
get, de csak a tábori csendőröket vezető parancsnok vezényszavára.67 

A szolgálatban álló tábori csendőrt a katonai őr jogai illették meg, és mint 
ilyen személy, különös védelem alatt állt. Az ellene fellépő katonai személy 
a Kbt. III. fejezetében foglalt katonai őr elleni bűntettet, polgári személy pedig 
az 1914. évi XL. te. 4. §-ába ütköző, hatósági személy elleni bűncselekményt 
követett el. 

Szigorúan tilos volt a tábori csendőrség tagjait feladataik ellátásától elvonni 
és őket magántermészetű, irodai, ügyeleti vagy őrszolgálatra alkalmazni. Az őr
szolgálatra történő beosztás tilalma hat különleges esetre nem vonatkozott, és
pedig: 

— bűncselekmény színhelyének őrzése, 
— törzsszállások tábori rendészeti őrszolgálatának ellátása, 
— járványos betegségekkel fertőzött helységek és helyiségek őrzése; 
— fontos közhivatalok, katonai épületek őrzése; 
— különösen veszélyes foglyok őrizete; 
— különös titoktartást igénylő helyiségek kémelhárító őrizete alkalmával.68 

Szigorúan tilos volt továbbá a tábori csendőrséget harcoló alakulatként fel
használni, elsősorban nehéz utánpótlási viszonyai miatt.69 Ejtőernyős deszantok 
és partizánok ellen azonban fel lehetett, sőt fel is kellett használni a tábori 
csendőrséget, amelynek az állományába tartozók a szolgálatukat csendőr egyen
ruhában, kistollforgós tábori sapkában, j ól.látható helyen viselt tábori csendőr
jelvénnyel és lehetőség szerint feltűzött szuronyú puskával látták el. 

A csapatcsendőrség 

A tábori csendőrség kiegészítésére hozták létre — a tábori rendészeti szolgá
lat másik szervét — a csapatcsendőrséget,70 amelynek az említésével először az 
1924-es kiadású Harcászati szabályzatban találkozunk. 

A csapatcsendőrség alkalmazására, ellentétben a tábori csendőrséggel, már 
a békében is sor került. A harmincas évek különböző kihelyezési gyakorlatain 
mint K. (kémelhárító — Sz. S.) és tábori rendészeti feladatokat ellátó szerv mű
ködött közre.71 Rendszeres, szervezetszerű alkalmazása, ugyanúgy mint a tábori 
csendőrségé, a II. világháború idejére esett. Feladata megegyezett a tábori csend-

65 Táb. rend. szolg. 115. o. 
66 üo. 115. o. \ • 
67 ÜO. 115. o. • 
68 (:o. 113. o. 
<>0 ÜO. 7. o. 
70 Uo. 19. o. 
21 A miskolci 7. vegyesdandár parancsnoksága 1930. szeptember 28-án dicséretét fejezte ki a K. szolgálat terüle

tén jól működő K. tiszteknek és az összes csniiatcsendőrötyiek. HL Miskolci VII. hadtest parancsnokság. 1930/45. 
számú vegyesdandárparancsnoksági parancs. 
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őrségével,72 azzal a különbséggel, hogy a tábori rendészeti szolgálatot csak saját 
csapatteste körletében láthatott el, és polgári személyekkel szemben csak 
„ . . . közbiztonsági szempontból halaszthatatlan intézkedéseket" foganatosítha
tott.73 

A csapatcsendőröket a honvédség állományából jelölték ki és osztották be erre 
a szolgálatra. Létszámuk nem volt nagy, csapattestenként egy szakasz, amelyet 
a következőképp szerveztek meg: 1 alantos tiszt és 1 hivatásos csendőr tiszthe
lyettes (mint szolgálatvezető) csapattestenként, 1 tiszthelyettes zászlóaljanként 
(osztályonként) és 2 tisztes alosztályonként.74 A zászlóaljak csapatcsendőreit ál
talában csapatcsendőrrajba vonták össze, amelyeket szükség esetén a csapattest 
csapatcsendőrtisztje parancsnoksága alatt csapatcsendőrszakaszba egyesíthet
tek. Több csapattest csapatcsendőreit viszont nem volt szabad összevonni.75 

Tilos volt továbbá a csapatcsendőröket, a tábori csendőrökhöz hasonlóan, a tá
bori rendészeti feladatok ellátásától elvonni, más szolgálatra beosztani,76 a lét
számukban beálló hiányokat pedig a csapattestparancsnok köteles volt késede
lem nélkül pótolni.77 A csapatcsendőrök kiképzését a vezérkari főnökség a had
testparancsnokságok feladatává tette, az 1941/1942. évre szóló kiképzési rendelet 
12. pontja értelmében,78 mivel a korábbi évek — 1940/1941 — tapasztalatai azt 
bizonyították, hogy a csapatcsendőrség kiképzési színvonala számos kívánni
valót hagyott maga után.79 A kiképzést csapatcsendőrtisztek — akiket külön 
tanfolyamokon,80 illetve lehetőség szerint a tábori csendőr tartalékosztagnál 
készítettek fel — és tábori csendőrök vezették. A folyamatos szakképzésről a se
regtestek tábori rendészeti előadói is gondoskodtak, akik a csapatcsendőrség 
működését is ellenőrizték.81 

•A Tábori rendészeti szolgálat című szabályzatban, illetve a hadiállománytáb
lákban rendszeresített csapatcsendőr létszám úgy látszik túl kevésnek bizonyult 
feladatának ellátására, mert már 1943-ban megindult a csapatcsend őrség átszer
vezése és létszámának növelése. Ez utóbbit főleg az 1943-as doni harcokban 
megsemmisült 2. magyar hadsereg — visszatért — tisztjei szorgalmazták, akik 
közül többen a tábori és csapatcsendőrség kis létszámát is a bekövetkezett ka
tasztrófa okai közé sorolták,82 mondván, hogy a 2. magyar hadsereg nem ren
delkezett olyan erős és képzett tábori rendészeti szervezettel, amely a hadsereg 
felbomlását megakadályozhatta, a visszaözönlőket feltartóztathatta, visszafor
díthatta volna. 

72 A csapatcsendőrség feladata három fő részre oszlott 
— tábori rendészeti feladatok 
— kémelhárító feladatok 
— egészségügyi rendészeti feladatok. 

Mindhárom feladatot részletesen tárgyalja a Kivonat az „Ideiglenes utasítás a csapat csendőrök számára" című 
segédletből címmel megjelent kiadvánv. HL 12. gvalogdandár parancsnokság 1935—1944. TL 38. 

73 Táb. rend. szolg. 19. o. 
74 Uo. 20. o. 
75 Uo. 21. o. 
70 Uo. 20. o. 
77 Uo. 20. o. 
78 HL Vkf. ein. 5. 1941/59 000. 
79 A csapatcsendőrség alacsony fokú kiképzettségétigazolja a 2. magyar hadseregparancsnokság által 1940. augusz

tus 10-án kiadott parancs is. ,,...A csap. csendőrszemélyzet a táb. cső. kisegítését szolgálja, főleg rendészeti és H. K. 
(hírszerző és kémelhárltó — Sz. S.) szolgálatra alkalmazható. Célszerű, ha a községek bejáratánál végzendő igazoltatást 
is csapa t csendőrök hajtják végre. Ehhez azonban megfelelően kell kioktatni őket mert közegeim megállapítottak, 
hogy egyes igazoltató szervek bármilyen igazolványt megfelelőnek tartanak az igazoláshoz és hogy nagy részük még 
olvasni sem tud." (Kiemelés tőlem — Sz. S.) HL 2. magyar hadseregparancsnokság. 503/2. hds.I.b.40.VIII.10. szániú 
narancs. 

80 A csapatcsendőrtiszti tanfolyamok ideje általában két hét volt és különböző alakulatok állították fel. 1943. 
június 21. és július 7. között a 101. gépkocsizó tanezred szervezett „forgalom és csapatcsendőr tiszti" tanfolyamot 
Vácott. HL Szegedi V. hadfcestparancsnokság. 1943. évi 25. számú bizalmas hadtestparancsnoksági parancs. 1944. 
februárjában pedig — feltehetőleg a csapafcsendőrség létszámának növelésével összefügcően — „központi csapat-
esendőrtiszti és tiszthelyettesi tanfolyam" indult. HL HM Elli. 20. 1944. 102,431 

81 Táb. rend. szolg. 20. o. 
82 Ilyen értelemben jelenlétté haditapasztalatait Farkas Zoltán ezredes, a 22. gyalogezred parancsnoka és Soly-

raössy Ulászló vezérőrnagy is. HL 2. magyar htdseregparancsnokság Farkas Zoltán, illetve Sölymossy Ulászló je
lentései. 
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Alig egy hónappal a megsemmisítő doni vereség után, vitéz Solymossy Ulászló 
vezérőrnagy, a 12. könnyű hadosztály parancsnoka Nádas Lajos vezérkari ezre
desnek, a IV. hadtest vezérkari főnökének a hadosztály átszervezésével kap
csolatos problémák ügyében írt levelében a csapatcsendőrség átszervezésére is 
javaslatot tett: „Felette kívánatosnak látnám egy ho. csapatcsendőr század fel
állítását. Feladata a legfeszesebb rendészeti szolgálat ellátása mellett a vakré
mület és helyt nem állás erőszakos ellensúlyozása volna."83 (Kiemelések tőlem — 
Sz. S.) A javaslat ebben a formában nem valósult meg, hiszen ellenkezett volna 
a Tábori rendészeti szolgálat című szabályzat azon pontjával, amely kimondta, 
hogy , , . . . több csapattest csapatcsendőrsége nem egyesíthető".84 A csapatcsend
őrök létszámának az emelésére azonban sor került, a „bővített csapatcsendőr 
szervezetet" a HM 11.208/M. 1. b.—1944. számú rendelet közölte, amely 1944. 
február 10-én jelent meg.85 E rendelet értelmében a gyalogezredek törzsébe 
1 hivatásos tisztből, 1 hivatásos csendőr tiszthelyettesből, 6 tisztesből és 24 hon
védből álló szakaszt osztottak be. A zászlóaljtörzsek csapatcsendőrségét 1 hiva
tásos tiszthelyettes, 2 tisztes és 8 honvéd (egy raj) alkotta, míg a lövész és gép
puskás századoknál 1 tisztes vezetésével 4 honvéd (1/2 raj) látta el ezt a szol
gálatot.86 A rendelet a csapatcsendőrök számára géppisztolyt rendszeresített, 
azok kiadásáig viszont a puskát, illetve karabélyt hagyta meg mint előírt, rend
szeresített fegyvert. Szolgálatukat a csapatcsendőrök honvédségi egyenruhában 
látták el, bal mellükön „Csapatcsendőr" feliratú jelvénnyel, kistollforgós tábori 
sapkában, lehetőleg feltűzött szuronnyal. (Ez természetesen puska esetén ér
tendő.) Számukra külön igazolványt adtak ki, amelyen a csapattestparancsnok 
és a csapatcsendőrtiszt névaláírásán és a csapattest körbélyegzőjén kívül, az 
igazolvány tulajdonosa névaláírásának, valamint jobb és bal mutatóujja ujjle
nyomatának is szerepelni kellett.87 

A csapatcsendőrséget 1944 végén 1945 elején a tábori csendőrséggel együtt 
tábori biztonsági szolgálattá olvasztották össze,88 amely feladatát egészen a há
ború befejezéséig látta el. A csapatcsendőrök alkalmazására azonban még a II. 
világháború — európai — befejezése után is sor került egy rövid időre. A Felső-
Ausztriában lévő „Dél magyar katonai parancsnokság", az amerikai hatóságok 
engedélyével, rendészeti feladatok ellátására, csapatcsendőrséget állított fel és 
részükre fegyverviselési engedélyt is kért, és kapott az amerikai hadsereg ille
tékes hatóságaitól. Mindez történt 1945 május végén.89 

A tábori csendőrség tevékenysége (1938—1944) 

A tábori csendőrség alkalmazására első ízben 1938 őszén került sor90 amikor 
az ún. első bécsi döntés értelmében Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki te
rületek katonai megszállása bekövetkezett.91 A megszállást végrehajtó katonai 
alakulatok állományába kis létszámú tábori csendőrosztagok is tartoztak, ame-

83 1943. március 13-án kelt Solymossy idézett levele. HL 2. magyar hadseregparancsnokfág. 20. csomó 225. fólió.. 
84 Táb. rend. szolg. 21. o. 
85 HL 10. könnyű hadosztály parancsnokság 1944. M 04 
86 Uo. 
87 Táb. rend. szolg. 21. o. 
88 A tábori biztonsági szolgálat felállításáról a HM 100.482/eln.—1944. számú rendelet intézkedett. HL Film-

tár 1719. 
89 Az említett parancsnokság 1945. május 24-i 51/1945. szánni parancsának 7. pontja így szólt: „Az amerikai 

hatóságokkal történt megbeszélések kapcsán: 7. A eső. és csap. cső-k részére szükséges fegyverviselési igazolványo
kat a körzeti pk-oknak szétosztásra csatoltan kiadom." HL 3. magyar hadseregparancsnokság. 

90 Ezt az időpontot látszik igazolni Balogh Lajos volt csendőr őrmester kérvénye is, amelyben a csendőrséghez 
való visszavételét kéri. Kérésének támogatására hozza fel, hogy ,,... 1938. október hó 17 napján önként jelentkeztél» 
a csendőrségnél és 1938 év november 25-ig mint tábori csendőr teljesítettem szolgálatot." HL HM Ein. 20. 1940. 267» 

91 Az első bécsi döntésre 1938. november 2-án került sor. llibbentrop német és Ciano olasz külügyminiszter „ki
jelölte" Magyarország és Csehszlovákia új közös határát. 
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A csapatcsendőr szervezet a HM 11.208/M. 1. b.—1944. számú rendelet 
megjelenése előtt és után 

ALAKULAT RENDELET ELŐTT RENDELET UTÁN 

Gyalogezred törzs 1 főtiszt, 1 hivatásos 
csendőr tiszthelyettes 

1 hivatásos főtiszt, 
1 hivatásos csendőr 
tiszthelyettes, 6 tisztes, 
24 honvéd (1 szakasz) 

Zászlóalj törzs 1 tiszthelyettes 1 hivatásos tiszthelyettes, 
2 tisztes, 8 honvéd (1 raj) 

Lövész század 2 tisztes 1 tisztes, 4 honvéd 
(1/2 raj) 

Géppuskás század 4 tisztes 1 tisztes, 4 honvéd 
(1/2 raj) 

Kerékpáros lövész század 2 tisztes 1 tisztes, 4 honvéd 
(1/2 raj) 

Gyalog hadosztály 
felderítő osztály 

1 hivatásos csendőr 
tiszthelyettes 

1 hivatásos csendőr 
tiszthelyettes, 2 tisztes, 
8 honvéd (1 raj) 

Lovas század 1 tisztes 1 tisztes, 7 honvéd 
(1/2 raj) 

Megjegyzés: A lovas cs.apatcsendőr személyzet kivételével mindenki kerékpáron, 
felderítő osztályoknál, törzseknél a tisztek és tiszthelyettesek motorkerékpáron teljesí
tenek szolgálatot. A kerékpár anyag fokozatosan kerül kiadásra. Csapatcsendőr tisztes 
— ha lehet — továbbszolgáló tisztes, csapatcsendőr — ha lehet — tisztes legyen! 

lyek feladata a tábori rendészeti szolgálat ellátása volt. Tevékenységüket csak 
rövid ideig folytatták, mivel a mozgósítás megszűntével a tábori csendőri szol
gálatra beosztott csendőrök visszatértek békebeosztásukba. 

A Kárpátalja 1939 tavaszán történt elfoglalása alkalmával valószínűleg újból 
sor került a tábori csendőrség felállítására,92 de néhány napos tevékenység 
után ismételten beszűntette tevékenységét. 

Jelentősebb tevékenységet fejtett ki, az 1940 tavaszán ismét felállított tábori 
csendőrség, 1940 szeptember—októberében, Észak-Erdélynek az ún. második bé
csi döntés93 értelmében Magyarországhoz történt visszacsatolása idején. A Ma
gyarország és Románia között Erdély hovatartozásának kérdése miatt állandóan 
fennálló feszült viszony, amely már 1939-ben is háborús veszéllyel fenyegetett,, 
1940 tavaszán veszélyesen elmérgesedett. Megszaporodtak a határ menti össze
tűzések, a kölcsönös határsértések. A magyar katonai és politikai vezetés jelen
tős része a fegyveres konfliktus lehetőségét sem tartotta kizártnak, és készült is 
egy esetleges katonai megoldásra Romániával szemben. 

A rendkívüli viszonyokra való tekintettel már 1940 májusában elkezdődött 
a tábori csendőrség újbóli megszervezése. A csendőrkerületek, a HM 1843/M. 
20.—1940. számú, 1940. május 22-én kelt rendelete alapján94 megkezdték a tá-

92 Erre vonatkozóan lásd: Magyar királyi cssndőrség. összeállította: Kövendy Károly. (Toronto 1973. Kövendy 
Károly kiadása. 430 o.) 69. o. 

93 A második bécsi döntés Magyarország és Románia új közös határát határozta meg. A döntőbíró ismét Ribben-
trop és Ciano volt, 1940. augusztus 30-án Bécsben. 

94 Erre a rendeletre hivatkozva indította iitba a I I . csendőrkerületi parancsnokság Reviczky Zsigmond száza
dost hadibeosztásába. Beosztása a „Gyorshadtest tábori csendőrszakasz parancsnoka" volt. HL HM Ein. 20. 1940. 
75.488 
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bori csendőri szolgálatra kijelölt tisztek és legénység útbaindítását a különböző 
honvédségi alakulatokhoz.95 A csendőrkerületek a dandárparancsnokságokra 
4—4 csendőrt, a hadtestparancsnokságokra 28—28 csendőrt vezényeltek tábori 
csendőri szolgálatra. A hadtestparancsnokságokra vezényeltek mintegy egyne
gyede nyomozó altiszt volt.96 1940 júliusában önálló „tábori csendőr nyomozó
osztagok" felállítására is sor került,97 amelyeket különleges alkalmazásra szánt 
a Fővezérség. 

A tábori csendőrség „háborús alkalmazására" ekkor még nem került sor, mi
vel a fentebb említett második bécsi döntés, mindkét fél „legnagyobb elégedet
lenségét kivíva" békés úton rendezte a vitás erdélyi kérdést. A döntés értelmé
ben 1940 szeptemberében megindult a „Szent Koronához visszatérő keleti és er
délyi részek" katonai megszállása. Ezt a feladatot elsősorban a 2. magyar had
sereg alakulatai hajtották végre, amelynek az állományába tartozott a felállított 
tábori csendőrség őrseinek, szakaszainak a jelentős része, de az 1. és a 3. magyar 
hadsereg alakulatai is kivették részüket az akcióból. 

A 2. magyar hadsereg kötelékébe tartozó tábori csendőröket a hadsereg fő-
szállásmesterének rendelték alá, aki a tábori rendészeti ügyeket is intézte.98 

Ezek a tábori csendőrök 4 fős tábori csendőrőrsbe, illetve 28 fős tábori csendőr
szakaszba szervezve teljesítették szolgálatukat.99 A legfontosabb feladatuk a K. 
szolgálatban való részvétel,100 valamint a csapatok K. közegeinek kioktatása, 
ellenőrzése volt.101 Nagy fontosságot tulajdonítottak ezeken kívül a tábori 
csendőrök igazoltatásokban való részvételének is, mivel kiderült, hogy az erre 
a feladatra alkalmazott csapatcsendőrök egy része még olvasni sem tudott.102 

A tábori csendőrök viszont a lehető legalaposabban jártak el minden ügyben, 
a legkisebb „rendellenességeknek" is döntő jelentőséget tulajdonítottak. Ezt bi
zonyítja többek között az V. hadtest tábori csendőrszakasza parancsnokának, 
Árvay csendőr őrnagynak a „M. kir. honvéd Fővezérség anyagi osztályának 
(hadtápcsoport)" 1940. augusztus 16-án küldött jelentése: „A szakasz különösebb 
esemény nélkül teljesíti szolgálatát. Több igazoltatás dacára, gyanús egyén nem 
találtatott. Fehér Ferenc Orosháza—Gyopárosfürdői lakost, mert figyelmeztetés 
dacára — szántás közben — a hadtestparancsnokság hírközpontjának kábel ve
zetékét elvágta, szándékos rongálás miatt őrizetbe vétettem és további eljárás 
végett az orosházi csendőr őrsparancsnokságnak adattam át."103 (Kiemelés tő
lem — Sz. S.) 

A tábori csendőrség feladata volt továbbá a román csapatok által elhagyott 
hadfelszerelés, illetve a lakosságnál levő fegyverek felkutatása, begyűjtése 
is.104 Különleges, a megszokottól eltérő feladatokra is alkalmazták a tábori 
csendőrséget. Ilyen volt pl. Horthy Miklós kormányzó nagyváradi bevonulásá
nak a biztosítása. Erről a „m. kir. 2. csendőr csoportparancsnokság" 1940. szep
tember 7-i jelentésében a következőket olvashatjuk:,,A nagyváradi osztály, a 
nyomozó csoport és a hadsereg tábori csendőrszakasz külön feladata volt a Kor-

95 A csendőrkerületi parancsnokságok 1940. májusától naponta jelentették a HM 20. osztályának a tábori csendőri 
szolgálatra vezényelt csendőrök számát. HL HM Ein. 20. 1940. 75.551, 75.945. 

06 HL HM Ein. 20. 1940. 75.501. 
97 HL HM Ein. 20. 1940. 76.087 
98 HL 2. magyar hadseregparancsnokság 3. csomó 1. fólió 
99 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. Könyvek 4. A tábori csendőrszakasz létszáma 28 fő, 3 tiszthelyettes, 

5 törzsőrmester, 2 őrmester és 18 csendőr. 
100 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. 1104/2.hd.s.I.b.40.IX.12. számú parancs. 
101 HL 2. magyar hadseregparancsnokság, 'á. csomó 795. fólió. 
102 Lásd a 79. számú jegyzetet. 
103 A 2. magyar hadsereg T.b. osztálya a jelentéshez, 1940. augiiszlus 17-én a következő megjegyzést fűzte: „Be

jegyezve a kémgyanú nyilvt-ba." HL 2. magyar hadseregparancsnokság. 25. csomó 
104 A III . hadtest I. b. osztálya „Fegyverek utáni kutatásra javaslat"-pt jelentetett meg. mely szerint „...ka

tonai járőrök volnának alakítandók, melyek mindegyikéhez egy áll. rendőr vagy táb. cső. volna beosztva. Minden 
járőrhöz a Magyar Párt-tói egy-egy helyi ismeretekkel rendelkező bizalmi egyént kellene kérni.'' HL 2. magyar hadr 
seregparancsnokság. 1. csomó 531/ÍIL hdt. I/b. 40. IX.16. 
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mányzó Űr Ö Főméltósága bevonulásának és az azt követő ünnepélynek zavar
talan biztosítása. A csendőr csoport feladatát pontosan .megoldotta."103 

Miután a tábori csendőrség teljesítette „erdélyi feladatát", megkezdődött a 
csendőrök békebeosztásba történő visszahelyezése. Erre már 1940 szeptembe
rében is volt példa,106 de akkor még nem vált általánossá. Ezért a csendőrség 
felügyelője107 és a Belügyminisztérium VI .-b. osztálya108 is kérte a honvédelmi 
minisztert, hogy lehetőleg minél előbb vonultassák be a tábori csendőri szol
gálatot teljesítő csendőr altiszteket a csendőrséghez, mivel távollétük ,,... a 
csendőrségnél a szolgálat alapjait érinti."109 A kéréseket a Honvédelmi Minisz
térium akceptálta és 1940. október 25-ig teljesítette is azokat. így az I. csendőr
kerületi parancsnokság 1940. október 25-én azt jelenthette, hogy a „ . . . tábori 
csendőr szolgálatra vezényelt legénység közül 4 fő anyaőrsére, illetve az 1. nyo
mozó alosztályhoz, bevonult. Ezzel a tábori csendőr szolgálatra vezényelt le
génység valamennyi bevonult."110 Ezzel gyakorlatilag a tábori csendőrség szer
vezetét 1940 októberében — 1938 novemberéhez hasonlóan — megszüntették. 

A feloszlatott tábori csendőrség tevékenységét viszont alaposan megvizsgál
ták. Igyekeztek a mozgósítás idején felmerült nehézségeket feltárni és ezeket 
a jövőre nézve kiküszöbölni. Mindenekelőtt a létszám viszonyokat vizsgálták 
meg. Kiderült, hogy „a felszabadult keleti és erdélyi országrész" megszállására 
a csendőrség a honvédségnek mindössze „ . . . 72 tisztet és 764 altisztet bocsájtott 
a rendelkezésére, a tábori rendészeti szolgálat ellátására és a hadtáp zlj-ak ve
zetése céljából."111 Ezek közül is csak 16 tiszt és 444 altiszt teljesített tábori 
csendőrként szolgálatot.112 A megoldandó feladatokat tekintve ez igen kicsi 
létszámnak bizonyult, háború esetén ennél jóval több tábori csendőrre lett vol
na szükség. Nem volt zavartalan a mozgósítás megvalósítása sem — amint az 
az értékelésből kitűnik. Nem tartották be azt az előírást, hogy az M. állomás
helyhez közel eső őrsökről jelöljék ki a tábori csendőr alakulatokhoz bevonuló 
embereket: „Pl. a Budapesten megalakuló 3. pécsi hds. pság. táb. cső. szaka
sza 30 emberéből a nyomozók a miskolci VII. és a többi (a) kassai VIII. cső. 
(csendőr — Sz. S.) kerületből került vezénylésre. Ennek az lett a következménye, 
hogy a bevonulásra meghatározott V. hó 26-a helyett csak 27-én este érkeztek 
be az utolsó emberek. Komoly esetben ez nagy zavart okozhatott volna."113 (Ki
emelés tőlem — Sz. S.) A már említett problémákon kívül nehézséget okozott a 
beosztott csendőrtisztek rangviszonyainak figyelmen kívül hagyása is. így for
dulhatott elő, hogy a hadseregparancsnokságnál rangban fiatalabb tisztek tel
jesítettek szolgálatot, mint a hadtesteknél és ez számos súrlódásra adott okot.114 

Hiányos volt a tábori csendőrök felszerelése is — a legtöbben pisztolyt nem 
vittek magukkal, a honvédségtől pedig nem kaptak — nem volt egyöntetű a 
ruházatuk sem — pl. nem mindenhol viselték a tábori sapkán a kistollforgót —, 
a tábori rendészeti feladatok ellátására pedig nem voltak kiképezve.115 

Ez a néhány kiragadott, jelentősebbnek ítélt példa is azt mutatja, hogy a 
magyar hadsereg tábori csendőrsége, tábori rendészeti szolgálata 1940-ben még 
egyáltalán nem volt felkészülve az esetlegesen reá váró feladatok megoldására. 

105 HL HM Ein. 20. 1940. 70.8:52 
106 HL HM Kin. 20. 1940. 70.770 
107 HL HM Ein. 20. 1940. 70.904 
108 HL HM Ein. 20. 1940. 77.194 
109 HL HM Ein. 20. 1940. 70.904 
H O H L HM Ein. 20. 1940. 77.377. Hasonló tartalmú jelentéseket küldtek a HM-nek a többi csendőr kerületi 

parancsnokságok is. 
111 HL Vkf. Katonai közigazgatás (Továbbiakban Kat. közig.) 1941. 4221 /ein. 
112 Uo. 
113 Uo. 
1 14 Uo. 
115 Uo. 
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1941 áprilisában újból sor került tábori csendőrosztagok felállítására,116 ame
lyek a „délvidék visszafoglalására" alkalmazott honvéd alakulatok és hadtáp
csendőr zászlóaljak állományába tartoztak.117 Alkalmazásuk — a felvidéki és 
kárpátaljai eseményekhez hasonlóan — csak rövid ideig tartott. A tábori csend
őri szolgálatot teljesített csendőrök már 1941 májusában visszatértek békebe
osztásukba.118 

Alig egy hónapos, nyugodtabb, békésnek tűnő időszak után ismét megkez
dődött a tábori csendőrség megszervezése, osztagainak, őrseinek a felállítása, 
mivelhogy Magyarország bekapcsolódott a II. világháború küzdelmeibe. A ma
gyar kormány egy nappal a német—szovjet háború kitörése után, 1941. június 
23-án, megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval, majd 1941. 
június 27-én bejelentette a két ország közti hadiállapotct. Erre az ürügyet a 
kassai bombázás szolgáltatta.119 

A Szovjetuniót megtámadó Kárpát-csoport alakulatainak az állományába 
tábori csendőröket is beosztottak, de ezek létszáma igen csekélyre tehető.120 Te
vékenységüket, áz alacsony létszám ellenére, a vezérkari főnökség 1. osztálya 
fokozott figyelemmel kísérte. Az osztály számára a katonai közigazgatási elő
adó már 1941 nyarán „tapasztalati jelentést" kért a Kárpát-csoport tábori 
csendőrszakaszának parancsnokától, arra vonatkozóan, hogy „ . . . az egyes táb. 
(csap.) cső. ala-k és szervek milyen feladatokat végeztek? Táb. rendészeti szolg. 
tekintetében milyen észrevételek merültek fel? A seregtest (csapat) pságok-nak 
a kat. közig, és táb. rendészeti szolg. tekintetében milyen kívánságaik, javasla
taik vannak?"121 A vezérkari főnökség elsősorban azért igyekezett választ kér
ni ezekre a kérdésekre, mivel a magyar haderő tábori rendészeti szervei há
borús tapasztalatok nélkül, a tábori rendészeti feladatok ellátására — lénye
gében — kiképzetlenül kezdték meg II. világháborús tevékenységüket. 

1941 nyarán—őszén tovább folyt a tábori csendőrség létszámának a növe
lése, ennek ellenére 1941 végén még mindig csak 200—250 fő teljesített tábori 
csendőrként szolgálatot.122 Ezek egy része a megszállt szovjet területeken, má
sik része az ország határain belül került alkalmazásra. 

A megszálló csapatok kötelékébe tartozó tábori csendőrség feladata elsődle
gesen az alakulatok belső rendjének, fegyelmének a fenntartása Volt, továbbá 
részt kellett venniük a közbiztonsági, útrendészeti és ellenőrző szolgálat ellá
tásában is.123 A Magyar Megszálló Csoportparancsnokság a hadsereg fegyelmét, 
hírnevét aláásó cselekmények megakadályozásában fontos szerepet szánt a tá
bori csendőrségnek. Az 1941. november 26-án kelt 14. számú Magyar Megszálló 
Csoportparancsnoksági parancsban az összes alárendelteket figyelmeztette: 
„ . . . hogy a tábori csendőrség és kirendelt magyar és német járőrök utasítva 
vannak, hogy lopások, betörések, személyes meggazdagodást célzó fosztogatá
sok, önkényes beszerzések stb. végleges megszüntetése érdekében minden ilyen 
cselekményt bejelentenek".124 

116 A vezérkari főnökség szállásmesteri csoportjánál 1941. április 4-én állítottak fel egy 8 főből álló tábori csend-
őrörsöt. Kalmár Péter tiszthelyettes parancsnoksága alatt. HL HM Ein. 20. 1941.100.885 

117 HL HM Ein. 20. 1941. 97 175 
118 A csendőrkerületi parancsnokságok 1941. április végétől május végéig jelentették a HM 20. osztályának a 

tábori csendőri szolgálatra vezényeltek visszatérését békebeosztásukba. HL HM Ein. 20. 1941. 99.142,99.275, 99.285, 
99.399, 99.400 

119 A kutatások jelenlegi állása szerint a kassai bombázás a németek provokációja volt. 
120 HL HM Ein. 20. 1941.103.469 
121 HL Vkf. ein. 4. 1941. 55.470 
122 Erre a létszámra a csendőrkerületek jelentéseiből következtethetünk, amelyek 1941 október—novemberében 

kerületenként 20—25, tábori csendőri szolgálatra bevonult csendőrről tesznek említést. Ez a tíz csendőr kerületet 
figyelembe véve 200—250 fő. A jelentéseket lásd: HL HM Ein. 20. 1941. 98.062, 99.874, 101.182, 114.258 

123 HL Magyar Királyi Megszállóparancsnokság 1941—1944. 2. számú Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági 
parancs (1941. október 13.), 63. számú Keleti Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági parancs (1942, szeptem
ber 15.) 

124 HL Magyar királyi megszállóparancsnokság 1941—1944. 
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A tábori csendőrség szükségesnek vélt esetben a megszállt területek polgári 
lakosságával szemben is felléphetett, de hogy ilyen „fellépésekre" hányszor és 
milyen formában került sor, arról nem adnak hírt (az általam vizsgált) forrá
sok. Arról viszont igen, hogy a magyar tábori rendészeti közegek szorosan 
együttműködtek a német tábori csendőrséggel. A 105. gyalogdandár 1941. de
cember 9-i, 17. számú bizalmas dandárparancsnoksági parancsában a követ
kezőket olvashatjuk: „Felsőbb rendeletre a jár.-őzést a német táb. cső. szer
vekkel közösen kell végezni. A Német táb. cső. intk-ei szerint."125 

A német hadvezetés a sikertelen moszkvai csata után — 1941 novembere— 
decembere — szövetségeseitől újabb és újabb csapatokat követelt a hiányzó, 
megsemmisült alakulatok pótlására. A magyar kormányhoz Keitel tábornagy 
juttatta el a német kormány és hadvezetés „kívánságait".126 Az ország katonai 
és politikai vezetése engedett a német „kérésnek" és 1942 áprilisában meg
kezdte a 2. magyar hadsereg kiszállítását a keleti frontra. 

A hadsereg személyi állományának feltöltése, felszerelése 1942 kora tava
szán indult meg. A 2. magyar hadsereg tábori rendészeti szolgálatának a meg
szervezésére is ugyanebben az időszakban került sor. A hadsereg tábori ren
dészeti szolgálata a Tábori rendészeti szolgálat című szabályzatban foglaltak 
szerint tábori és csapatcsendőrökből kellett, hogy álljon. A vezetés igyekezett 
is betartani ezeket az előírásokat. A csendőrkerületi parancsnokságok 1942 
márciusától folyamatosan jelentették a HM 20. osztályának a tábori csendőri 
szolgálatra vezényeltek létszámát; ezeket a csendőröket a hadsereg-, valamint 
a hadtest- és hadosztályparancsnokságokhoz indították útba.127 A 2. magyar 
hadsereg tábori csendőr törzstisztjévé Rezsöházy Boldizsár csendőr alezredest 
nevezték ki,128 aki az egész 2. magyar hadsereg tábori rendészeti szolgálatát 
vezette. A hadtest- és hadosztályparancsnokságokhoz beosztott tábori csendőr
tisztek a hadtest, illetve hadosztály I. b. osztályok állományába kerültek. A be
osztott tábori csendőrök feladata megegyezett a már megszállt szovjet terüle
teken tevékenykedő csendőrökével. Útrendészeti, közbiztonsági szolgálatot lát
tak el a hadsereg Donhoz történt felvonulása idején.129 A tábori csendőrség fel
adatában a nagy változást a szovjet hacfseregnek a 2. magyar hadseregre néz
ve katasztrofális támadása hozott. E támadás idején elsősorban a hadsereg fel
bomlását kellett volna a tábori csendőrségnek megakadályoznia, ezt azonban 
a legkeményebb eszközök alkalmazásával sem sikerült elérnie. 

A szovjet hadsereg támadása 1943. január 12-én indult meg a Don folyónál 
védelemben ley,ő 2. magyar hadsereg alakulatai ellen. A szovjet csapatok már 
a támadás első napján jelentős sikereket értek el, amelyeket 1943. január 16-án 
és 17-én további győzelmek követtek. A gyengén felszerelt magyar csapatok 
nem tudták feltartóztatni a jelentős létszámfölényben levő, hatalmas páncélos 
erőket felvonultató szovjet támadást. Elkezdődött a 2. magyar hadsereg hát
rálása, amely rövidesen menekülésbe csapott át. A hadseregparancsnokság, va
lamint a hadtest- és hadosztályparancsnokságok megpróbálták a menekülő, 
életüket menteni akaró katonákat megállítani és újra harcba vetni. Ezt a 
feladatot a hadsereg kötelékébe tartozó tábori csendőröknek kellett volna 
megoldaniuk. Ilyen irányú alkalmazásukat a 7. könnyű hadosztály parancs-

• 
125 HL Magyar királyi megszállóparancsnokság 1041—1944. 
126 Keitel tábornagy 1942. január 20—22. között járt Magyarországon és akkor terjesztette elő a német had

vezetés „kívánságait". A találkozó — Keitel és a magyar katonai vezetés — részletes leírását lásd: A 2. magyar had
sereg megsemmisülése a Donnál, összeállította: Horváth Miklós. Budapest, 1959. 387. o., 9—15. o. (A továbbiak
ban — Horváth) 

127 HL HM Ein. 20. 1942. 113.093,113.111,113.201 
128 Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének vizsgálatához (1938—1045). össze

állította: Csima János. Budapest, 1961. HM Központi Irattár kiadása. 423. o. 13 melléklet. 208. o., (a továbbiakban 
— Csima) 

129 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. (537/2.hds. La.42. VI. 20. 
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noka, vitéz Szabó László vezérőrnagy — korábban római katonai attasé, majd a 
Mussolini vezette Salói Köztársaságban magyar követ — már 1943. január 12-én 
elrendelte: „ . . . táb. csendőröket kirendelni a Jaryw Riegelbe visszaözönlőket 
felfogni".130 Hasonló intézkedéseket, parancsokat adtak ki valamennyi had
test- és hadosztályparancsnokságnál is. Erről Tavassy Lajos csendőr alezredes 
így számolt be: „ . . . a csapatok visszaözönlése már 13-án megkezdődött. A vkf. 
parancsa folytán 13-án magam, 14-én Dárdai vk őrnaggyal a legkíméletlenebb 
módon szedtük össze, csendőrök segítségével, a szomszédos Kachatowka köz
ségben a visszaözönlőket, s azokat csoportokban, tisztek parancsnoksága alatt, 
az elrendelt helyre irányítottuk."131 (Kiemelések tőlem — Sz. S.) Ugyanezen fel
adatok megoldására kapott parancsot vitéz Hermándy-Berecz György vezér
kari százados132 is, aki 1943. január 16-án vonult be szabadságáról és jelent
kezett a III. hadtest parancsnokánál, gróf Stomm Marcell vezérőrnagynál. „A 
hdt. pk. úr írásbeli pcs-al elrendelte" — írta igazoló jelentésében vitéz Her
mándy-Berecz százados — „hogy Sinije Lipjagi körvédelmi parancsnokságát 
haladéktalanul vegyem át. Az oda visszaözönlőket egységbe szervezzem be, 
az onnan további visszaözönlést minden körülmények között akadályozzam meg 
és a fegyelmet minden eszköz igénybevételével állítsam helyre."133 Vitéz Her
mándy-Berecz százados a kapott parancsot igyekezett minél jobban végrehaj
tani. Már január 17-én hozzákezdett a „rendcsináláshoz": „Az ott levő (Szinyije 
Lipjagiban — Sz. S.) táb. cső. őrs, valamint az általam ismert, feltétlen 
megbízható honv.-ekből 2 szak. erejű táb. csőséget szerveztem. Egy szak.-al 
lezártam a Botscharoff felől bevezető utat a visszaözönlők menetvonalát. Fel
adatuk volt a visszaözönlőket ott felfogni, gyűjteni és 100 fős csoportokban hoz
zám kísérni. Járműveket a kijelölt telephelyre irányították. A másik szak.-al a 
Stari Oszkolba vezető utat zártam le, azon keresztül csak írásbeli engedé
lyemmel távozhatott bárki."134 (Kiemelés tőlem — Sz. S.) 

A menekülők megállításának a feladata meghaladta a kis létszámú, szét
szórtan tevékenykedő tábori csendőrség erejét. Ezért a tisztek személyesen 
igyekeztek a „megingott, hitüket vesztett alakulatoknál" rendet teremteni. 
Vitéz Oszlányi Kornél ezredes, a 9. könnyű hadosztály parancsnoka, a szom
szédos, „megingott" 6. könnyű hadosztály területén próbált rendet teremteni: 
„ . . . vkf-ömmel, nemes zágoni Barra Zsigmond vk. őrnaggyal és az 1. a-ból két 
tiszttel és 6 tábori csendőrrel a helyszínre értem és ott vitéz Ginszkey Oszkár 
vezérőrnagyot, a 6. k. ho. parancsnokát felkértem, hogy segítsen a visszaözön-
lő részek megfordításában. Ez személyes vezetéssel és a legnagyobb eréllyel, 
pisztollyal a kézben sikerült, közben törzsem két tisztje, és pedig Bajai Pál 
hadnagy és Ghiczy János zászlós megsebesült."135 (Kiemelések tőlem — Sz. S.) 

A hadsereg parancsnoksága, látva a hadsereg nagymérvű bomlását, a legke
ményebb rendszabályokhoz, a felkoncoláshoz nyúlt. Ezt vitéz Jány Gusztáv vezér
ezredes, hadseregparancsnok hírhedtté vált 1943. január 24-i hadseregpa
rancsa rendelte el az ellenszegülőkkel szemben. Ennek a parancsnak a 8. pont
ja, a rendteremtés érdekében, tábori csendőrosztagok felállításáról is intézke
dett: „Minden áp. a legkeményebb emberekből állítson össze mielőbb 1—1 táb. 
cső. osztagot, kiket karszalaggal, rajta 'cső' felírással és igazolvánnyal kell el-

130 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. A 7. könnyű hadosztály harctudósítása 
131 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. Tavassy Lajos alezredes harctudósítása 19-13. január 15—20. A „se

gítő" tiszt: Dárdai Vilmos vezérkari őrnagy a I I I . hadtest hadműveleti osztályáról. Horváth 379. o. 
132 Vitéz Hermándy-Berecz (Berencz?) György vezérkari százados az 52/III. zászlóalj parancsnoka volt. Hor

váth 380. o. 
133 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. Vitéz Hermándy-Berecz százados harcesemény jelentése. 
134 Uo. 
135 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. Oszlányi Kornél ezredes jelentése. 

/ 
— 394 — 



látni. Ezek feladata a feltétlen rend és a parancsok teljesítésének kierősza
kolása."136 (Kiemelések tőlem — Sz, S.) 

A meglevő és a hadseregparancs alapján felállított tábori csendőrosztagok, 
úgy látszik, kevésnek bizonyultak a hadsereg bomlásának a megakadályozásá
hoz, mivel a különböző hadtest- és hadosztályparancsnokságok egyéb, karha
talmi alakulatok felállítását is elrendelték. A VII. hadtest parancsnoksága a 108. 
hadtápszázad és a 103. rocsó század megmaradt állományából, valamint egy 21 
fős tiszti szakaszból karhatalmi századot szervezett, Szigethy csendőr főhadnagy 
parancsnoksága alatt.137 A század feladata, a hiányzó tábori és csapatcsendőrök 
feladatainak az átvétele, jelen esetben a visszaözönlők felfogása, a rendfenn
tartás volt.138 Ugyanezeket a feladatokat kellett megoldani a különböző hely
ségekben létrehozott állomásparancsnokságoknak is. Lóskay Ferenc ezredes, aki 
„szívből megutálta a magyar bakát", mint Nowy Oskol állomásparancsnoka, a 
következő intézkedéseket foganatosította : „ . . . először törzset alakítottam ma
gamnak az ottani hadtápzlj. tisztjeiből, azután a rendelkezésemre bocsátott 
30 csendőrt 100 főre kiegészítettem, végül felállítottam egy 25 főnyi tiszti sza
kaszt."139 Az így megszervezett 100 főnyi csendőrcsoport feladata a csellengő 
emberek összefogdosása, a rend és a biztonság helyreállítása, valamint a par
tizánok elleni harc volt. 

Lóskay ezredes, hogy parancsainak megfelelő nyomatékot adjon, egy négy 
főnyi, csendőrökből álló kivégzőrészleget is összeállított, amely szűkebb tör
zséhez tartozott és állandóan kísérte.140 Lóskay ezredeshez hasonló és hírhedt 
tevékenységet fejtett ki Mártsa Sándor ezredes is, aki Kacsatovkán szervezett 
tisztekből és legénységi állományúakból karhatalmat. „A karhatalmat kivéte
les jogokkal ruháztam fel" — írta — „és éltek is ezzel a jogukkal. Visszaözön-
lés, megfutamodás ki volt zárva. A karhatalmat utcasarkokon, tereken, jó ki
látást nyújtó házakban helyeztük el, nem harcoltak, de mindig talpon kellett 
lenniük, rajnál kisebb csoportokban nem mutatkozhattak, zárt rendben, fel
tűzött szuronnyal, a pk-oknál gpi. — rontottak ki őrhelyükről és csaptak le 
könyörtelenül a rendbontókra."141 (Kiemelések tőlem — Sz. S.) A mártsák, 
lóskayak által összefogdosott katonákat, tiszteket a hadsereg parancsnoksága 
ismét fegyveres alakulatokba próbálta szervezni, ezért ún. gyűjtőállomásokat 
jelöltek ki (főleg raktárak, istállók szolgáltak erre a célra) és „ . . . az irányító 
szolg-al megbízott, valamint a karhatalmi járőrök ezekbe a gyűjtőállomásokba 
terelték... a ti-eket és a leg-séget és onnan fedezet mellett vitték a harcoso
kat hadrendi ala-okhoz, ill. az egyes védőkörletekbe."142 (Kiemelések tőlem — 
Sz. S.) 

A kivégzések, „erélyes fellépések" ellenére sem akart helyreállni a fegyelem 
és a rend a menekülő, szétvert csapatok körében. A különböző szintű parancs
nokságok ezért továbbra is a „legkíméletlenebb szigor" alkalmazását helyezték 
kilátásba a helyt nem állókkal szemben. A „szigor" végrehajtását, alkalmazását 
pedig elsősorban a tisztek, tábori és csapatcsendőrök feladatává tették.143 Köz
ben megindult az arcvonalból már 1943. január 24-én kivont 2. magyar had
sereg egyes részeinek a hátrairányítása az átszervezési területekre. A hátra
irányítással kapcsolatos parancsában Jány vezérezredes ismételten hangsúlyoz-

130 A hadseregparancs 294/2. hds. I. a. 43.1.24. számon jeleni meg. HL 2. magyar hadseregparancsnokság. 
137 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. 21. csomó 40. fólió. 
138 Uo. 
139 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. Lóskay ezredes jelentése. (21. csomó 500—501 fólió) 
140 Uo. 535. fólió 
141 HL 2. magvar hadseresparancsnokság. Mártsa Sándor ezredes jelentése (24. csomó 727—728. fólió 
142 Uo. 
143 Vö. Vargyassv Ovula vezérőrnagy 1943. január 29-i parancsával. HL 2. magvar hadseregparancsnokság, 

19. csomó 580. fólió. 
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ta, hogy „ . . . a legkíméletlenebb szigort kell alkalmazni, különben soha nem 
lesz rend."144 Ugyanez a parancs utasította a belgorodi álloimásparancsnokot, 
hogy „ . . . alakítson tábori csendőrei parancsnoksága alatt járőröket, ezek jár
ják be Belgorodot és minden embert tartóztassanak le, kísérjék gyűjtő állo
másra, honnan azokat oda kell zárt rendben vezetni, hol beosztást nyernek."145 

Hogy az átszervezési, gyülekezési területre menetelő oszlopok fel ne bomolja
nak a IV. hadtest parancsnoka elrendelte, hogy „ . . . minden menetelő csoport 
végén tábori csendőr j őr. legyen beosztva, amely bárminő kilépést akadályoz
zon meg."146 Hasonló értelmű parancsot adott ki a 2. magyar hadsereg parancs
noksága 1943. február 27-én, amely így hangzott: „Meneteknél csak pihenők 
alatt szabad kilépni. Ilyenek tartására a parancsnokoknak gondolni kell. Le-
maradozókat tábori csendőrök, ha kell testi fenyítéssel is kényszerítsenek, hogy 
beosztásukban maradjanak."147 

Az átszervezési területekre megérkezett alakulatokat kemény fegyelmező 
gyakorlatoknak vetették alá, mivel a legnagyobb gondot továbbra is a rend
nek és a fegyelemnek a helyreállítása okozta. A 23. könnyű hadosztály pa
rancsnoka, Vargyassy Gyula vezérőrnagy, 1943. március 3-i parancsában szinte 
szó szerint megismételte az 1943. január 24-i hadseregparancs 8. pontját, amely 
kimondta, hogy „Minden ápk. a legkeményebb emberekből állítson össze egy-
egy táb. cső. osztagot kiket 'cső' felírású karszalaggal és igazolvánnyal kell el
látni. Ezek feladata az állomás területén a feltétlen rend és parancsok telje
sítésének kierőszakolása."148 

A 2. magyar hadsereg maradványai 1943. március 10-én érkeztek meg vég
legesen az átszervezési területre. Ott egy kilenc hadosztályból álló, két hadtest
be szervezett magyar haderő maradt, melyet a „magyar királyi megszálló erők 
parancsnoksága" irányított. A megszállt szovjet területeken maradt alakulatok 
kötelékében tábori csendőrök természetesen továbbra is teljesítettek szolgálatot. 
Feladatuk ismét a doni katasztrófa előtti tevékenységre „korlátozódott". A VII. 
hadtest parancsnoksága 1943. május 28-án a hadtest törzsszázadába beosztott 
(tábori) csendőrszakasz feladatairól a következőképpen intézkedett: „Járőrözés 
az eddigiek szerint (németekkel karöltve). Az állomástiszttel együttműködve 
Koresten-ben és környékén elhelyezett hdt. közv. alakulatoknál a fegyelem 
és a rend fenntartásának a támogatása és általában a tábori rendészeti szol
gálattal kapcsolatos feladatok. Nagyobb csoportosulásoknál (szab. vonat) fel
vételezéseknél (ellő) a fegyelem és a rend fenntartása. Koresten és környékén 
időnként a polgári lakosságnál razzia tartása, annak ellenőrzése, hogy kincstári 
tulajdont képező bármely felszerelési, vagy egyéb cikk nem került-e illeték
telen kezébe. A csapatokhoz beosztott tábori csendőrök munkakörének ellen
őrzése, oktatása, továbbképzése."149 

Mialatt a keleti hadműveleti területen maradt magyar haderő és a köteléké
be tartozó tábori csendőrség, többek között a fentebb említett feladatokat 
végezte, az országba visszatért 2. magyar hadsereg maradványait szigorú ka
ranténba zárták — amire nem csak egészségügyi okokból került sor — és meg
kezdődött a harcokban részt vett tisztek „haditapasztalatainak" jelentése. A 
beküldött jelentések közül jó néhány foglalkozott a tábori csendőrség kérdé
sével is. Farkas Zoltán ezredes, aki a 22. gyalogezred parancsnoka volt, jelen
tésében ezt írta: „A táb. cső. kevés volt és nem állt a helyzet magaslatán. A 

144 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. 423/2.hds. I.a.43.1. 30 szám (21. csomó 261. fólió) 
145 XTo. 
140 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. IV. hadtest 507. számú naplómelléklet (18. csomó 310. fólió) 
147 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. 720/2.hds. La.43.II. 27. számú parancs. (24. csomó 550. fólió) 
148 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. 24. csomó 507 fólió 
149 HL VII. hadtestparanesnokság 1943—1945. 1943. évi 23. számú hadtestparancsnoksági parancs. 
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táb. cső., mint ahogy a németeknél van kérlelhetetlen szigorúsággal kell, hogy 
eljárjon a visszafutókkal. Külön táb. cső. szd-okat kellene felállítani ho-nként. 
Ezek már a békeszolgálatukat is a csendőrségnél kellene eltölteniök és erre a 
szolgálatra kellene nevelni őket. A német tábori csendőrtől rettegnek a német 
katonák."150 Hasonlóképpen vélekedett a tábori csendőrségről vitéz Bajay Fe
renc csendőr alezredes is, aki a 106. hadtápzászlóalj parancsnoka151 volt a keleti 
fronton. Javaslatát elsősorban a hadtápszolgálat szempontjait figyelembe véve 
tette meg: „A htp. szolgálat ellátása szempontjából pedig a táb. cső. szak. lét
számának felemelését tartom szükségesnek. A htp. szolgálat mint legtöbb eset
ben szakszolgálat megfelelően képzett szaközeget (sic!) csendőröket, igényel, 
kik az erős szolgálat következtében a csekély létszámokra való tekintettel erő
sen igénybe vannak véve és már pár fős veszteség esetén a szolgálat ellátása 
terén hiányok állhatnak elő. A táb. cső. szakaszhoz lehetőleg fiatal, jókézett 
(sic!) csendőrök vezénylendők, mert az idősebb korosztályú csendőrök a nehéz 
és erős szolgálatban idő előtt kidőlnek."152 

A magyar katonai vezetés, a beérkezett jelentések és egyéb háborús tapasz
talatok alapján, arra a megállapításra jutott, hogy a magyar haderő tábori ren
dészeti szolgálata képtelen megbirkózni a reá háruló feladatokkal, ezért a tá
bori rendészeti szolgálat szervezetének átszervezésére és létszámának emelé
sére van szükség.153 Mivel a magyar hadseregben a tábori rendészetet a ki
dolgozott utasítások és szabályzatok ellenére is mintegy ad hoc szervezték meg, 
a vezérkar jónak látta ezen a gyakorlaton változtatni; erre 19.44-ben került 
sor. Az 52 640/eln. 5. vkf.-1944. számú rendelet központi csapatcsendőr tiszti 
és tiszthelyettesi tanfolyam felállítását rendelte el, hogy a táhori és csapat-
csendőr tisztek megfelelő kiképzésben részesüljenek.154 A februárban induló tan
folyamra a csendőrség felügyelője vitéz Feördeős Gyula csendőr őrnagyot 
rendelte ki oktatótisztül, segédtisztként pedig dr. Vásárhely Gyula tartalékos 
főhadnagyot vezényelte. (Ez utóbbi a tábori rendészet főnökéhez volt be
osztva.)155 

A kibővített és létszámában jelentős mértékben megnövelt csapatcsendőr
ség mellett156 a tábori csendőrség létszámának az emelésére is történt intéz
kedés. 1944. márciusában: „A Honvéd Vezérkar főnöke egy tábori csendőr 
zlj.-at állított fel és ezt a tábori rendészet főnökének rendelte alá. Feladata: 
1. Azon tábori rendészeti feladatok megoldása, melyeket a hadműveleti te
rületen levő táb. rendészet szervei létszámhiány miatt megoldani néni tudnak. 
2. Záróvonal hatékonyabb ellenőrzése. 3. Az ott átmenő gk. forgalom ellenőr
zése. 4. Vonatrendészeti szolgálat megszervezése, végrehajtása. 5. Ezek mellett, 
mint táb. cső. tart. osztag is működik."157 (Kiemelés tőlem — Sz. S.) Ez a fel
állított alakulat nem volt más, mint a Tábori rendészeti szolgálat című sza-

150 A jelentéshez a következő megjegyzést fűzték a Vkf. 1. osztálya részéről: a javasolt tábori esendőrs?árad-
hoz — „Igen", a „szigorhoz" — „A mienk »jó ember« mindenki az." HL 2. magyar hadseregparancsnokság. Farkas 
Zoltán ezredes haditapasztalatai (10. csomó 308. fólió, illetve 24. csomó 78. fólió) 

151 A hadtápzászlóaljak a katonai közigazgatás alá tartozó területeken tevékenykedtek elsősorban. A keleti 
hadszíntéren a 101., 102., 105., 100., 108 és a 109. hadtápzászlóalj teljesített szolgálatot. Minden ilyen zászlóalj állo
mányába egy tábori csendőrszakasz is tartozott. HL HM Bln. 20.1942. 115.479 

152 HL 2. magyar hadseregparancsnokság. Vitéz Bajay Ferenc alezredes jelentése. (24. csomó 030. fólió.) 
153,,A m. kir. honvéd vezérkar főnökének f. hó 4-én kelt 52.040/eln.5.vkf.—1944. sz. rendeletére: I. A háborús 

tapasztalatok a tábori csendőrség szervezetének ez eddiginél terjedelmesebb kiképzését, jog és hatáskörének kiegé
szítését tették szükségessé. 1. A táb. cső. új szervezetét és bővített hatáskörét a helyesbített „B-Táb. cső. szolg." c. 
szabályzat fogja tartalmazni." HL Szegedi V. hadtestparancsnokság. 1938—1944. 1944. évi 8. számú bizalmas hadtest-
parancsmksági parancs. (1944. feburár 14.) 

154 Uo. 
155 A vezénylést a 130/cső.fel.eln.—1944. számú előterjesztés tartalmazta HL HM Ein. 20. 1944. 102.431. 
150 Lásd a ..Csapatcsendőrség" cím alatt. 
157 Csima: 240. o. 
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bályzat által előírt tábori csendőrzászlóalj, -és amelynek felállítását az 1943. 
február 9-én megtartott minisztertanács határozta el.158 

A harcoknak az ország határaihoz való közeledtével egyre nagyobb jelentő
séget tulajdonított a katonai vezetés a tábori csendőrségnek. A vezérkar tisz
tában volt azzal, hogy ha a háború eléri az ország határait és a harcok már 
magyar területen folynak, a szökések száma erőteljesen meg fog emelkedni. 
Ezért a tábori csendőrség alkalmazását az előírt feladatok teljesítésére igyekez
tek korlátozni és a tábori csendőrök számára a hadseregen belül minél na
gyobb tekintélyt biztosítani. Erről intézkedett az 5533/M. hdm. 3. vkf.—1944. 
számú rendelet is: „Beérkezett jelentések szerint egyes pság-ok alárendeltségé
ben működő táb. cső., szerveket nem a hivatásuknak megfelelő feladatokra al
kalmazzák. A hivatásszerű szolgálati teendők végzésében önállóságra nevelt 
cső. legénység felett egyes honvéd pk-ok feleslegesen gyámkodnak. A cső. 
tiszteket ha szakfeladataik körében való javaslatokkal élnek, rendszerint nem 
hallgatják, meg. A legénységgel való bánásmód is panaszokra adott alkalmat. 
Utasítsa alárendelt alakulatait, hogy a honvédségi alárendeltségben tábori 
csendőrszolgálatra vezényelt tiszteket és legénységet — a mindnagyobb fontos
sággal bíró tábori rendészeti szolgálat érdekében — csakis- rendeltetésszerű 
szolgálatokra használják."159 (Kiemelés az eredetiben) 

A magyar katonai vezetés 1944 nyarán hozzákezdett az egységes tábori ren
dészeti szervezet megszervezéséhez, amelyben a tábori és csapatcsendőröket 
vonták volna össze.160 Ennek a kiépítésére azonban 1944. október 15-ig nem ke
rült sor. 

A hatalomra került nyilas vezetés az egyre szaporodó szökések megakadá
lyozásában, a hadsereg meglazult fegyelmének helyreállításában ugyancsak a 
tábori csend őrségre támaszkodott, amely egyre több alkalommal működött 
együtt a német tábori csendőrséggel. A HM 20. osztálya 1944. november 2-án 
jelentette, hogy „A német véderőnek a cső. és rő. Fel-nél előadott kívánságára 
tiszteket kell vezényelni a tábori rendészet főnökéhez. A tábori rendészet fő
nöke alárendeltségében Mariska György ezredes parancsnoksága alatt egy osz
tag fog működni, amelynek a feladata a német Feldjäger Kommando-val 
együttműködésben a budapesti keleti hídfő esetén Budapesten a visszavonulás 
és a hidakon a közlekedés rendjének a fenntartása, továbbá úgy a hidakon, 
mint Budapest nyugati kijáratainál az általános szűrés, tehát a jogtalan hátra 
felé igyekvő magyar és német katonák feltartóztatása."161 (Kiemelések tőlem — 
Sz. S.) 

Emellett a nyilasok hozzákezdtek — Szálasi utasítására — egy új tábori 
rendészeti szervezet felállításához, amelynek a feladata „az ország hadműveleti 
területének közbiztonsága" feletti őrködés lett volna.162 A szervezéssel és a 
szabályzat kidolgozásával, Vájna Gábor belügyminiszter, Baky Lászlót bízta : 
meg. Baky 1944 végén jelentette Takács Gedeonnak, a nemzetvezető személye 
körüli miniszternek, hogy a szervezéssel 1944. november 30-ra elkészültek.163 

Az új szervezet a „tábori biztonsági szolgálat" elnevezést kapta és állományá
ba a tábori és csapatcsendőrökön kívül rendőrtiszteket (rendőröket) is beosz
tottak. A szolgálat ellátásáról a HM 100 482/eln.—1944. számú rendelet intéz-

158 Országos Levéltár K 27. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Az 1943. február 9-én megtartott minisztertanács 
jegyzőkönyve. 

159 A rendeletet teljes tartalmában közli a IX. hadtest 1944. évi 38. számú had testparancsnoksági parancsa 
(1944. szeptember 6 ) HL Kolozsvári IX. hadtestparancsnokság 1943—1944. 

100 Ezt látszik igazolni az 1944. augusztusában rendszeresített 44. M(intájú) tábori és csapatcsendőrjelvény ig, 
amely már mindkét rendészeti szerv számára azonos kivitelben készült. 

161 HL HM Ein. 20. 1944. IOC.928 
102 Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. 1944. október IC/1945, április 4. Budapest, 1974. 387. o. (a 

továbbiakban — Teleki) 120. o. 
168 Teleki: 122. o. 
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kedett. l ľ / l A tábori biztonsági szolgálatot a csendőrség és rendőrség főfelügye
lőjének, Finta József a l tábornagynak rendelték alá. A szolgálat feladatát a köz
biztonság megszilárdításának, valamint a törvények, rendeletek és parancsok 
végrehaj tásának biztosításán kívül a következőkben határozták meg: „Kato
naszökevényeknek, hadiüzemi és a munkahadsereg munkásszökevényei, sza
botálok, fosztogatók, partizánok, kémek, ellenséges ejtőernyősök és az ellen
séggel bármilyen egyetértésbe bocsátkozok tevékenységének meggátlása, láza
dás, zendülés, sztrájkok és egyéb, a hadviselés érdekét sértő, valamint a tör
vényes rend felforgatására irányuló mozgalmak megakadályozása és elfojtása: 
kiürítési, áttelepítési és visszatelepítési munkála tokban való közreműködés kar
hatalmi és rendészeti vonatkozásokban."1 6 5 A tábori biztonsági szolgálat sza
bályzata értelmében a szolgálat tagja „ . . . jogosult agyonlőni a) te t ten ért, il
letve körözött katonaszökevényeket, hadiüzemi és munkahadseregbel i szöke
vényeket ; b) köteles agyonlőni: te t ten ért kémeket, fosztogatókat, erőszakos 
rombolást végzőket, lázadókat, zendülőket, megfutamodókat és az ellenség
gel bármilyen egyetértésbe bocsátkozókat."166 

A tábori biztonsági szolgálat (a tábori biztonsági törzsek) megszervezése még 
1945 január jában—február jában is folyt,107 de ennek ellenére a szolgálat már 
„fényes eredményekkel" dicsekedhetett. A tábori biztonsági szolgálat 1945 ja
nuár i razziájának az eredménye a következő volt : „Katonaszökevény 1348, 
hadiüzemi szökevény munkás 35, katonaköteles be nem vonult egyén 2859, 
szökevény munkaszolgálatos 148, szökevény munkaszolgálatos zsidó 29, lengyel 
hadifogoly 5, idegen internál t ál lampolgár 8."168 Februárban a következő „si
kerekről" számolhattak be a tábori biztonsági szolgálat vezetői: „996 katona
szökevény, 2325 lézengő katona, 4125 behívóparancsnak eleget nem tet t egyén, 
64 hadiüzemi munkás , 5 partizán, 5 olasz, 9 orosz, 1 német katonaszökevény, 
2 lengyel hadifogoly, 10 román hadifogoly, 129 lézengő munkaszolgálatos, 6 
idegen állampolgár, 2 zsidó, 2 munkakerülő . A felkoncolások száma: 150."169 

A tábori biztonsági szolgálat tagjai, a fegyveres nemzet szolgálattal karölt
ve, hasonló „ütemben" folytatták tevékenységüket az ország, még nyilas ura
lom alatt álló területein. Csak a budapest i és a balatoni csata u tán felgyor
sult hadműveletek akadályozták meg őket abban, hogy pusztító, gyilkoló te
vékenységüket 1945 április—májusánál tovább folytassák. 

Шандор Сакай 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЕВОЙ ЖАНДАРМЕРИИ 
ХОРТИСТСКОЙ АРМИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(1938—1944 гг.) 
Резюме 

Армия контрреволюционного периода (1919—1944 гг.) несмотря на усилия военного руко
водства не достигла уровня современных армий. Оснащенность и степень боевой выучки 
армии — даже при самых благожелательных намерениях — могла быть названа лишь сред
ней. Это заключение действительно и для органов полевой службы охраны порядка армии, 
вернее и для её основного органа — полевой жандармерии. 

В армии, сформированной после трианонского мирного договора, не обращали много 
внимания на организацию полевой службы осраны порядка, хотя армия и старалась «гото-

164 НЬ КПтЬаг 1710. 
105 Те'еН: 121. о. 
166 Го. 121. о. 
167 НЬ М. Юг, Кепйбгйёк Огаг&доа Ре1й§уе№е 1945. 400/4/1945. 1945. ГеЬтааг 20. 
108 Те!еИ: 275 о. 
109 Ио. 2/5. о. 
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виться» к войне, и были общеизвестным, — в первую очередь на основе опыта первой мировой 
войны, — что полевая служба охраны порядка имеет особенно большое значение в случае 
войны внутри армии. Несмотря на это в 30-х годах всего лишь несколько уставов затрагивали 
вопрос полевой службы охраны порядка, глобально, в общих чертах занимались полевой 
жандармерией. 

Лишь после того, как приступили к совершенствованию венгерской королевской армии, 
начали впервые по существу заниматься вопросом полевой службы охраны порядка. В 1938 
году начались и работы по составлению отдельного устава полевой жандармерии. Устав был 
издан только весной 1942 года, однако полевая жандармерия была сформирована и при
менялась уже в 1938 году. В то время, а также в ходе «расширений страны» позднее она вела 
свою деятельность с небольшим численным составом, относительно короткое время. Военное 
руководство были вынуждено признать, что штатная организация полевой жандармерии, 
выучка её личного состава является отнюдь не совершенной. 

В ходе военных операций, начатых против Советского Союза, полевая жандармерия стала 
впервые — по-настоящему — применяться в условиях войны, по-прежнему с небольшим 
численным составом. Эти части действовали внутри армии, а также осуществляли полевую 
службу охраны порядка на территории, находившейся в ведении военной администрации. 
Они имели право принимать соответствующие меры в отношении гражданского населения 
оккупированных районов и в ряде случаев выступали и против партизан. 

После катастрофического разгрома 2-й венгерской армии у Дона произошли более суще
ственные изменения в штатной организации и численном составе полевой жандармерии. 
После серии поражений, которые потерпела венгерская армия, стала очевидной всё более 
настоятельная потребность создания сильного органа охраны порядка, способного поддер
жать дицсиплину армии. Задачей полевой жандармерии становилось всё более воспрепят
ствование дезертиртству, отказам выполнять приказы, расправа за неповиновение и отказ 
прибыть в армию. 

Эта роль полевой жандармерии еще более выступила на передний план после перенесения 
театра военных действий на территорию Венгрии, когда в армии начался сильный процесс 
распада. Реорганизованная в 1943—1944 годах полевая служба охраны порядка и войсковая 
жандармерия стремились воспрепятствовать этому процессу или замедлшь его, при этом 
применялись самые жестокие средства. 

15—16 октября 1944 года после взятия фашистами власти в свои руки, для воспрепятстова-
ния полного развала уже распадающейся армии была создана новая полевая организация 
охраны порядка «полевая служба безопасности», состоявшая из полевой и войсковой жандар
мерии, полиции и членов фашистской Вооруженной Национальной Службы. Части полевой 
службы безопасности даже и ценой постоянных кровавых расправ лишь в некоторой мере 
могли замедлить распад армии, который практически полностью завершился к апрелю 

. 1945 года. 

Sándor Szakoly 

DIE ORGANISATION UND DIE VERWENDUNG DER FELDGENDARMERIE 
DER HORTHY-ARMEE WAHREND* DES ZWEITEN WELTKRIEGES (1938—1944) 

Resümee 

Die Armee der Konterrevolutionszeit (1919—1944) erreichte das Niveau der mo
dernen Heere nicht trotz der Anstrengungen der militärischen Führung. Die Anrüs
tung und die Ausbildungsstufe der Armee war nur mittelmässig. Diese Feststellung 
ist gültig auch für die feldpolizeiliche Organisation der Horithy-Armee beziehungs
weise für ihres wichtiges Organ, für die Feldgendarmerie. In der nach dem Frie
densvertrag von Trianon aufgestellten Armee richtete man wenige Aufmerksamkeit 
auf die Organisation der Feldpolizei, obwohl die bewaffnete Macht bemühte sich, sich 
ständig zum Kriege zu vorbereiten. Es war offenkundig nach dem Erfahrungen des 
Ersten Weltkrieges, dass der Feldpolizeidienst im Heere während eines Krieges be
sonders grosse Bedeutung hat. Trotzdem berührten nur eŕmge Vorschriften die Frage 
des Feldpolizeidienstes, die sich nur in grossen Zügen mit der Feldgendarmerie be
schäftigten. Am Anfang der Modernisierung der ungarischen königlichen Honvéd-
Armee begann man sich sachlich um diese Fragen zu kümmern. Im Jahre 1938 kam 
das Verfassen der Dienstreglements der Feldgendarmerie in Gang. Das Reglement 
erschien im Früh jar 1942. Die Feldgendarmeire wurde aber schon im Jahre 1938 
aufgestellt und verwendet. Ihre Tätigkeit entfaltete sie in diesen Jahr, beziehungs
weise in der Periode des späteren Ländverwehrung nur für kurze Zeit und mit 
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vermindertem Stand. Die militärische Führung war gezwungen, festzustellen, dass 
die Organisation und die Ausbildung der Mannschaft der Feldgendarmerie weitaus 
nicht vollkommen ist. Im der ersten Periode der Operationen gegen die Sowjetunion 
wurde die Feldgendarmerie das erste Mal in den Kriegsverhältnissen — weiter mit 
vermindertem Stand — verwendet. Ihre Verbände waren tätig innerhalt der Armee, 
leisteten aber auch feldpolizeilichen Dienst auf den unter militärischer Verwaltung 
stehenden Gebieten. Sie halten Recht, der Bevölkerung entgegen Massnahmen zu 
ergreifen. Sie traten oft auch gegen die Partisanen auf. Nach der Katastrophe der 
ungarischen zweiten Armee bei Don erfolgten bedeutendere Veränderungen in der 
Organisation und im Bestand der Feldgendarmerie. Nach Reihen der erlittenen 
Niederlagen war es wichtiger, ein zur Sicherung ̂  des Disziplins der Armee fähiges 
starkes Organ ins leben zu rufen. Die Aufgabe der Feldgendarmerie ist in erster 
Linie die Verhinderung und die Vergeltung der Fluchten und der Befehlsverweige
rungen geworden. Noch stärker trat die Rolle der Feldgendarmerie in Vordergrund, 
als die Kämpfe in Ungarn tobten, was eine Demoralisierung in der Armee verursachte. 
Diesen Prozess wollte die im Jahre 1943/1944 umorganisierte Feld- und Truppengen
darmerie mit härtesten Massnahmen verhindern, oder mindestens bremsem. Nach 
der Machtübernahme der Pfeilkreuzlerbewegung am 15 Oktober 1944 wurde eine 
neue Feldpolizeiorganisation, der sogenannte Feldsicherheitsdienst für die Verhinde
rung des Zusammenbruches der in Auflösung befindlichen Armee aufgestellt. Diese 
Organisation stammte aus Teilen der Feld- und Truppengendarmerie, der Polizei und 
der Pfeilkreuzlergruppén. Die Verbände des Feldsicherheitsdienstes konnten aber 
nur mit Massakrierungen die totale Auflösung der Armee bremsen, was praktisch 
im April 1945 vollkommen stattfand. 

:• 



KOVÁCS JENŐ 

EGYÜTT A HATÁRTERÜLETI LAKOSSÁGGAL — 1945—1956 

A honvédelmi miniszter 1945. január 31-én rendelte el1 az 1938. szeptember 
1-i helyzetnek megfelelően a honvéd kerületi parancsnokságok felállítását. Ezek 
az országban folyó hadműveletek következtében különböző időpontokban ala
kultak meg. A honvédelmi miniszter rendelete2 az új magyar határőrség felál
lításáról 1945. február 23-án jelent meg. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
(SZEB)3 1945. május 14-én hagyta jóvá a Honvédelmi Minisztériumnak a határ
őrség felállítására vonatkozó intézkedéseit. 

Lényegében a határvadász portyázószázadok és őrsök felállítása 1945 február 
végétől június végéig befejeződött. Felállításra került 27 portyázószázad és 150 
őrs. Az ilyen módon felállított határőr portyázószázadok a hadmüveletek nyu
gati irányban való elvonulásával párhuzamosan a honvéd kerületi parancsnok
ságok alárendeltségébe kerültek. 

A portyázószázadok és őrsök a volt határvadász-laktanyákban és más kincs
tári objektumokban — amelyek az ország déli, délkeleti és keleti részén nem 
álltak rendelkezésre, s így ezeken a területeken az elhelyezés még nagyobb 
gondként jelentkezett —, a községekben, a falvakban, a nagyobb házakban, ma
jorokban kerültek elhelyezésre. Az egyes őrsök működési területének mélysé
gét, az őrzendő határszakasz hosszát nagy mértékben befolyásolta például az is, 
hogy hol tudtak az őrsök részére viszonylag megfelelő, elfogadható elhelyezést 
biztosítani. A helyi közigazgatási szervek s elsősorban a Nemzeti Bizottságok 
mindenütt nagy segítséget adtak az elhelyezési és részben az ellátási gondok 
megoldásához. 

A portyázószázadok és őrsök állományának összetétele szakképzettség, szár
mazás, politikai állásfoglalás, életkor és katonai képzettség tekintetében igen 
heterogén volt. Akadtak, akik a régi határvadászoknál szolgáltak, míg a leg
többen semmilyen határőrizeti tapasztalattal nem rendelkeztek. Különböző élet-

1 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) HM Ein I. 20 100-1945. 
2 HL HM Bln. I. 20 183—1945. 
3 A Szövetséges Ellenőrző Bizottság az antifasiszta koalíció nagyhatalmai által abból a célból létrehozott tes

tület, hogy a szövetséges haderők által felszabadított országokban a népképviselet alapján megválasztott állam
hatalmi szervek megalakulásáig gyakorolja az államhatalom funkcióit, irányítsa a polgári és a katonai közigazga
tást, ellenőrizze a fegyverszüneti szerződések rendelkezéseinek végrehajtását. A SZEB-ban Anglia, Franciaország, 
Szovjetunió és az USA képviselői foglaltak helyet. A bizottság elnöke az egyes országokban annak az államnak a 
képviselője lett, amely az adott országot felszabadította. Magyarországon a SZEB elnöke Vorosilov marsall lett. 
A szövetséges hatalmak és Magyarország között 1945. január 20-án Moszkvában megkötött fegyverszüneti egyez
mény (Függelék a 18. ponthoz) az alábbiakat tartalmazza: „A fegyverszüneti egyezmény 18. pontjának megfelelően 
létesítendő Szövetséges Ellenőrző Bizottság feladata a fegyverszüneti feltételek pontos teljesítésének ellenőrzése. 

A magyar kormány és annak szervei kötelesek a Szövetséges Ellenőrző Bizottság minden, a fegyverszüneti egyez
ményből következő utasítását teljesíteni. 

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság külön szerveket vagy osztályokat létesít, és feladatuknak megfelelő különböző 
funkciók teljesítésével bízza meg azokat. Ezen kívül a Szövetséges Ellenőrző Bizottság tisztjeit Magyarország ku

li önböző részeire is kirendeli." 
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koruk, politikai tapasztalataik, családi és egyéb körülményeik mind-mind ha
tottak látásmódjukra. Voltak, akik valamelyik fogolytáborban önként jelentkez
tek a fasizmus elleni fegyveres harcra. Mások a kommunista párt hívó szavára 
önként vállalták a szerveződő magyar hadsereg soraiban népünk, nemzetünk s a 
társadalmi haladás ügyének szolgálatát, amely akkor egyet jelentett a fasizmus 
elleni fegyveres harccal. 

A portyázószázadoknál és az őrsökön az állomány pártállása rendkívül válto
zatos volt. Voltak, akik a kommunista párt, a szociáldemokrata párt és Függet
len Kisgazdapárt tagjai voltak, de kis számban csatlakoztak a Nemzeti Paraszt
párt és a Polgári Demokrata Párt helyi szervezeteihez is. Az állomány túlnyomó 
többsége azonban pártonkívüli volt. Egy-egy század, vagy őrs politikai állapo
tát mindenekelőtt az szabta -meg, hogy a parancsnok milyen felfogású, milyen 
politikai beállítottságú volt, illetve milyen erőt képviseltek az alegységnél le
vő pártok — elsősorban az MKP és az SZDP — tagjai, valamint az, hogy milyen 
volt a befolyásuk az állományra a helyi (városi, községi) pártszervezeteknek. 

A hadsereg, s ezen belül a határvadász alakulatok politikai arculatának meg
ítélésében tartózkodni kell az egyes jelenségek túlértékeléséből fakadó végletes 
általánosításoktól, túlzásoktól ugyanúgy, mint az elmúlt évtizedek megszépítő 
távlatától, az akkori viszonyok idealizálásától, mert ezzel tagadnánk a reakciós, 
az ellenséges elemek ellen vívott osztályharc szerepét és szükségességét. Ugyan
ezen szempontok figyelembe vételével kell vizsgálnunk és megítélnünk a ha
tárvadász alakulatoknak a belügyi- és vámszervekkel, a határterületek lakos
ságával, valamint a szomszédos országok határőrizeti szerveivel való kapcsola
tát és együttműködését is. 

Ebben az időszakban az országban — a hatalom más szerveihez hasonlóan 
kezdetben a hadseregben is — egymás mellett léteztek és hatottak azok az erők, 
amelyek a népi demokratikus állam továbbfejlesztéséért, a társadalom szocia
lista átalakításáért küzdöttek, és azok, amelyek a forradalmi folyamat megállí
tására, a régi rendszer visszaállítására szervezkedtek. 

Lényegében a hadsereg maga is harci terep volt, s a hadseregben is vissza
tükröződtek mindazok a küzdelmek, amelyek országos viszonylatban a haladás 
és a reakció erői között lefolytak. E küzdelem fontosságát egyáltalán nem lebe
csülve meg kell azonban állapítani azt az alapvető fontosságú tényt: a hadsereg 
egységei és a határvadász alakulatok politikai arculatát és fejlődését kezdettől 
fogva elsősorban a forradalmi erők befolyásolták, formálták és alakították. A 
fasizmus elleni harcra önként jelentkezett honvédek többségére — osztály helyze
tüknél fogva is — jobban hatottak a haladó eszmék, mint a népi hatalom ellen 
irányuló rossz szándékú, a jövő iránti bizalmatlanságot és kétségeket támasztó, 
bomlasztó és elégedetlenséget szító demagógia. Az azonban kétségtelen, hogy a 
hadseregen belüli politikai küzdelem hátráltatta a politikailag és erkölcsileg 
egységes szellem kialakítását, befolyásolta a határvadász alakulatok tevékeny
ségét és kihatással volt a lakossággal való kapcsolatok alakulására is. 

A nemzetközi helyzet alakulása, a szomszédos államok közötti viszony normá
lis volta vagy kiéleződése, a szomszédos országok lakosságának baráti vagy el
lenséges magatartása mindenkor kihat a határőrizetre, a határszolgálatra, s 
könnyíti vagy nehezíti azt. A tárgyalt időszakban még voltak olyan megoldat
lan nemzetközi jellegű kérdések, amelyek sajátosan befolyásolták Magyaror
szágnak a szomszédos államokkal való kapcsolatát. Ezek közé tartozott a sváb
kérdés, valamint a szomszédos Csehszlovákiában élő magyar nemzetiség ügye, 
amely igen komoly mértékben akadályozta, illetve nehezítette a két ország 
együttműködését és baráti, jószomszédi kapcsolatainak kiépítését. E feszült 
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helyzet következményei a magyar—csehszlovák határon nagyon plasztikus for
mában jelentkeztek. 

Jugoszláviával és Romániával az államközi kapcsolatok sokkal kedvezőbben 
alakultak annak ellenére, hogy a még függőben levő kérdések teljes és végleges 
rendezése nem történt meg. Ausztriában szovjet csapatok tartózkodtak, amelyek 
kijelölt egységei a magyar határvadász alakulatok megszervezéséig és szolgá
lati tevékenységük megkezdéséig ellátták hazánk határának biztosítását. Sőt a 
Szombathely, Körmend, Szentgotthárd, Kőszeg és Sopron térségében levő szov
jet helyőrségek ez után is segítséget nyújtottak a határ őrizetéhez. 

Ausztria felől részint fogságból visszatérők, részint elmenekült polgári lako
sok csoportos hazaözönlésével és ezek között politikai, illetve háborús bűnösök 
beszivárgásával is számolni kellett. Ezért a honvédelmi miniszter az ország nyu
gati határsávjában 1945. július 6-tól fokozott határszolgálatot rendelt el.4 Ez 
rendkívül nagy szolgálati megterhelést jelentett a határvadászokra, hiszen lé
nyegében ezek az alakulatok egyedüli határőrizeti szervként látták el felada
tukat. A SZEB szorgalmazta e sok veszélyt magában rejtő helyzet mielőbbi 
megszüntetését, s javasolta a határvadász őrsök sűrítését, a portyázások hatéko
nyabbá tételét. 

A határportyázó századok és őrsök határszolgálatos tevékenységét szabályozó 
utasítás, szabályzat felállításuk elrendelésekor nem jelent meg. így lényegében 
a Horthy-rendszer határőrizeti' elveit és gyakorlatát keretbe foglaló utasítások 
és segédletek alapján folyt a határszolgálat.5 Ahol elegendő régi határszolgálati 
utasítást sikerült összegyűjteni, ott nem is adtak ki a honvéd kerületi parancs
nokságok ideiglenes jellegű utasítást. Az eddig ismert okmányok tanúsága sze
rint csak a szombathelyi 3., a debreceni 6. és a miskolci 7. honvéd kerületi pa
rancsnokság kiadásában jelent meg ideiglenes határszolgálati utasítás a végre
hajtó szolgálat ellátására az alárendelt alegységek számára. Az összehasonlítás 
során kitűnt azonban, hogy ezek az ideiglenes utasítások lényegében a régi — 
1930-ban, 19*34-ben, illetve 1935-ben a m. kir. határőrség számára kiadott — uta
sítások és segédletek rövidített kivonatai. 

A parancsnok politikai hovatartozásától, az új helyzet követelményeihez való 
alkalmazkodási képességétől függött, hogy a harmincas évek határőrizeti elveit 
és gyakorlatát, a régi utasítások és segédletek előírásait hogyan értelmezte és 
alkalmazta a bonyolult és sok tekintetben rendezetlen viszonyok között. 

Az egységes központi irányítás hiánya miatt honvéd kerületként változó, sőt 
egymásnak ellentmondó gyakorlatot, „házi szokást" lehetett tapasztalni. A ha
tárrendet, a határforgalmat és a vámszaki kérdéseket csak részintézkedések sza
bályozták, de azok végrehajtásában sem alakult ki egységes gyakorlat. A hon
véd kerületi parancsnokságok az országhatár biztonságosabb őrzése érjdekében 
a szomszédos országok határőrszerveivel is igyekeztek a kapcsolatot felvenni, 
illetve megállapodásra jutni a kishatárszéli forgalommal kapcsolatos kérdések
ben. A kettősbirtokosok határátlépésének rendezetlensége' ugyanis nagyon ko
moly hangulati tényezőként hatott a határterületek lakossága körében. 

A határközi megbeszéléseket a honvéd kerületi parancsnokságok, valamint a. 
portyázó századok öntevékenyen végezték egy ideig, mert a kapcsolatok felvéte
lének módozataira vonatkozó egységes, központi előírások, körrendeletek a HM 
részéről nem jelentek meg. Csak 1945 végén kaptak utasítást6 a kerületi pa-; 
rancsnokságok, hogy tegyenek jelentést az addig megtartott határközi értekezz 

4 HL HM Ein. 31 628—1945. 
5 Bulbuk Emil: Határszolgálat. Budapest, 1930; Járőrutasítás. Budapest, 1934; Zsilinszky Sándor: Határőt» 

szolgálat. Budapest, 1931. 
0 HL HM Ein. vk. o. 42 794—1945. 

—J 405 — 



letekről, illetve terjesszék fel az ezeken készült jegyzőkönyveket, egyezmé
nyeket. 

Lényegében ezek a honvéd kerületi viszonylatokban megtartott határközi 
megbeszélések, értekezletek — amelyeken a határőrizeti szervekkel együtt részt 
vettek a közigazgatási, a rendőrségi, valamint a vámszervek képviselői is — ala
pozták meg a magyar és a szomszédos államok országos jogkörű határszerveinek 
(országos főparancsnokságok) együttműködését. Ezek a tanácskozások jelentő
sek azonban azért is, mert megalapozták a határterületeken dolgozó közigazga
tási és fegyveres szervek közötti együttműködést, másrészt a közös tárgyalások 
során együttesen elért eredmények — amelyek a helyi lakosságot érintő intéz
kedésekben realizálódtak — növelték az e szervek iránti bizalmat és megbecsü
lést. 

A honvéd kerületi parancsnokságok létrehozása, a határportyázó századok és 
határvadász őrsök megszervezése, az országban folyó harcok következményeként, 
1945 februárjától június közepéig tartott. 1945. június végére fejeződött be a 
budapesti honvéd kerülethez tartozó északi határszakaszon, valamint a székes
fehérvári és a szombathelyi kerületek legkésőbben felszabadult területén, a nyu
gati határon a határvadász alegységek felállítása. 

Az ország jelentős része tehát még a fasiszta hadseregek és a Szálasi-kormány 
terorruralma alatt szenvedett, amikor a felszabadult országrészeken már meg
alakultak és szolgálati tevékenységet folytattak a határvadászok. A portyázó 
századok és őrsök tehát nemcsak különböző időben, hanem más és más hely
zetben alakultak meg, hiszen a politikai élet az ország különböző részein nem 
egyforma körülmények között s nem egyforma intenzitással indult meg. Mind
ebből következik, hogy ezen időszakról a korabeli dokumentumok s a visszaem
lékezések igen változatos, nemegyszer egymásnak ellentmondó képet mutatnak. 
S ez nem is csoda, hiszen az emlékek az idő múlásával megszépülnek, s a rész
letek — amelyek bizonyos esetekben perdöntőek lehetnek — a koďbe vesznek. 

A városokban, községekben és falvakban különféleképpen fogadták a határ
vadászokat. Az egyik helyen viszonylag könnyebben, másutt nehezebben lehe
tett megértetni és elfogadtatni a határőrizet szükségességét. Volt, ahol gyorsan, 
volt ahol nagyon nehezen értették meg, hogy a határvadászok jelenléte, a határ
őrizet megszervezése a lakosság érdekeit is védelmezi. Akadtak községek, ahol a 
lakosok tudomásul vették, hogy újra katonák jöttek a régi vámőr, vagy határ
vadász laktanyába, de minden közeledést elutasítottak. S ezt nem is lehet egy
értelműen ellenséges magatartásnak tekinteni, hiszen még élénken éltek a régi 
— a magyar királyi csendőrökhöz, vámőrökhöz és a határvadászokhoz fűződő — 
kellemetlen, nemegyszer gyászos emlékek. 

A határvadász alakulatok és a polgári lakosság kapcsolatának alakulását 
nagy mértékben befolyásolta a különböző osztályok és társadalmi rétegek maga
tartása s az őket a társadalmi, politikai életben képviselő pártok tevékenysége, 
valamint az egyházak, különösen a katolikus egyház befolyása is. Ugyanakkor 
az emberekben nagyon erős volt még a negyedszázados nacionalista, szovjetelle
nes és antikommunista propaganda hatása, valamint a régi életmódhoz, élet
szemlélethez való ragaszkodás és az új életformától való idegenkedés. Sokan a 
tartózkodás, a kivárás politikájának az álláspontjára helyezkedtek, s nem akar
tak csatlakozni egyik oldal mellé sem, s inkább csak passzív szemlélői voltak 
az eseményeknek. 

A kupecek, a siberek, a feketézők, a csempészek, a falvakban és kisvárosok
ban a felelősségre vonás elől bujkáló fasiszták és nyilasok s mindazok, akik egy 
esetleges rendszerváltozásra építették reményeiket, bujtogattak a határvadá-
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szók ellen. Nyílt, szervezett, ellenséges és erőszakos fellépésre, incidensre, össze
tűzésre azonban — az eddig ismert adatok és okmányok szerint — a határvadá
szok és a polgári lakosság között sehol nem került sor. 

A határportyázó századok és őrsök munkáját nagymértékben hátráltatta az 
is, hogy országos méretekben kibontakozott a csempésztevékenység. A határ 
menti területeken, de a fővárosban is, áru- és embercsempészbandák szerveződ
tek. A helyi lakosság egy része — egyesek a csempészbandákkal természetbeni 
juttatásokért együttműködve, vagy velük szimpatizálva, mások megfélemlítve — 
nem segítette a gazdasági és politikai bűnözők elleni küzdelmet. A csempészban
dák kiterjedt hazai és ausztriai kapcsolatokkal rendelkeztek, s. semmiféle esz
köztől nem riadtak vissza üzelmeik lebonyolításának biztosítása érdekében. 
A határon való átjuttatásukat nemegyszer volksbundistákból, nyilasokból ver
buválódott fegyveres bandák biztosították, amelyektől számos községben ret
tegtek. A lakosok tudták, hogy aki aeetleg információt ad róluk, azzal a banda 
szabadlábon maradt tagjai leszámolnak. 

Nem volt könnyű feladat — amely szintén a határvadászokra hárult — a fel
halmozódott katonai felszerelés összegyűjtése sem a polgári lakosságtól, mert 
ezektől nagyon kevesen váltak meg önként, jószántukból. 

Ha csak az eddig felsoroltak alapján általánosítanánk, vagy vonnánk le kö
vetkeztetéseket, akkor nagyon helytelen útra tévednénk, ugyanis ez csak a kép 
egyik oldala. A másik oldal az — s ez a lényegesebb —, hogy a felszabadulást 
követően megalakult helyi népi szervek igen fontos szerepet töltöttek be. Fel
becsülhetetlen értékű munkát végeztek az ország újjáépítéséért és a népi de
mokratikus rend győzelméért folytatott történelmi küzdelemben. A népi szervek 
— a nemzeti bizottságok, az üzemi bizottságok, a termelési bizottságok és a föld
igénylő bizottságok, amelyek általában a kommunisták vezetésével alakultak 
meg és tevékenykedtek — minden tőlük telhető támogatást megadtak a határ
portyázó századoknak és őrsöknek. 

Különösen a nemzeti bizottságok nyújtottak rendkívül nagy segítséget a ha
tárvadászok szolgálati tevékenysége feltételeinek megteremtéséhez. Egyes helye
ken például elrendelték: a határvadászok naponként más-más háznál étkezze
nek, s a lakosságot kötelezték e rendelet szigorú betartására. Hollóházán például 
az üzemi bizottság felhívására a gyár dolgozói adták össze azokat a tárgyakat, 
amelyek az őrs berendezéséhez szükségesek voltak. „Az étkezési nehézségeken 
valamit segített — írta Vági Lajos ny. alezredes visszaemlékezésében7 —, hogy 
a falvakban a földosztó bizottságok az őrsöknek juttattak néhány hold földet, 
és ezzel kezdetét vette a határőr belterjes gazdálkodás . . . " 

Az Űj Dunántúl 1945. június 22-i számában többek között például ezeket írta: 
„ . . . Határportyázó századaink egyébként példamutatóan igyekeznek arra, hogy 
a mai nehéz viszonyok között szinte teljes önellátásra rendezkedjenek be, és 
minél kevésbé legyenek a polgárság (polgári lakosság — a, szerző megj.) terhére. 
Katonaságunk itt saját maga műveli a földeket, gondozza kertjeit, amelyekből 
az élelmezéshez szükséges anyagokat előteremti. . ." 

A Magyar Kommunista Párt, a szociáldemokrata párt helyi szervezetei, vala
mint a nemzeti bizottságok számos helyen kezdeményezőleg léptek fel a határ
vadászok és a polgári lakosság közötti kapcsolat erősítése érdekében. A határ
vadászok közül a munkáspártok tagjai bekapcsolódtak a városi és községi párt
szervezetek munkájába, s szimpatizáns katonatársaikat is sok esetben magukkal 
vitték a rendezvényekre. 

7 Vági Lajos: A határvadász portyázó századokról c. visszaemlékezés megjelent a BM Határőrség kiadásában 
1970-ben A határőrség megalakulása és harca a népi hataloméit 1945—1948. c. kötetben (109—111. o.) 
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A határterületi települések túlnyomó többségében — s ez a meghatározó — 
jóindulattal, segítő szándékkal fogadták a határvadászokat. Az akkor alig né
hány hónapja felszabadult területeken a határvadász alakulatok megjelenése 
szervezett politikai erőként hatott. Fehérgyarmaton például a 23. honvéd határ
vadász portyázószázad felállításáról a lakosság széles rétegei ünnepi körülmé
nyek között győződhettek meg. „ . . . 1945. évi március hó 14-én — írta Kónya 
Vidor hadnagy, századparancsnok8 — berendeltem egy díszszázadot, akikkel 
másnap, azaz 15-én Fehérgyarmat lakossága boldogan ünnepelte a magyar sza
badság feltámadásának napjá t . . . " A határvadászok másutt is részt vettek az 
ünnepségeken, s fegyelmezett magatartásukkal erősítették az új hadsereg iránti 
bizalmat és megbecsülést. 

, , . . . A magyar határszéli. . . kis egységek felállítása — írta a HM szervezési 
osztálya 1945. április 24-én egy, a SZEB-nek küldött jelentésében9 — ez ideig a 
legkisebb mértékben sem hátráltatta a hdm. területre irányítandó egységek fel
állítását. Viszont azokon a területeken, ahol a szervek már működnek, a sze
mély- és vagyonbiztonság örvendetes javulását észlelhetjük . . . " 

A helyi reakció is csakhamar kénytelen volt tudomásul venni, hogy a határ
vadászok a nép oldalán állnak. Ugyanakkor a határvadászok jelenléte eredmé
nyeként a határ menti falvakban és településekben mind ritkábban fordultak 
elő rablótámadások, fosztogatások és más erőszakos, életellenes bűncselekmé
nyek. A polgári lakosság számított a határvadászok segítségére, s bennük a köz
rend, a személy- és vagyonbiztonság védelmezőit is látta. 

A határőrizeti feladatok eredményes ellátása szempontjából különösen nagy 
jelentőségű megnyerni a határ menti lakosság hatékony, aktív támogatását. Ez 
a szocialista határőrizet egyik nagyon fontos alapelve, amelyet rögzítenek sza
bályzataink is attól kezdve, amióta megteremtődtek ennek reális alapjai és fel
tételei. E feltételek 1945 nyarán, 1946 elején is még csak kialakulóban voltak. 
A lakosság és a határvadászok közötti jó viszony stabilizálódásában mutatkoz
nak meg elsődlegesen, hiszen a parancsnoki munkában, a végrehajtó szolgálat 
gyakorlatában még a régi szabályzatokban rögzített határőrizeti elvek és határ
vadász módszerek voltak az uralkodók. 

A régi járőrutasításokban és a Bulbuk-féle segédletekben sehol sem találha
tunk kötelező előírást vagy utasítást a lakossággal való kapcsolat, együttműkö
dés formáira, módozataira. Ilyen előírás az ideiglenes jelleggel kiadott utasítá
sokban sem szerepelt. A katonapolitikai osztály alárendeltségébe tartozó és a 
honvéd kerületi parancsnokságokon működő D-osztályok — amelyek a határ
portyázó századoknál is végezték az elhárító munkát 1945 nyarától 1946 ápri
lisáig — feladatkörébe csupán a határ menti lakosság és a határvadászok kap
csolatának az operatív munka eszközeivel és módszereivel történő javítása, il
letve a kialakult személyes kapcsolatok jellegének ellenőrzése tartozott. 

Személyes tevékenységére visszaemlékezve nagyon sok egykori portyázószá-
zad-parancsnok és őrsparancsnok elmondta, hogy a régi határőrizeti utasítások 
sok tekintetben gátjaivá váltak az eredményes tevékenységnek. Nem mindenben 
voltak ugyanis összhangban a magyar demokrácia államérdekeivel, s nem fe
jezték ki azt a visszavonhatatlanul megváltozott viszonyt, amely a tiszt, a tiszt
helyettes és a honvéd, valamint a lakosság és a fegyveres szervek közötti új 
kapcsolatokat jellemezte. 

,,A régi törvények még itt vannak — írta a Délmagyarország egy 1945. január 
25-i számában megjelent cikkében —, s addig, ameddig a felszabadult nép de-

8 Fejezetek a határőrség történetéből. Budapest, 1975. 99—100. o. Kónya Vidor visszaemlékezése. 
9 HL HM SZEB-közlések — 1945. 
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mokratikus úton újakat nem hoz helyükbe, addig alkalmazkodni kell hozzá
juk . . . Ezeknél a törvényeknél magasabb a mai helyzetben a régi rendszer ma
radványainak az eltakarítása, a demokrácia megvalósítása. Tehát a nép érdekei, 
a fölszabadulás következményei és az újjáépítés szempontjai fölötte állnak a 
régi törvények szabályainak, s mindenütt, ahol ütközik a kettő, ott a régi tör
vényeknek kell engedni. . ." 

A tisztek és tiszthelyettesek közül sokan úgy tekintették a régi határszolgá
lati utasítást, mint a régi világnak szükségből megmaradt részeit, amelyekhez 
azért kell alkalmazkodni, hogy ne boruljon fel a rend, valamely szabályokhoz, 
előírásokhoz kötődjék a határszolgálat szervezése és végrehajtása. Sokan úgy 
vélték, hogy a lényeg a parancsokat adók és az azokat végrehajtók új, megvál
tozott viszonya, s a túlnyomó többségnek az alapvető célokat illető érdekazo
nossága. A portyázó századok és a határőrsök parancsnokai a határőrizeti uta
sítás sok pontjának megváltoztatására tettek javaslatokat, vagy a végrehajtók 
józan ítélőképessége folytán kialakult gyakorlatot törvényesítették a kerületi 
parancsnokságok intézkedéseikben. 

Számos helyen tettek kísérleteket a lakosságnak a határőrzésbe való bevo
nására, amely akkor ellenkezett az érvényben levő utasításokkal. A határvadá
szok — akik együtt éltek a községek, falvak népével — szót tudtak érteni a la
kossággal, különösen a földhöz juttatott újgazdákkal, s a munkáspártok veze
tőivel, tagjaival. „Nem egy esetben — írta visszaemlékezésében "Újvári László 
ny. határőr ezredes10 — nyújtott segítséget a helyi lakosság azzal, hogy megis
mertette a parancsnokokkal az adott őrs határszakaszának sajátosságait, a 
csempészutakat, továbbá azt, hogy hol, kik, milyen csempésztevékenységet foly
tatnak. Segítettek a határsértők, csempészek leleplezésében, elfogásában. . ." 

Ebben a sok ellentmondással terhes időszakban — amelyben a határőrizeti 
tevékenységet hátráltatta a centrális irányítás hiánya — történtek meg a kez
deti lépések az együttműködés útján. Elismeréssel és tisztelettel kell emlékez
nünk azokra, akik e lépéseket, ha tétován is, de nagyon becsületes szándékkal 
megtették, s ezáltal megvetették az alapját annak, hogy a későbbiek során szer
vezetté és egyre erőteljesebbé váljanak e kapcsolatok. Az úttörőknek kijáró tisz
telettel emlékezünk azokra a parancsnokokra, nevelőtisztekre és tiszthelyette
sekre, nyomozókra és határvadászokra, akik kezdeményezői voltak e nemes fel
adat megvalósításának. 

Ezt elismerve azonban azt is meg kell állapítani, hogy a határőrség átszerve
zéséig — a portyázó századoknak és őrsöknek a honvéd kerületi parancsnoksá
gok alárendeltségéből történő kivonásáig — a határvadász-alakulatoknak lénye
gében nem sikerült mindenütt kialakítani és szervezetté tenni a kapcsolatokat, 
megnyerni a széles tömegeket a határőrizet segítésére. Ennek reális alapjai és 
feltételei nem is voltak mindenütt adottak. A lakosság széles tömegeinek rokon
szenvét, támogatását és aktív segítségnyújtását sok helyen nélkülöző határva
dász alakulatok nem tudták — még a helyenként tapasztalható legbecsülete
sebb szándékú erőfeszítések ellenére sem — stabilizálni a helyzetet az ország
határon, megnyugtató módon ellátni határőrizeti feladataikat. Éppen ezért vált 
szükségessé 1946 tavaszán a határőrség átszervezése és megerősítése. 

1946 márciusában alakult meg a Honvéd Határőrség főparancsnoksága. Pálffy 
György került a határőrség élére. Ezzel a fegyveres erők jelentős részét kitevő 
határőrség kommunista parancsnok vezetése alá, került. Megtörtént a határőr
ség átszervezése és kivonása a honvéd kerületi parancsnokságok alárendeltsé-

10 A határőrség megalakulása és harca a népi hatalomért 1945—1Ö48. Budapest, 1970. i;5!l—144. o. 
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géből. A 14 zászlóaljból álló Honvéd Határőrség parancsnoki állományának ösz-
szetétele is javult. Nemcsak a főparancsnokságra, hanem a zászlóaljakhoz is — 
az 1. és a 6., valamint a műszaki hadosztálytól és részben a katonapolitikai osz
tálytól — nagyrészt kommunista vezetők kerültek, akik közül nem egy már a 
fasizmus ideje alatt is fegyverrel harcolt a különféle partizánosztagokban. 
Pálffy György és kommunista beosztottai vezetésével a hézagos és laza határ
őrizet megszilárdult, a határőrcsapatok a centralizált irányítás eredményeként 
jelentős és megbízható erővé váltak. A határőrség átszervezése és kommunista 
irányítás alá helyezése sikeres állomása volt annak a küzdelemnek, amelyet az 
MKP kezdettől fogva vívott azért, hogy a hadsereget megnyerje a népi hatalom 
támaszának. 

Pálffy György új beosztásában, a kommunista tisztekre támaszkodva, fárad
hatatlanul tevékenykedett azon, hogy a határőregységek megbízhatóan, fegyel
mezetten őrizzék az államhatárt. 

A határőrségnél dolgozó kommunisták befolyása egyre erősödött, különösen 
azután, hogy az MKP Központi Vezetősége megszervezte az MKP Határőr Párt
bizottságát. A határőr főparancsnokságon külön nevelési osztály alakult és 1946. 
április 1-én és május 14-én lezajlottak az országos nevelési értekezletek. A kom
munisták azt vallották, hogy az eredményes határőrizet egyik előfeltétele a jó 
politikai nevelőmunka. Ebben fontos szerepük volt a nevelőtiszteknek és az őrs-
nevelőknek, hiszen 1946 tavaszán a csapatoknál már 14 nevelőtiszt és 50 neve-
lőtiszt-helyettes tevékenykedett.. Többségük az MKP-nak volt a tagja. Tevé
kenységük előterében a párt politikájának hirdetése, megértetése állt. A politi-
munka eszközeivel ellensúlyozták az osztályellenség káros ideológiai tevékeny
ségét. 

A politikai felvilágosító munkában nagy segítséget jelentett az 1946. május 
1-én első ízben megjelent Határőr című lap is, amely rendszeres bel- és külpoli
tikai tájékoztató mellett szót emelt a rendellenességek ellen, erélyesen követelte 
a nevelőtiszti tevékenység fokozását; fellépett azok ellen, akik akadályozták a 
munkát; a határőrizeti feladatok eredményesebb végrehajtására mozgósított és 
szorgalmazta a falusi lakossággal való kapcsolatok erősítését. 

A Magyar Kommunista Párt irányításával a határőrség vezetői igen nagy 
súlyt helyeztek arra, hogy a határon szolgálatot teljesítő határvadászok ne az 
elválasztó, hanem az összekötő híd szerepét töltsék be, közreműködjenek a 
szomszédos demokratikus államokkal, azok határ menti lakosságával.és határőri
zeti szerveivel való őszinte, jó barátság kiépítésében. Ennek egyik reprezentatív 
megnyilvánulása volt az 1948. január 18-án a Duna-völgyi népek barátsága je
gyében megrendezésre kerülő találkozó, amelyen a környező államok határőr
ségei — a szovjet, a csehszlovák, a jugoszláv, a román és az osztrák — magas
szintű delegációi vettek részt. 

Rendkívül nagy fontosságot tulajdonítottak ennek a rendezvénynek — amit 
az is bizonyít, hogy a korabeli sajtó kivétel nélkül igen részletesen foglalkozott 
vele —, és még a Parlamentben is szóba került. Dr. Szőnyi Tibor képviselő az 
országgyűlés 1948. február 28-i ülésén — az MKP nevében — a kapcsolatot így 
értékelte: „Határvadászaink a szomszédos határ menti népekkel való jó viszony 
megteremtésében is élenjárnak: számos helyen a közvetlen határ menti közsé
gek lakosaival a legjobb baráti viszonyt teremtették meg . . ."11 

Az első pillanattól kezdve segítőkész elvtársi együttműködés alakult ki a 
szovjet határőrszervekkel és a.jugoszláv, a román és a csehszlovák határőrökkel 
való kapcsolatok is helyes irányban fejlődtek. 

11 Országgyűlési napló. 1948. 1. kötet. 
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A határőrség igen sokat tett a fegyveres erők és a dolgozó nép közötti kap
csolat erősítése, elmélyítése érdekében a maga területén. Pálffy György és köz
vetlen munkatársai — Németh Dezső, Korniss Pál, dr. Felkai Dénes, Lóránt 
Imre, Korondy Béla — személyes ügyüknek tekintették a lakossággal való jó 
kapcsolat megteremtésének, ápolásának ügyét. Pálffy György felismerte, hogy 
az ország fővárosától távol, a kis falvakban és tanyák közelében levő határva
dászok nemcsak az államhatalom helyi képviselői, a határvadász őrsök nemcsak 
katonai erőt jelentenek, hanem politikai bázisul is szolgálnak. így írt erről töb
bek között a Határőr 1946. május 1-i számában: „ . . . A z t várjuk a határőrség
től, hogy a határvidéken a demokrácia éber, fegyveres őre, fejlesztője és propa
gandistája legyen. A határvadászok az ország legtávolabb eső vidékein teljesí
tik szolgálatukat, ott, ahol a lakosság a rossz közlekedési viszonyok, a későn 
vagy egyáltalán be nem érkező sajtó és a hiányzó rádió következtében szinte 
magára hagyatva áll a reakció által céltudatosan terjesztett rémhírtenger köze
pette. A határvadászok feladata példás, demokratikus magatartásukkal, szol
gálatuk kifogástalan ellátásával, segítőkészségükkel elnyerni a dolgozók bizal
mát, leleplezni és leküzdeni a reakció hazug propagandáját és terjeszteni a ma
gyar demokrácia eszméit. . ." 

S egy esztendővel később Űj feladatok előtt című cikkében12 (amelyben az 
átszervezés utáni egy esztendő eredményeiről szólt) a következőket írta: „A ha
tárőrség a magyar néppel egyre jobban összeforr, csökkennek a lakosság és a 
határvadászok közti súrlódások. Sok helyütt példásan szép, egymást kölcsönö
sen támogató viszony alakult ki, egyes zászlóaljak a lakosság közti kultúrmunka 
és demokratikus öntudat terjesztése terén kiváló teljesítményeket mutathatnak 
fe l . . . " 

A Határőr 1947. április 20-án Mindent a faluért című cikkében még részlete
sebben fejti ki a főparancsnokság és a nevelőosztály irányelveit e tekintetben, 
amikor a következőket írta: „A határvadászok legyenek a falukban a demokra
tikus, a haladó eszmék fáklyavivői. Rázzák fel a falut a régi fásultságából, kö
zönyéből .'.. Az őrsök legyenek indítványozói a faluban rendezendő színdara
boknak, ünnepélyeknek, sporteseményeknek, vegyék ki részüket a tanító, fel
világosító tanfolyamokból is . . . 

A valóban demokratikus pártok munkájában tevékenyen működjenek közre. 
Legyenek szószólói a faluban megalapítandó szövetkezetek célszerűségének, 
szükségességének..." 

1948 márciusában Szalvay Mihály, a spanyolországi nemzetközi brigádok 
egyik legendás hírű parancsnoka, a nemzetközi és a magyar munkásmozgalom 
kiváló harcosa lett a határőrség főparancsnoka, s ezt a tisztséget 1950. január 
l-ig töltötte be. Beosztása elfoglalása alkalmával kiadott parancsában13 az aláb
biakat olvashatjuk: „ . . . Nekem jutott az a tisztesség, hogy azon az úton, ame
lyen a határőrség szervezése elindult, tovább haladva szervezzem és fejlesszem 
a határőr alakulatokat és olyan katonákat neveljünk, akik minden időben meg
állják a magyar nép és a népi demokrácia védelmében a helyüket, és ezért a ma
gyar nép még nagyobb szeretettel és megbecsüléssel fog bennünket körülvenni, 
ígérem, hogy ezt a feladatot minden erőm és tudásom latbavetésével fogom vé
gezni. Elvárom minden határőrtől, hogy lelkes, fáradtságot nem kímélő szolgá
latával járuljon hozzá a nagy cél eléréséhez..." 

Személyes példamutatásával tettekre, önfeláldozó helytállásra lelkesített. Fá
radhatatlanul járta az őrsöket, a határt. Szigorú fegyelmet követelt. Mélységes 
emberséggel segített mindenütt, tanította, nevelte a tiszteket és a katonákat 

12 Határőr, 1947. március 10. 1—2. o. 
13 Határőr, 1948. március 15. 3. o. 
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egyaránt. Lényét áthatotta a kommunista emberség, a meleg bajtársiasság. 
Rendkívüli fontosságot tulajdonított a tanyák, a falvak dolgos embereivel való 
jó kapcsolatnak. Szerették, becsülték és tisztelték Szalvay elvtársat — a kato
nát és az embert — a határőrök és a határ menti emberek. 

Az az időszak, amely során Pálffy György és Szalvay Mihály volt a parancs
nok, határőrségünk történetének tradíciót, hagyományt teremtő korszaka volt. 

Lényegében ekkor vette kezdetét a határterületi lakosság és a határőrség kö
zötti kulturális kapcsolatok kiépítése, amely a későbbiek során a határőrizeti 
feladatokhoz való segítségnyújtás alapjául is szolgált, s ahhoz, hogy a laza kul
turális és sportkapcsolatok szoros politikai kapcsolatokká fejlődjenek. 

A tennivalókat akkor a Határőr így körvonalazta Határvadászok a faluért 
című cikkében:14 ,,Le kell szögeznünk, hogy a határőrség elsőrendű feladata a 
határőrizet! De amikor ezt megállapítjuk, tisztán kell látnunk azt is, hogy a ha
tárőrség csak akkor tudja feladatait ellátni, ha nehéz szolgálata teljesítése köz
ben állandóan érzi, hogy az egész dolgozó nép támogatását és megbecsülését 
bírja. 

Hogy ezt elérhessük, ahhoz alapfeltétel az, hogy a néphadsereget dolgozó né
pünkkel megszerettessük. A kulturális munka erre kiváló lehetőség és ezt a le
hetőséget — saját érdekünkben is — ki kell használnunk. Különösen nagy a ha
tár menti végeken végzett kulturális tevékenység jelentősége és döntő fontos
ságú a népi demokrácia térnyerése érdekében. 

Meg kell találnunk a módot és lehetőséget arra, hogy a falu vagy község kul
turális munkájából mi is kivegyük részünket. . ." 

A régi, 1946—1949-es nevelői jelentések arról számolnak be, hogy hetenként 
egy-egy szombat este és vasárnap átlag 50 határvadász-kultúrcsoport végez fel
világosító munkát, és szórakoztat az országhatár mentén. 

S 1949 májusában, amikor a választások eredményét összegezték, Szalvay Mi
hály ezeket írhatta a Határőrben;15 „Mi, határvadászok minden erőnkkel tá
mogattuk a Magyar Függetlenségi Népfrontot.. . Határőrségünk tagjai — a 
szolgálat ellátása mellett — erejüket megfeszítve dolgoztak, hogy elősegítsék a 
Népfront győzelmét. Agitátoraink, népnevelőink messze falvakban, tanyákon és 
városokban felvilágosító munkát fejtettek ki. Munkások és parasztok honvéd 
fiaiból alakult kultúrcsoportjaink 125 faluban, helységben szerepeltek. Határ
vadászaink 121 helyen vetítettek haladó filmeket. Olyan részeire is elmentek az 
országnak, ahol még soha nem látott a tanyai nép mozit. Propagandaautónk és 
a határőrség zenekara 37 helyen dolgozott... 283 helyen hirdették határvadá
szaink, hogy ebben az országban minden hazafias és építő erőnek a Magyar 
Függetlenségi Népfrontra kell szavaznia . . . " 

A Honvéd Határőrség — amely ekkor a meglevő hadsereg állományának 
többségét (a műszaki hadosztállyal együtt négyötödét) alkotta — nemcsak a vé
geken, hanem a fővárosban is arra törekedett, hogy mind szélesebb körben is
merjék meg és ismerjék el fáradságos, sok veszélyt rejtő s önfeláldozást kívánó 
tevékenységét. 

1947. május 26-a és június l-e között rendezték meg Budapesten a határőr
napokat, amelynek jelszava volt: „Néppel a népért, s közös erővel a nép, a de
mokrácia ellenségei ellen." A Határőr 1947. május 1-i számában Határőrhapok 
Budapesten című cikkében Pálffy György idézi: „Azt akarjuk, hogy ez alatt a 
6 nap alatt a magyar dolgozók még inkább megismerjék a határvadászokat; 
hogy a kormány tagjai, a pártok, a demokratikus testületek és a dolgozók nagy 

14 Határőr, 1948. szeptember 19. :5l. o. 
15 Határőr. 1949. május 81. 3—5. o. 
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többsége maguk győződjenek meg róla; a határőrség érdemes a bizalomra, és 
arra az elhatározásra jussanak — a határőrséget támogatni ke l l . . . " 

Az érdeklődők óriási tömegét vonzották a sportversenyek, bemutatók, kul
turális műsorok, s a Hősök terén megtartott díszfelvonulást több tízezren te-

. kintették meg. 
Az első siker hatására a centenárium évében és jegyében, 1948 júliusában is 

megrendezték a határőrnapokat, amelynek rendezvénysorozatán szintén részt 
vettek a kormány és a demokratikus pártok vezetői mellett Csepel és Angyal
föld munkásküldöttei. A korabeli újságcikkek és híradófilmek őrzik e munkás-
és határvadász-találkozó emlékeit. 

Szólni kell arról is, hogy a zászlóaljak csapatzászlóavató-ünnepségei (Berettyó
újfalu 1946. december 15.; Körmend 1947. április 20.; Mosonmagyaróvár 1947. 
május 4.; Kiskunhalas 1948. január 21.; Nagykanizsa 1948. április 11.; Miskolc— 
Szerencs 1948. május 14., Vajszló (a pécsi 10. hv. zlj.) 1948. augusztus 22.; Buda
pest 1948. szeptember 26.; Csepreg—Sopron 1948. december 19.; Győr 1949. jú
nius 12. és Nyírbátor 1949. július 3.) egész megyéket megmozgató politikai ese
ményekké váltak, s még napjainkban is maradandó emlékként élnek a határte
rületi idősebb nemzedék szívében.16 

A határőrizeti tevékenység még a határőrség átszervezése után is az átdolgo
zott — de lényegében a régi, 1945 előtti — járőrutasításokban rögzített alapel
vek és módszerek alapján folyt. Az ideiglenes jelleggel kiadott utasítások és se
gédletek nem tartalmaztak kötelező előírást vagy utasítást a lakossággal való 
kapcsolat, az együttműködés formáira, módozataira. 

A határőrség parancsnoksága 1947-ben adta ki az első határszolgálati utasí
tást (Hu—1), amelynek első része a járőrparancsnokok és a járőrtársak kötel
meit, valamint a fegyverhasználatra vonatkozó utasítást tartalmazta. A határ
szolgálati utasítás második része (HSZ—2) — amely néhány hónappal később 
jelent meg — a határvadász-őrsparancsnok kötelmeit határozta meg.17 Az uta
sítás többek között elrendeli a működési területről nyilvántartási adatok felfek
tetését, illetve vázlat készítését az őrssel együttműködő szervekről. E vázlaton 
szerepeljen „az együttműködésre hivatott szervek pontos hivatali megjelölése, 
lakcíme és telefonszáma (határrendészet, pénzügyőrség, fővámhivatal, mellék
vámhivatal, vámbemondó őrs, járásbíróság, főjegyző, bírók, községi elöljárósá
gok, állami útkaparók, erdészek, posta, vasútállomás, orvos, állatorvos, szülész
nő stb.) Felveendők továbbá azok az adatok, amelyek az őrsparancsnok tájéko
zottságához szükségesek. Ezek: az egyes községek lélekszáma, nemzetiségi elosz
lása, tanítók, papok és vezető emberek neve . . . " 

A HSZ—2 kötelezte az őrsparancsnokot az együttműködési napló vezetésére, 
s meghatározta az állandó együttműködésre kötelezett szerveket, amelyek az 
alábbiak : 

-, ,,a) a magyar államrendőrség kapitányságai és rendőrbiztosságai; 
b) a magyar határrendészet kapitányságai és a határrendészet őrsei ; 
c) a vámszaki szervek ; 
d) pénzügyőri szakaszok; 
e) az állami erdőhivatalok fegyveres erdészei és erdőkerülői ; 
f) az állami utak karbantartó közegei (útmesterek, útkaparók) ; 
g) folyammérnökségi hivatal ; 
h) révkapitányság. 

16 A Határőr korabeli számai képes riportokban számoltak be az eseményekről. Az érintett megyék területén 
megjelenő lapok mindegyike foglalkozott a zászlóavatásókkal. A MAFIRT-liíradó a körmendi, a budapesti és a msi-
kolci zászlóavatásokról filmet is készített. 

17 Mindkét utasítás a budapesti 1. honv. ker. pság. házinyomdájában készült 1947-ben. Összeállította: Abrud-
bátiyai Aladár bt. őrnagy. Sajnos, ma már alig található belőlük példány. 
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Az együttműködés a pk-ok (egyes személyek) személyes találkozása útján és 
legalább havonta egyszer eszközlendő. 

Ilyenkor kell megtárgyalni a közös problémákat, valamint tájékoztatni egy
mást az érdekelt eseményekről, illetve rendeletekről." 

Az őrsnyomozók feladata — a rájuk vonatkozó korabeli utasítás szerint — az 
operatívhálózat-építés volt, de a lakosság széles rétegeinek a határőrizeti mun
kába való bevonása szabályzatba rögzítetten nem szerepelt. A gyakorlat azon
ban mást mutatott. 

A Határőr — amelynek hasábjain a kiadásra került új szabályzatok részletes 
magyarázata is folyt — cikkei arra utaltak, hogy a határőrség vezetői szorgal
mazták a lakossággal való kapcsolat elmélyítését. ,,A határvadász-őrsparancsnok 
— írta 1948. július 25-i számában — a polgári lakossággal tartson fenn jó vi
szonyt . . . Segítse a hozzáforduló dolgozókat akár tanáccsal, akár egyéb támoga
tással, mert ezzel növeli saját és az őrs tekintélyét. . ." 

1949. március 25-én a lap a következőket írta: „El kell érnünk, hogy a határ-
szolgálatunkban a határ menti dolgozók is a segítségünkre legyenek. A velük 
való helyes kapcsolat kiépítését és elmélyítését minden határvadász elsőrendű 
feladatának tekintse. A pártszervezetekkel és a társadalmi tömegszervezetekkel 
történő együttműködés révén érjük el, hogy a határ menti dolgozók előtt szin
tén tudatossá váljék: ki a barátja és ki az ellensége, tehát kit kell segítenie vagy 
gyűlölnie, és ki ellen kell harcolnia . . . " 

„Hogyan lehet a lakosságot e célra beállítani?" — teszi fel a kérdést a lap 
1949. november 5-én a Szocialista határszolgálat című cikkében, amely egyéb
ként minden számában foglalkozott e témával. „Elsősorban — írja — a határ
kerület egész területére kiterjedő alapos felvilágosító munkával, amelyet felvilá
gosító és oktató filmek előadásával, színdarabok rendezésével, előadások és gyű
lések megrendezésével támasszunk alá. Ezen a téren a pártszervezetek bevonása 
elengedhetetlen. 

Másodsorban a határvadász és a területi lakosság közötti jó viszony állandó 
és segítő szellemű ápolásával. Ezen a téren az őrsparancsnokoknak jó példával 
kell elöljárniok. Millió és millió lehetőség adódik az őrs mindennapi életében, 
hogy a sávjába eső lakosokon a rendeletek és a törvények keretén belül segíteni 
tudjon. . . 

Mindenkit a legjobban megszervezett munkával sem lehet beállítani. Azon
ban a felvilágosító munkánk hatására segítő barátok fognak jelentkezni. Ezek 
felismerve a dolgozó nép iránti kötelességüket, az őrsök munkáját hathatósan 
támogatni fogják." 

A Honvéd Határőrség főparancsnokságának az utókor számára fennmaradó 
parancsai18 azt mutatják, hogy nagyra értékelték az őrsparancsnokoknak a la
kosság határőrizetbe történő bevonása érdekében végzett munkáját. Csak egy — 
az 1948. február 12-én megjelent 08. számú — parancsából idézek: „Az alsószöl-
nöki 105. hv. őrsöt átlagon felül kifejtett és eredményes munkájáért — (azért 
mert) egy nyolc tagból álló veszedelmes csempészbandát tetten ért, illetve elfo
gott — példaképül állítom a határőrség összes alakulatai elé. 

A fenti őrs parancsnoka és valamennyi beosztottja öntevékenyen segítő háló
zatot épített ki a működési területen lakó polgári lakosok között. így tudta biz
tosítani az őrs fenti eredményét is, amellyel.. . az ország érdekeit súlyosan ve
szélyeztető csempészibandát tett ártalmatlanná . . . 

Benke József ht. főhadnagy, őrsparancsnokot átfogó és körültekintő irányító 

és szervező munkájáért és Zilahi Imre őrvezetőt magyar határvadász honvéd or

is BM Határőrség országos parancsnokság irattára. Országos parancsnoki parancsok gyűjtője. 
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vezetőhöz méltó, bátor és határozott cselekedetéért »határőr főparancsnoki di
cséretben részesítem«". 

Összesített jelentésekre — amelyek a lakosság által az elfogásokhoz nyújtott 
segítségadásra vonatkoznak — eddigi kutatásaim során nem akadtam. Egyes 
részjelentésekre alapozva viszont határozottan állítható, hogy a határterületi 
lakossággal jó viszonyban éltek a határvadász őrsök, élvezték támogató tevé
kenységüket. A segítők szervezett tömörítésére, csoportokba való összefogására 
és egységes irányítására való törekvés azonban 1949 végéig még nem volt ta
pasztalható. 

Az 1949. XII. 28-án megjelent, 4353/1949. MT. rendelet alapján a határőrség 
az Államvédelmi Hatóság alárendeltségébe került.19 Az addig a Belügyminisz
térium kötelékében működő határ-, folyam- és légirendészeti kapitányságok be
osztottai pedig a határőrség állományába kerültek át. 

A határőrség tevékenységében minőségi változást jelentett az a fegyverbaráti, 
tettekben megnyilvánuló segítség, amelyet a kipróbált, a gyakorlati élet által 
igazolt határőrizeti tapasztalatokkal rendelkező szovjet határőrségtől kaptunk. 

A párt és a kormány kérésére a Szovjetunió a Magyar Néphadsereg és a ha
tárőrség számára számos, nagy harci és politikai tapasztalattal, kiemelkedő fel
készültséggel rendelkező tanácsadót bocsátott rendelkezésre. A szovjet tanács
adók sokirányú és szakszerű segítsége nyomán kezdődött el a szocialista határ
őrizeti rendszer kiépítése, amely az Államvédelmi Hatóság irányítása alá törté
nő helyezéssel meggyorsult. A tanácsadók 1949 áprilisában kezdték meg tevé
kenységüket. M. V. Petrunykin határőr ezredes, főtanácsadó irányításával 
A. Sz. Szavaljev ezredes a politikai osztály, A. M. Zsigalov ezredes a törzs, 
Sz. V. Petrov ezredes a felderítő és F. J. Kornyev ezredes a hadtáp területén 
dolgozó vezetők és beosztottak tevékenységét segítette. (Később 1950—51-ben 
a zászlóaljakhoz, illetve a kerületeikhez is megérkeztek a tanácsadók.) Felbe
csülhetetlen értékű elvi és gyakorlati segítséget nyújtottak szakterületükön és 
az ő tanácsaik alapján — a szovjet határőrök munkáját segítő önkéntes csopor
tok mintájára — szorgalmaztuk a lakosság legszélesebb rétegeinek bevonását a 
határ őrizetébe, illetve kezdtünk hozzá a hazafias együttműködő csoportok meg
szervezéséhez és a határőrség önkéntes segítői mozgalma kibontakoztatásához. 

Az Államvédelmi Hatóság vezetőjének 1950 elején megjelent parancsa — 
amely az alárendeltségébe került határőrség feladatát szabta meg — előírta a 
lakosság aktív támogatásának megnyerése érdekében végzendő tevékenységet. 

1950. május 18—19-én kétnapos hadműveleti értekezleten20 értékelték a ha
tárőrség négy és fél hónapos tevékenységét. A határőrség akkori parancsnoka 
beszámolójában elmondotta, hogy január 1-től május 15-ig a határőrcsapatok 
1388 személyt fogtak el, s 192-en követtek el büntetlen határátlépést. A helyi 
lakosság segítségével 31 személyt fogtak el. A beszámoló leszögezte: „Rossz a 
lakossággal való együttműködés, hiszen a helyzeti adatok hiányának egyik oka 
a helyi lakossággal való együttműködés h iánya . . . Ezt sem a zászlóalj parancs
nokok, sem az alárendelt parancsnokok még nem értették meg eléggé, és nem 
tudják megtalálni azt a módot, amelynek segítségével a lakosság támogatása 
megszerezhető. Annak, hogy a lakossággal való együttműködés még nincs elég
gé kifejlődve, bizonyítéka az, hogy a lakosság segítségével eddig mindössze 31 
főt fogtunk el. A zászlóaljparancsnokoknak, nem adták meg főleg azt a politi
kai útmutatást, amely szükséges ezeknek a feladatoknak a megoldásához. 

Vannak már jó példák arra, hogyan lehet a lakossággal együttműködni, és 

19 Minisztertanácsi és miniszteri rendeletek 1949. 1. kötet. 558. o. 
20 BM Határőrség országos parancsnokság irattára ]950-es iratcsomó. Rendezetlen anyag. 
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hogyan hoz ez konkrét eredményeket. Általában azonban a lakossággal való 
együttműködés még nem épült ki, főként nyugati és déli viszonylatban. Ez ko
moly hiányossága határőrizeti munkánknak." 

Felszólalt az értekezleten M. V. Petrunykin ezredes, főtanácsadó is, aki beha
tóan foglalkozott a határőrizettel kapcsolatos kérdésekkel, eredményekkel, hi
bákkal és feladatokkal egyaránt. A lakossággal való kapcsolatról ezeket mon
dotta: „A határőrcsapatok őrzik a határt, de a helyi lakosság igen nagy jelentő
ségű szerepet játszik az államhatár őrzésében. Ha a határőrök helyesen építik 
ki kapcsolataikat a helyi lakossággal, és a helyi lakosság megérti a határ őrzé
sének jelentőségét, megérti annak a harcnak a fontosságát, aimelyet a határőrök 
folytatnak a kémek és az imperialista ügynökök ellen, akkor jelentős segítséget 
fognak nyújtani a határőrségnek az államhatár őrzéséhez. Nekik maguknak is 
meg kell azonban győződniük arról, hogy ez milyen nagy segítséget je lent . . . 

A dolgozó lakosság megfigyelheti odahaza, a mezőn, az erdőn dolgozva az is
meretlen személyeket, s azok megjelenése esetén azt azonnal tudtára adhatja a 
legközelebbi határőrszervnek. Hogy ezek a jelzések, értesítések megtörténjenek, 
ki kell építeni, szervezetté kell tenni a kapcsolatot a helyi lakossággal, s meg
felelő politikai munkát kell végezni közöttük . . . " 

Voltak hozzászólók, akik már az együttműködő csoportok megszervezéséről 
számoltak be, s arról, hogy egyes őrsökön egy-egy kommunista határőrt vagy 
tisztet bíztak meg az együttműködő csoportok munkájának segítségével, össze
fogásával. 

Az év végi országos értekezleten (1950. november 20—21-én) az eltelt 10 hó
nap munkáját értékelte a beszámoló.21 Az értekezleten Piros László, a párt Po
litikai Bizottságának póttagja, vezérőrnagy, az ÁVH Határőrség és Belső Kar
hatalom parancsnoka bevezetőjében szólt arról, hogy a néphadsereg műszaki 
alakulatai 800 kilométer műszaki akadályt létesítettek és 1000 kilométer nyom
sávot hoztak létre. A határőrizeti eredmények ennek ellenére nem voltak biz
tatóak, igen magas volt a büntetlen határátlépések aránya a zászlóaljaknál (Sze
ged 19; Pécs 23; Nagyatád 24,2; Zalaegerszeg 30,3; Kőszeg 35,8 és Csorna 11,5 
százalék), viszont a lakosság segítségével 127 személyt (az elfogások 3,4 száza
léka) fogtak el. „Ez — szögezte le a beszámoló — a lakosság segítőkészségét bi
zonyítja, azt a nagy lehetőséget, amelyet feltétlen ki kell használnunk. Vannak 
azonban zászlóaljak, ahol még mindig nem értik ennek jelentőségét. Egyedül 
akarják megoldani a feladatot; elfelejtkeznek arról, hogy a helyi lakosság ké
pezi a mi támaszunkat." 

Mázi József alezredes, az ÁVH Határőrség és Belső Karhatalom politikai osz
tályvezetője, a politikai munka helyzetével foglalkozva, beszélt a határterületi 
lakosság és a határőrség viszonyáról. „Arra kell törekedni — mondotta —, hogy 
a pártszervezetek közreműködésével és segítségével bevonjuk a lakosságot ha
tárőrizeti munkánk aktív támogatására . . . " 

Egy mindenki számára újszerű (első ízben történt) kezdeményezésről is be
számoltak az értekezleten. A soproni járásban az úttörőcsapatok között ver
senyt szerveztek: melyik tudja eredményesebben támogatni a határőröket. Min
den úttörőcsapat határőrnapot rendezett, amelyen a határőr zászlóalj képvise
lője előadást tartott, ismertette a verseny eredményét, s a határőrök ifjú segí
tőinek ajándékot adott át. 

A jelentésekben szóltak a lakosság és a határőrök közötti kapcsolatok kiala
kulását nehezítő körülményekről is, elsősorban az emberi tényezőkről (durva
ság, a kapcsolat lebecsülése, a mindenkit ellenségnek tartó szemlélet stb.) 

21 ÜO. 
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Piros László vezérőrnagy az 1951-es tennivalókat meghatározva, többek kö
zött feladatul szabta: „Meg kell értenie minden parancsnoknak, hogy a helyi la
kosságra való támaszkodás nélkül nem tudják feladatukat jól elvégezni. Ezért 
fel kell dolgozniok a helyi lakossággal való foglalkozás tapasztalatait, és el kell 
érnünk, hogy valamennyi egységünk és alegységünk a helyi lakossággal a leg
szorosabb baráti viszonyt építse ki, és vonja be a lehető legnagyobb mértékben 
a határőrizeti munkába . . . " 

A határőrség és a lakosság kapcsolata állandóan napirenden szereplő kérdés 
volt, hiszen a déli és a nyugati határszakaszon bekövetkezett, kifelé irányuló 
büntetlen határsértések megakadályozásának egyik kulcskérdése volt a déli és 
a nyugati határterületen élő dolgozók támogatásának megszervezése. 

A déli határszakaszon élő délszláv lakossággal való kapcsolatot azonban szá
mos tényező károsan befolyásolta. 

A Tájékoztató Iroda 1949-es káros határozata alapján a szocialista építés út
ján haladó szomszédos Jugoszláviával való sajnálatos és kölcsönös politikai sza
kítás nyomán rendkívül feszült helyzet alakult ki. A magyar párt- és állami 
vezetés — a többi szocialista ország vezetőivel egyetemben — arra a politikai
lag indokolatlan és rendkívül káros következtetésre jutott, hogy Jugoszlávia a 
szocialista országok ellenségévé, a nemzetközi imperializmus ugrásra kész ro
hamcsapatává vált. A nagyobb nyomaték kedvéért a magyar kormány 1949. 
szeptember 30-án egyoldalúan felmondta a Jugoszláviával kötött barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést,22 jugoszláv részről pe
dig helytelenül arra az álláspontra jutottak, hogy a szomszédos szocialista or
szágok Jugoszlávia lerohanására készülnek. Mindebből következett, hogy el
mérgesedett a helyzet a határon: mindkét részről százával voltak határinci
densek, s bizony időnként ropogtak a fegyverek is. 

1951 márciusában az országos parancsnok utasítást23 adott ki a A délszláv la
kosság között végzett politikai munka és a délszláv lakosság fokozottabb meg
nyerése a határőrzés és honvédelem érdekeinek címmel. A parancs megállapít
ja: „ .. . a délszláv lakosság még sok helyen nem segíti elő a határőrzés felada
tainak, célkitűzéseinek valóra váltását, mint hazafias feladatot, nem folyik bele 
a határsértők üldözésébe és elfogásába, sőt többször előfordul, hogy erkölcsileg 
és anyagilag támogatják a határsértőt . . ." 

A helyes nemzetiségi politika szavakban történő hangoztatása mellett káros 
torzulások mutatkoztak a valóságban. Ezek ellen a torzulások ellen is szót emelt 
a parancs. Sajnálatos módon azonban a parancs — s így természetesen a határ
őrség vezetése — egyoldalúan, a realitásoktól elszakadva, nem a hibás, a nem
zetiségiek önérzetét s érdekeit sértő politika következményének tekintette a ki
alakult helyzetet, hanem annak, hogy „határőrszerveink politikai munkásai le
becsülik a határ menti hazafias lakosság — közöttük a délszláv lakosság — tá
mogató tevékenységét... A délszláv lakosságot egyes helyeken egészében ellen
ségnek tekint ik. . ." Ugyanakkor szól a parancs a politikai koncepció káros he
lyi gyakorlatáról is: ,,. . . nem végeznek közöttük olyan, politikai, felvilágosító 
munkát, amely a délszláv lakosság érzelmeit népi demokráciánk, pártunk poli
tikájának, a határőrzés érdekeinek irányába fordítaná, sőt helyenként erőszak
kal arra akarják kényszeríteni őket, hogy hagyják el nemzeti nyelvüket és csak 
magyarul beszéljenek . . . " 

22 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Budapest. 1967. A két ország 1947. december 8-án Budapesten írta 
alá a barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződést. Húsz évre kötötték, s felmondás hiányában 5 évenként, auto
matikusan meghosszabbodik. Magyarország 1949. szeptember 30-án a szerződést felmondta. A magyar párt- és kor
mányküldöttség 1950. októberi belgrádi látogatása óta a szerződés újra érvényben van. 525. o. 

23 A BM Határőség országos parancsnokság irattára. 1951-es iratcsomó. Bendezetlen anyag. 
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A parancsban meghatározott feladatok — amelyek abban a politikai légkör
ben tulajdonképpen csak a felszínt érinthették — legjobb szándékkal történő 
végrehajtása sem segítette elő a helyzet normalizálását, hiszen ahhoz az állami 
politikát s az MDP politikai koncepcióit kellett volna megváltoztatni, s jugosz
láv részről is szorgalmazni kellett volna a határon a konszolidált helyzet vissza
állítását. 

Ezt követően intézkedés24 jelent meg a területi párt- és DISZ-szervezetekkel, 
a lakossággal — különös tekintettel a szerbhorvát, német ajkú lakosságra — 
való kapcsolat megerősítésére 1951. május 17-én, s egyéb részkérdéseket szabá
lyozó rendeletek is napvilágot láttak. Ezek lényegében azt szolgálták, hogy az új 
határőrizeti utasítás megjelenéséig egységes elvek alapján kezdjék el kialakíta
ni, illetve megszilárdítani a lakossággal való kapcsolatokat. 

Az Ideiglenes Határőrizeti Utasítás 1952. október 10-én került kiadásra25 és 
november 1-én lépett hatályba. Ez volt lényegében határőrségünk első, a szocia
lista viszonyokat tükröző szabályzata, amely rögzítette a határőrizeti alapelve
ket és módszereket. 

Az új szabályzat tükrözte a határőrség elmúlt hat esztendő alatt szerzett ta
pasztalatát, s az átszervezés során végbement változásokat, intézkedett a rend
szerbe állított erők és eszközök célszerű felhasználásáról. Igyekezett a szovjet 
határőrizeti elveket és módszereket a hazai viszonyok között alkalmazni. Má
sodik fejezetében (a határőrzés erői, eszközei) foglalkozik a helyi lakosság sze
repével, s a következőket írja elő: „A helyi lakosság hazafias tevékenysége a 
határőrizet fontos eszköze. A helyi lakosság a területi és személyi ismeretek bir
tokában jelentős segítséget nyújthat a határsértők felfedezésénél és elfogásá
nál. Ez a támogatás egyik kútforrása a határőrség erejének. 

A lakosság lelkes, aktív és nyílt támogatását állandó agitációs és propaganda
munkával kell biztosítaná. 

A felvilágosító munkán keresztül meg kell magyarázni a helyi lakosságnak, 
hogy mi a feladatuk, és hogyan nyújtsanak segítséget a határőrizetben. 

Az állandó felvilágosító munkával el kell érni, hogy a határőrséget minél több 
hazafi támogassa. Ezekből a hazafiakból csoportot vagy csoportokat kell létre
hozni, és közülük csoportfelelőst kell kijelölni. A hazafias csoport vagy csopor
tok részére eligazítást kell tartani. 

A hazafias csoportok munkájának megszervezéséért, azok neveléséért a pa
rancsnok és a politikai apparátus egyaránt felelős. 

A már megszervezett csoportokkal vagy személyekkel tervszerűen együtt kell 
dolgozni, és részükre az alábbi konkrét feladatokat kell adni : 

— a 15 kilométeres határövezetben megjelenő idegen személyek jelentése 
vagy elfogása; 

— a határsértő felkutatásakor tájékoztatáson keresztül segítségnyújtás, vagy 
gyanús személyek elfogása a razziakörzetben. 

A hazafias csoportok razzia során esetenként bevonhatók a határőrizetben való 
segítségnyújtásra. A helyi lakosságot a határőrizetben való segítségnyújtásra 
úgy kell felhasználni, hogy az ne okozzon gazdasági kárt az állami, szövetkezeti 
vagy egyéni érdekeknek. 

A helyi lakosság hazafias csoportjait, vagy az egyes személyeket jutalomban, 
vagy dicséretben kell részesíteni, ha tevékenységük a segítségnyújtásban vagy 
elfogásban eredménnyel járt. 

2-1 ÜO. 
2") liM Határőrség országos parancsnokság irattára. Határőrizeti utasítások és szabályzatok gyűjtője. 
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A jutalom tárgyi vagy pénzjutalom legyen, és olyan értéket képviseljen, 
amely magában is kifejezi a jutalmazott csoport vagy személy támogató tevé
kenységének elismerését." 

A III. fejezet (Általános elvek az államhatár őrizetére) a fokozott határszolgá
lat idején teendő intézkedések közé sorolta, hogy be kell vonni a hazafias cso
portokat a határőrizetbe, és konkrét feladatokat kell adni a részükre. Az V. fer 
j ezét (Razzia) a helyi lakosság hazafias csoportjaival saját erőként számolt. 

Két évvel később, 1954. július 26-án jelent meg az újabb Határőrizeti utasí
tás, amely 1954. augusztus 20-án lépett életbe, hatályon kívül helyezve az 1952-
ben kiadottakat. Ez már sokoldalúbban foglalkozik a határőrség és a határterü
leti lakosság kapcsolatával, és konkrétan szabályozza azok körét is, akik a cso
portok tagjainak szervezhetők, megnyerhetők. Az utasítás A határőrség felada
tai és kötelességei című részben (II. fejezet) többek között előírja, hogy „Az ál
lamhatár sérthetetlensége, valamint az előtte álló feladatok teljesítése érdeké
ben a határőrség. . . erősítse a helyi lakossággal való tevékeny kapcsolatot, tart
sa tiszteletben nemzeti szokásaikat, szigorúan tartsa be a szocialista törvényes
séget a határövezetben, s ne okozzon károkat a helyi lakosság gazdasági érde
keiben." 

Külön fejezetben foglalkozik a hazafias csoportokkal, s előírja a következő
ket: „A határőrség részére nyújtandó határőrizeti segítségnyújtás céljából, a 
határövezetben levő községek helyi lakosságának legjobb j aiból (párt- és DISZ-
tagokból, szövetkezeti tagok közül, gépállomások és állami gazdaságok dolgozói
ból, valamint az ipari vállalatok munkásai közül) ezek önként kifejezett kíván
ságuk alapján, hazafias csoportokat kell szervezni. A hazafias csoportok név
jegyzékét, a csoportok vezetőinek és azok helyetteseinek névsorát a zászlóalj te
rületén a zászlóaljparancsnok ellenőrzi és hagyja jóvá, a kerülethez tartozó köz
ségekét a kerületparancsnok . . . 

Lakó- és munkahely szerinti hazafias csoportokat a következő alapvető fel
adatok elvégzésébe lehet bevonni anélkül, hogy anyagi kárt okoznánk nekik: 

— járőrszolgálat a községekhez vezető utakon; 
— felfedni a határsértőket és a határ menti rend megszegőit, s idejében érte

síteni erről a legközelebbi határőr-alegységet, viszont, ha arra alkalom nyílik, 
elfogni ezeket és azonnal átadni a határőr-alegységeknek ; 

— mezei vagy erdei munkák idején figyelemmel kísérni ismeretlen személyek 
megjelenését a határ közelében, és értesíteni erről a határőröket; 

— razzia bevezetése esetén — a határőrökkel együttműködve — lezárni a 
mélységi vonalakat és irányokat, úgyszintén részt venni a határsértők kutatá
sában ; 

— vezető (kísérő) és összekötő szerepet ellátni. 
A hazafias csoportok oktatásáért és neveléséért felelősséggel tartozik: a kerü

letnél — a kerület törzse és a politikai osztály, a zászlóaljnál — a törzsfőnök 
és a zászlóaljparancsnok politikai helyettese, az őrsön — az őrsparancsnok és 
politikai helyettese . . . 

A hazafias csoportok tagjainak tanítása és nevelése céljából az egyes haza
fias csoportokhoz — kerületi parancsban — tiszteket kell kijelölni... 

A hazafias csoportok és a velük való foglalkozás nyilvántartását vezeti: az 
őrsön az őrsparancsnok, a zászlóaljnál a zászlóalj törzsfőnök, a kerülettörzshöz 
tartozó hazafias csoportok nyilvántartását a kerülettörzs szolgálati alosztálya 
vezeti.. . 

A hazafias csoportoknak — a határövezetben — aktív segítséget nyújtó tag-
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jait értékes jutalomban kell részesíteni, a különösen kitűnt személyek kormány
kitüntetésre térj esztendők f e l . . . 

A hazafias csoportoknak razziában vagy határsértők elleni kutatásban való 
részvétele — abban az esetben, ha ez a termelő munkától való elvonást igényli 
— a helyi tanácsokkal, pártszervekkel vagy a vállalatok igazgatóival való egyet
értésben történik." 

Az őrsparancsnok kötelességévé tette, hogy „ . . . a hazafias csoportokat magas 
fokú éberségre, hazájukhoz való hűségre nevelje és oktassa, úgyszintén a ma
gyar dolgozó nép ellenségei iránti gyűlöletre, s nyerje meg őket arra, hogy aktív 
segítséget nyújtsanak a határőrizet terén . . . " 9 

Az őrsparancsnok politikai helyettesének előírta, hogy „ . . . szilárdítsa meg 
az egészséges elvtársi viszonyt a határőrök és a helyi lakosság között, folytasson 
erélyes harcot a határőrök részéről előforduló s a helyi lakosság ellen irányuló 
durva esetek ellen." 

A határőrizet megszervezése az őrs szakaszán című fejezet külön pontban írja 
elő, hogy „az őrsparancsnok határozza meg a hazafias csoportok határőrizeti 
feladatát a következő határőrizeti napon vagy a közeli időszakban (A határ
őrizet figyelése a határ közelében végzett mezei munkák idején stb.), s milyen 
munkát (beszéd, foglalkozás) végezzenek az őrs tisztjei a hazafias csoportok kö
zött." 

Az őrsparancsnok különleges kötelességei (XIII. fejezet) közé tartozott a he
lyi lakosság között végzendő munka, amelyet az utasítás a következőkben szab 
meg: ,,Az őrsparancsnok tartson tevékeny kapcsolatot a helyi tanácsokkal, part
es gazdasági szervekkel, és nyújtson részükre segítséget a párt és kormány leg
fontosabb határozataibak a helyi lakosság körében történő megmagyarázásá
ban . . . 

Ismerje az őrs szakaszán levő termelőszövetkezetek, traktorállomások és 
egyéb vállalatok helyzetét, vegyen részt a munkások és szövetkezeti tagok gyű
lésein, és nyújtson segítséget népgazdasági tervük teljesítésében, de ne avatkoz
zon bele a helyi szervek irányító munkájába .. . 

Nevelje a személyi állományt a helyi lakossággal való baráti viszony szelle^ 
mében, tiszteljék azok nemzeti szokásait, és folytasson erélyes harcot a személyi 
állomány között — a helyi lakosság ellen irányuló durvaságok ellen . . . 

Az őrsparancsnok szélesebb mértékben és aktívabban vonja be a helyi lakos
ságot a határ őrizetébe, a lakosság legaktívabb részét pedig a hazafias csopor
tokba." 

A hazafias együttműködő csoportokkal való foglalkozás szabályzatban rög
zített kötelesség volt. Történt-e változás a szabályzatok megjelenése után, s erő
södött-e a kapcsolat a határőrség és a határ menti lakosság között a tárgyalt 
időszakban? 

Nagyon nehéz igennel vagy nemmel felelni erre a kérdésre, hiszen köztudott, 
hogy a határ érzékeny barométerként jelzi a kül- és a belpolitika változásait, 
így van ez a lakosság és a határőrség kapcsolatában is. A csehszlovák, a román 
és a szovjet határ mentén csökkenő tendenciát mutatott a mozgás, és a kialakult 
együttműködésre a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt a jellemző. A számok 
azt mutatják, hogy a déli és a nyugati határszakaszon a konkrét segítségnyújtás 
1951—1956 között azonos szinten mozgott, a lakosság segítségével történt elfo
gások aránya 1951-ben 6,3, 1952-ben 8,7, 1953^ban 7,5, 1954-ben 6,7, 1955-ben 
5,2 százalék volt. 
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Egy 1955. augusztus 10-i országos parancs'-'5 azt állapítja meg, hogy „még 
mindig nem kezelik jelentőségének megfelelően a hazafias lakossággal való fog
lalkozást. . . nem ellenőrzik a csoportokért felelős tisztek munkáját, nem értéke
lik rendszeresen az e területen meglevő eredményeket és hiányosságokat... a 
lakossággal való kapcsolatot és a lakosság felvilágosítását leszűkítik a kultúr-
kapcsolatokra és sportrendezvényekre. Csapataink elszigetelve élnek a lakossá
got érintő problémáktól, nem veszik ki részüket megfelelően olyan nagy fon
tosságú feladatok megoldásából, mint például: falun a mezőgazdaság szocialista 
szervezése..." 

A parancs a csoportok határőrizetbe való bevonásának lehetőségeit vizsgálva 
a helyzetet nem értékeli jónak, mert „a hazafias csoportok szervezésénél nem 
vették figyelembe a határőrizet fő irányait, így fontos irányokban (Bükk, Csep-
reg, Németzsidány, Villány, Nagyharsány, Siklós) még mindig nem rendelkez
nek hazafias csoportokkal...". Ä parancs azért is elmarasztalja az érintetteket, 
hogy ,,a hazafias csoportok sok helyen nem elég erősek, létszámuk nagyon ala
csony (Vaskeresztes 8 fő, Felsőcsatár 10 fő, Cered 4 fő és Zabar 3 fő)". 

Az országos parancsnok a határőrizet megjavítása érdekében a határőrség 
minden tisztjének, tiszthelyettesének és harcosának alapvető feladatává tette a 
polgári lakossággal való foglalkozás gyökeres megjavítását. 

Lényeges előrehaladás tehát nem következett be a déli és a nyugati határsza
kaszon annak ellenére, hogy megvoltak a szervezeti keretek, megalakultak az 
együttműködő csoportok. 

Kézenfekvő a kérdés: miért alakult ez így, illetve alakulhatott volna-e más
ként? A felelet korántsem olyan egyszerű és kézenfekvő; egy rendkívül bonyo
lult időszak összekuszálódott politikai viszonyaiban, köznapi politikai gyakorla
tában keresendő. 

A határterületi településeken élő, szolgálatot teljesítő határőrök — egy-egy 
faluban vagy községben huszonötén vagy hatvanan — az államhatalom helyi 
fegyveres képviselői voltak. Tradíciók, helyi szokások kötötték őket a lakos
sághoz, majd esetenként, az eltorzult politikai gyakorlat következtében, érthe
tetlen tilalomfák ékelődtek közéjük. Sok őrsparancsnok életét keserítette, hogy 
a külákság gazdasági korlátozásainak szükségszerűen alkalmazott politikáját 
egyes helyeken felváltotta az önkényeskedés, s a törvénysértések következimé-
nyeként a határőröket segítő jómódú középparaszt egyik napról a másikra fel
került a kuláklistára, amivel társadalmi kitaszítottságra ítéltetett; vagyis a jó se
gítő egy csapásra „potenciális ellenséggé" változott, mert a kényszerítő intézke
dések hatására sem lépett be a termelőszövetkezetbe. 

Határőrségünk fejlődését, tevékenységét — így a határterületi lakossággal 
való kapcsolatainkat is — végigkísérték az MDP politikájának és ezen belül 
honvédelmi politikájának a fejlődést, a haladást elősegítő elemei, de torzításai 
is, és az ezek következtében kialakult ellentmondások. Hiszen azt senki sem vi
tathatja: a határőrségnél — miként minden államhatalmi szervnél, intézménynél 
és testületnél — is csak olyan munka, olyan tevékenység folyhatott, amilyent a 
politika inspirált. 

A nemzetközi élet történései, eseményei, valamint az azok hatásaként a bel
politikai életben kibontakozó tendenciák, törekvések hatnak, s a határőrizeti
operatív helyzetet oly mértékben alakítják, hogy számolni kell velük a határőri
zet mindennapi gyakorlatában. 

A tárgyalt időszakban a nemzetközi politika, a világhelyzet megítélésében 

26 Uo. Országos parancsnok parancsoki gyűjtője — 1955. 
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súlyos nézetkülönbségek jelentkeztek az egymással szembenálló és hatalmi har
cot vívó Rákosi-féle és Nagy-csoport között, amelyek egymásnak ellentmondó 
gyakorlati intézkedésekben is megmutatkoztak, s kifejezték az MDP egyre mé
lyülő válságát. Ez rányomta bélyegét a párt honvédelmi politikájának alakítá
sára is. A szektás-dogmatikus politikát követő szűkebb pártvezetés sok tekin
tetben szubjektívan ítélte meg a nemzetközi helyzet alakulását és az imperializ
mus valóságos lehetőségeit. Kétségtelen, hogy a NATO létrehozása, a koreai há
ború kirobbantása a szocialista országoktól a honvédelmi erőfeszítések fokozá
sát követelték meg. De a nemzetközi helyzetnek a valóságosnál kiélezettebb 
feltüntetése sem indokolta a politika szektás-dogmatikus torzulását. 

A korszakra jellemző és a világpolitika alakulását befolyásoló eseményeket 
a Rákosi-csoport a háborús veszély jelentős fokozódásaként értékelte, s azt 
igyekeztek elhitetni, hogy küszöbön áll a háború. Nem ismerték fel az ötvenes 
évek közepére kialakult realitást, azt, hogy a nemzetközi politikában eddig is 
meglevő kettős tendenciából — az imperializmus háborús készülődései, vala
mint a szocialista világrendszer és a békeszerető erők következetes harca a há
borús készülődés ellen — az utóbbi továbbra is meghatározó szerepet játszik. 
Az imperializmus már nincs abban a helyzetben, hogy háborút tudjon kirob
bantani, hiszen a szocialista tábor gazdasági, politikai és katonai erejének nö
vekedése korlátok közé szorította az imperialisták tevékenységét. A hibás elem
zés miatt a háború elkerülhetetlenségének vészjósló jelszava tovább kísértett 
és gyakorlati, politikai intézkedéseket vont maga után. 

Nagy Imre és csoportja viszont túlértékelte az 1955 májusa után a nemzet
közi helyzetben bekövetkezett enyhülési tendenciát és lényegében tagadta a két 
világrendszer közötti katonai összecsapás lehetőségét, az imperializmus törek
véseiből fakadó agresszív támadás veszélyét. 

A. Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1955. szeptember 1-én úgy dön
tött, hogy az év végéig húszezer fővel csökkenti a hadsereg létszámát27 (1956. 
augusztus elején újabb tizenötezer fős csökkentést rendeltek el, 1956 márciusá
ban a határőrségnél is létszámcsökkentést és ennek következtében átszervezést 
hajtottak végre), s 1956. május 8-án elrendelte az ország nyugati határán kiépí
tett műszaki zár megszüntetését. Ez az intézkedés az adott időszakban — ami
kor a határőrség jelentései bizonyították: a külföldi ügynöki tevékenység hó
napról hónapra élénkül, sokasodnak a fegyveres szökési kísérletek és provoká
ciók — a következményekkel nem számoló súlyos hiba volt, s egyik fontos bi
zonyítéka a válságba jutott párt- és állami vezetők kapkodásának, realitásér
zékük elveszítésének. 

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1955. július 11-én — amikor még 
a műszaki zár megvolt — a belügyminiszter, a kormány jóváhagyásával, ,,az el
lenség egyre fokozódó aktivitása, valamint a sorozatban bekövetkezett nagy
számú büntetlen határsértések" megakadályozása érdekében a nyugati határ
szakasz mintegy ezer fővel történő megerősítését és új őrsök (Èrzsébetpuszta, 
Rohrerföldpuszta, Patyi őrház, Bécsi út, Ágfalva Állami Gazdaság, Harka, Dé-
nesmajor, Irénmajor, Horvátlövő, Nemesmedves és Rábatótfalu) felállítását ren
delte el.28 A parancs előírta, hogy „különösen aktív felvilágosító munkát kell 
kifejteni a hazafias lakosság körében. Teljes egészében ki kell használni a határ 
szilárd őrizete érdekében azt a lehetőséget, amelyet a nyári időszakban a határ 
mentén dolgozó nagy számú polgári lakosság nyújthat. A határ szilárd őrizete, 
a határsértők elleni kérlelhetetlen harc egy pillanatra sem csökkenhet!" 

27 Mues Sándor—'/Agoni Ernő: A Magyar Néphadsereg története 1945—1959. Budapest, 1979. 275. o. 
28 BM Határőrség orsíágos parancsnokság irattára. BM-paranosok gyűjtője — 1955. 
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A határszolgálat valamennyi módszere, a határőrizet mindennapi gyakorlata 
a műszaki zár és az egyéb műszaki létesítmények meglétére épült. Ezek nélkül 
a járőrök tevékenységét, a határőrizeti szisztémát más alapokra kell helyezni. 
Az erre való átállás egy igen erőteljes nyomás alatt álló határszakaszon a min
dennapos szolgálat ellátása mellett, egyik hétről a másikra lehetetlen, különö
sen akikor, ha az ilyen, a határőrizet kialakult elveit és egész szolgálati rendsze
rét érintő intézkedés minden konzultáció és előkészítő munka nélkül történik 
meg! 

A határőrség állománya nem is értette az intézkedést s egyik napról a másik
ra történő végrehajtásának szükségességét. A BM Határőrség parancsnoksága is 
csak a bejelentés után egy héttel, 1956. május 16-án adott ki parancsot,29 amely
ben a műszaki zár felszedését „a nemzetközi életben beállt kedvező változások 
eredményének és a jószomszédi kapcsolatok erősítésére való törekvés" bizonyí
tékának tekintette. Leszögezte azonban, hogy „a műszaki zár megszüntetésével 
újabb lehetőségek nyílnak mind az ellenséges felderítő szervek számára, mind 
az egyéb határsértők számára". A parancs részletesen foglalkozik az intézkedés 
végrehajtása után várható helyzettel, és megállapítja: 

1. az ellenséges felderítő szervek fokozni fogják ügynökeik átdobását, s erre 
a célra elsősorban a határövezetből kiszökött személyeket fogják felhasználni, 
akik helyi ismeretekkel és kiterjedt személyi kapcsolatokkal rendelkeznek; 

2. a határövezetben lakó és dolgozó embercsempészek tevékenysége élénkül
ni fog, s ezek segítségére elsősorban az ország belső területén élő ellenséges sze
mélyek fognak támaszkodni, mivel ezek kevésbé vagy egyáltalán nem ismerik 
a határviszonyokat, a határőrizet rendszerét és módszerét ; 

3. fokozott mértékben kell számolni az Ausztria területén élő embercsempé
szek tevékenységével ; 

4. számolni kell olyan személyek kísérleteivel, akik már régebben foglalkoz
nak a kiszökés gondolatával, de a műszaki zár fennállása visszatartotta őket. 

Az említett parancs a felderítő munka és az éberség fokozását írta elő, de 
nem intézkedett a határőrizeti elvek és módszerek, a határőrzés gyakorlatának 
a megváltoztatására, illetve olyan átalakítására, amelyben a szolgálati rend
szer már nem a műszaki zár meglétére épül. (Egyébként a műszaki zár felsze
dését a határőrség műszaki zászlóalja és a néphadsereg kijelölt műszaki egysé
gei a kormány által előírt határidőre, 1956. október elejére befejezték.) 

Természetesen a határőrizeti operatív helyzet nem egyszerre változott meg. 
A kedvezőtlen tendenciák uralkodóvá -válása egy hosszan tartó folyamat kö
vetkezménye volt. 

Az MDP KB 1953. júniusi határozata értelmében az Elnöki Tanács törvény
erejű rendeletet adott ki a közkegyelem gyakorlásáról, amelyet az illetékes ha
tóságok október végéig végre is hajtottak. Ezenkívül a kormányzat megszüntet
te a rendőrhatósági őrizet alá helyezést, és feloszlatta az internálótáborokat, va
lamint feloldotta a fővárosból kitelepített „osztályidegen" személyek kényszer
lakhelyhez kötöttségét és eltörölte a rendőrbíráskodás intézményét.30 

Az ártatlanokkal és a kisebb bűnösökkel a közkegyelem gyakorlása során 
nagy számban engedtek ki olyan súlyos, államellenes cselekedetekért elítélt sze
mélyeket is, akiket a börtönben eltöltött évek sem változtattak meg, sőt bün
tetésük ideje alatt is szervezkedtek. így az ő révükön azok az illegális, fasiszta 
és egyéb jobboldali csoportok, amelyek a börtönben alakultak meg, most már 
a börtön falain kívül folytatták tovább illegális aknamunkájukat. Felvették a 

29 Uo. Országos parancsnoki parancsok gyűjtője — 1950. 
30 Magyar Közlöny, 1953. augusztus 23. 41. szám. 251—253. o. 
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kapcsolatot a nyugati kémközpontokkal, emigránsszervezetekkel és az ország
ban működő illegális csoportokkal. Ilyenek szép számmal tevékenykedtek az 
országban. 

Az imperialisták által titokban támogatott illegális szélsőjobboldali szerveze
tek — Botond-hadosztály, Hadapródok Szervezete, Budapesti Nemzeti Ellen-: 

állási Mozgalom stb. — egy része katonai jellegű volt, legtöbbjük az amerikai 
vagy a nyugatnémet hírszerző szervekkel volt kapcsolatban. Ezek a horthysta 
és nyilas katona- és csendőrtisztek vezetésével működő szervezetek különféle 
terveket készítettek terrorcselekmények végrehajtására, fegyverszerzésre, po
litikai foglyok kiszabadítására. (A Hadapródok Szervezete például tervet ké
szített a Fő utcai börtön és a Rádió elfoglalására.) A szervezetek több vezetőjét 
még 1956 előtt az államvédelmi szervek elfogták, mások fegyveresen áttörést 
kíséreltek meg a határon, akik pedig illegalitásban élve szabadon maradtak, az 
ellenforradalom idején aktivizálódtak. 

A két egymással szemben álló antimarxista érdekközösség — a Rákosi-, illetve 
a Nagy-csoport — a párt- és az államvezetést (attól függően, hogy melyik cso
port birtokolta éppen a hatalmat) felhasználva tudatosan összezavarta a tár
sadalomban nagyon is létező éles és mély választóvonalakat. Ennek egyik jel
lemzője volt — amely súlyos követelményekkel járt —, a tényleges szocialista
ellenes erők tevékenységének a közvélemény előtti elhallgatása. A Rákosi-cso
port — miközben állandóan, szinte a hisztériáig szította az „éberséget" — lebe
csülte a belső, tényleges osztályellenség erejét, törekvéseit, politikai befolyását 
és lehetőségeit. Még a nyílt ellenforradalmi megmozdulások kezdete előtti he
tekben is képtelenségnek tartották a belső osztályellenség fegyveres felkelésé
nek, ellenforradalmi lázadásának lehetőségét. Nagy Imre revizionista, jobbol
dali csoportja pedig „tízmillió magyar szív együttdobbanásának" hazug illúzió
ját hirdette. 

A nemzetközi erőviszonyok megváltozása a nyugati imperialista hatalmakat 
válaszút elé állította: vagy szakítanak a hidegháborús módszerekkel, és elfogad
ják az enyhülést, vagy megkísérlik a szocialista erők és a nemzeti felszabadító 
mozgalmak visszaszorítását. A két irányzat közül az utóbbi kerekedett felül, s 
vált az imperialista hatalmak politikájának alapjává. Ugyanakkor elhatározták:-
minden eszközzel fokozzák a szocialista országok elleni bomlasztó és felforgató 
tevékenységet, amelynek fő szervezője és irányítója az Amerikai Egyesült Álla
mok volt. A bomlasztó munkába bekapcsolódtak a NATO-országok is, és 
kiemelkedő szerepet vállalt az NSZK. A semleges Ausztria területén is szabad 
működési lehetőséget kaptak a különféle imperialista hírszerző szervek ügynök
ségei. A Szabad Európa Rádió, az Amerika Hangja állandó rádiópropagandája 
kiegészült a népi demokráciákat -és a Szovjetuniót támadó röpiratok százezrei
vel, amelyeket ballonok segítségével juttattak országunkba. 

„Hazánk ellenségei, az imperialista hírszerzőszervek, a velük kapcsolatban 
álló emigránscsoportok, valamint belső ügynökeik — olvashatjuk az ÁVH Határ
őrség és Belső Karhatalom parancsnokának már egy, 1953. december 29-én ki
adott parancsában31 — az utóbbi időben fokozzák aknamunkájukat, amelynek 
egyik formája illegális sajtótermékek terjesztése... A brosúrák, röplapok ter
jesztéséhez felhasználják a határon átküldött ügynökeiket, és postán, valamint 
léggömbök segítségével, vonaton, hajókon, vízi úton palack okban, dobozokban 
vagy a műszaki záron átdobva igyekeznek ezeket országunkba bejuttatni.. ." 

A parancs az ÁVH Határőrség és a Belső Karhatalom feladatává tette a röp-

31 BM Határőrség országos parancsnokság irattára. Országos parancsnoki parancsok gyűjtője — 1953. 
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lapok és egyéb sajtótermékek határon történő átjuttatásának megakadályozását, 
illetve a légi úton bejutottak összeszedését. „A parancsnokok szervezzék meg — 
írta elő a parancs — a hazafias lakosság aktív támogatását a röplapok, brosúrák 
felkutatására és gyors beszolgáltatására. Vegyék igénybe a párt- és a tömegszer
vezetek segítségét és folytassanak felvilágosító munkát, hogy a röplapokat, bro
súrákat rejtegetők az ellenséget támogatják, cselekményükkel ártanak a Ma
gyar Népköztársaság államrendjének . . . " 

A ballonakciók szinte az ellenforradalom kirobbanásáig folytatódtak, sőt ame
rikai repülőgépek is bekapcsolódtak a felforgató iratok terjesztésébe. (1955. áp
rilis 30-án éjszaka például egy amerikai gép Jugoszlávián átrepülve kétszer ha
tolt be légterünkbe, és Dunaföldvár térségéig szórt röpcédulákat.) 

A Szabad Európa rádió folytatta a legszélesebb és legszélsőségesebb uszító, 
felforgató tevékenységet. Nemcsak dezinformált, hanem igyekezett a megfélem
lítés légkörét is kialakítani. Nyílt uszítás folyt a Szabad Magyarország hangja 
hullámhosszain, s azt hirdették: a „szabad világ" rövidesen felszabadítja a „rab 
országokat", így Magyarországot is. Ebben az időszakban volt állandó rovata 
a SZER-nek a Fekete Hang, amelyben mindig valamelyik állami vagy pártfunk
cionárius, határőrtiszt vagy a határőröket támogató határ menti lakos került 
terítékre. Az illetőket megfenyegették: leszámolnak velük, megtorolják, hogy 
például a „zöldávósoknak segítettek". Nevük, lakóhelyük és foglalkozásuk pon

tos megjelölésével nagyon sok embert, családot fenyegettek meg, hogy a „szá
monkérés napján" szörnyű büntetésben részesülnek. A Fekete Hang igyekezett 
mindenkit megfélemlíttetni, aki a néphatalom oldalán állt, másrészt elterjeszte
ni az országban a félelem légkörét. (A Fekete Hang anyagát a hírszerző szervek 

. szolgáltatták és az ellenforradalom után is tovább élt a műsor A vádlottak pad
ján címmel). Magától értetődik, hogy a műsor nem volt teljesen hatástalan, s 
különösen a határterületen keltett aggodalmat és félelmet is egyeseknél. 

Az MDP vezetésében, politikájában fokozatosan jelentkező hibák és torzulá-
• sok éreztették hatásukat mind a hadsereg, mind a belügyi testületek, mind a ha
tárőrség munkájában. 

Az ötvenes évek elején napirenden volt az ÁVH, a Belügyminisztérium és a 
rendőrség tevékenységében — a politikai éberség torz felfogása következménye-

: ként — az állampolgárok törvénytelen zaklatása, s a nyugati és a déli határöve
zetben lakó személyekkel szemben törvénytelenségek is előfordultak. Mindez 
hozzájárult a határ menti lakosság és a határőrség kapcsolatának lazulásához, a 
határőrizeti szervek iránti bizalom és segítőkészség csökkenéséhez. A déli és a 
nyugati határ mentén élő lakosság körében is megnövekedett a tiltott határ
átlépések száma, és elmaradt a segítségadás a határsértők elfogásához. Ez nagy
mértékben rontotta a határőrizet eredményességét, hiszen a lakosság aktív se
gítségnyújtása nélkül hatékonyan nem lehet az államhatárt őrizni. 

Az imperialisták fokozott felforgató tevékenysége, a belső ellenség 'aktivizá
lódása és aknamunkája, a politikai buktatók demoralizáló hatása, a személyi 
kultusz, a szektás dogmatizmus eluralkodása, majd a revizionisták és a jobbol-

, dali erők bomlasztó tevékenysége nagymértékben nehezítette a hatékony po
litikai nevelőmunkát, akadályozta a politikai tisztánlátást, s ez végső soron a 
személyi állomány erkölcsi-politikai állapotának romlásához vezetett, amely sú
lyos rendkívüli eseményekben is megnyilvánult. 

A meglevő hibák, fogyatékosságok és torzulások ellenére azonban le kell szö
gezni: a hibás politikai vonalvezetés törést okozott ugyan a fegyveres szervek 
fejlődésében, de a fegyveres testületek, szervek jellege mindvégig szocialista 
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maradt . A néphadseregben és a többi fegyveres testületekben — így a ha tá rőr 
ségnél is — stabilizálódott az osztályhű, nagy ambícióval és hittel dolgozó mun
kás- és parasztkáderekből álló tiszti és tiszthelyettesi állomány, s ezeknek zöme 
az ellenforradalom időszakában is kész volt harcolni, küzdeni a néphatalom vé
delmében, hű marad t a munkásosztály ügyéhez. Ez az időszak azonban már egy 
újabb tanulmány tárgyát képezi. 

Енё Ковач 

В СОДЕЙСТВИИ С НАСЕЛЕНИЕМ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ 
1945—1956 гг. 

Резюме 

Распоряжение министра обороны о формировании новых венгерских пограничных войск 
было издано 23 февраля 1945 года. 

Формирование пограничных рейдовых рот и постов началось в конце февраля и заверши
лось к концу июня 1945 года. Было сформировано 27 рейдовых рот и 150 постов. 

С точки зрения успешного выполнения задач по охране государственной границы особенно 
большое значение имеет завоевание эффективной, активной поддержки населения пригра
ничных районов. Это один из важных основных принципов охраны социалистических границ, 
который фиксируется и нашими уставами с самого того момента, как были созданы для этого-
реальные основы и условия. Эти условия летом 1945, в начале 1946 года лишь складывались. 

До реорганизации пограничных войск пограничным частям по существу не удалось везде 
установить и сделать организованными контакты с населением, привлечь на свою сторону 
широкие массы для оказания помящи в охране государственных границ. Именно поэтому 
стало необходимым весной 1946 года провести реорганизацию и укрепление пограничных 
войск. 

В марте 1946 года сформировалось главное командование пограничных войск во главе 
с Дьёрдем Палффи. Пограничные войска были реорганизованы и выведены из подчинения 
районных военкоматов; улучшился также и командный состав Пограничных войск, состояв
ших из 14 батальонов. 

Под руководством Венгерской Коммунистической партии руководители пограничных 
войск уделяли весьма большое внимание тому, чтобы пограничники, проходившие воинскую 
службу в приграничной зоне, взаимодействовали с соседними демократлческими государства
ми, с населением приграничных районов, устанавливали искренние, дружеские контакты 
с населением и органами охраны границ. 

Период, когда пограничными войсками командовали Дьёрдь Палффи и Михай Салваи, 
был тем временем, когда складывались традиции истории венгерских пограничных войск. 

Позднее развитие и деятельность венгерских пограничных войск сорпвождались теми 
способствующими развитию и прогрессу элементами политики Венгерской Демократической 
Партии и в том числе её политики в области обороны страны, которые не лишены были и 
искажений, вследствие чего сложились и противоречия: в пограничных войсках также могла 
проходить лишь такая работа, которая инспирировалась этой политикой. 

Jenő Kovács 
ZUSAMMEN MIT DER BEVÖLKERUNG VON GRENZGEBIETEN — 1945—1956 

Resümee 

Die Verordnung des Ministers für Landeswerteidigung über die Aufstellung der 
neuen ungarischen Grenzwache ist am 23 Februar 1945 erschienen. Die Aufstellung 
der Grenzjägerkompanien und Grenzposten wurde zwischen Februar und Juni 1945 
abgeschossen. In dieser Periode wurden 27 Streifkompanien und 150 Posten organi
siert. Wegen des erfolgreichen Versehens der Grenzbewachungsdienstes ist es beson
ders wichtig, die aktive Unterstützung der Bevölkerung von Grenzgebieten zu ge- • 
winnen. Dies ist ein sehr wichtiges Grundprinzip des sozialiscen Grenzschutzes, was 
auch in den Dienstvorschriften verankert ist, seit die realen Grundbedingungen dazu 
geschaffen werden. Diese Bedingungen sind in Sommer 1945, am Anfang 1946 noch 
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in der Entwicklung gewesen. Bis der Umorganisation der Grenzwache ist die Grenz-
truppen noch im Grunde genommen nicht gelungen, überall gute Kontakte zu sichern, 
die Massen für Hilfe des Grenzschutzes zu gewinnen. Deswegen hat sich die Umor
ganisation und Verstärkung der Grenwache im Frühjahr 1946 als notwendig erwie
sen. Im März 1946 wurde das Oberkommando der Honved-Grenzwache — mit György 
Pálffy an der Spitze der Führung —» gebildet. Die Grenztruppen wurden umorgani
siert und aus der Unterordnung des Honved-Bezirkskommando. Die Honvéd-Grenz-
truppen standen aus 14 Bataillone und auch die Zusammensetzung des Kommandan
tenstandes ist besser geworden. Unter der Führung der Ungarischen Kommunisti
schen Partei haben die Kommandanten der Grenzwache ein grosses Genicht darauf 
gelegt, dass die an der Grenze dienenden Jägerkompanien und Posten mit den de
mokratischen Nachbarnstaaten, mit ihrer Bevölkerung von Grenzgebieten, mit ihren 
Grenztruppen ehrliche Freundschaft und gute Kontakte ausbauen sollen. Die Zeit, 
wann György Pálffy und Mihály Szalvay das Kommando gehabt haben, war eine 
traditionsschaffende Periode in der Geschichte unserer Grenznache. Die Entwicklung 
und die Tatigkeit unserer Grenztruppen begleiteten die den Forschritt begünstigenden 
Elemente der Politik der Partei, unter denen viele auf die Verstärkung der Landes
verteidigung fördernd wirkende Elemente waren. Natürlich beeinflussten auch die 
Fehler der Parteipolitik und die in der Auswirkung dieser Fehler entstehenden Wi
dersprüche auch die Entwicklung. Bei den Grenztruppen konnte man solche Arbeit 
ausführen, welche diese Politik inspiriert hat. 



KÖZLEMÉNYEK 

V. A. ZOLOTARJEV 

AZ 1877—78. ÉVI HÄBORÜ AZ OROSZ KATONAI IRODALOMBAN 

Egy évszázad választ el bennünket a győztes, felszabadító és történelmi ered
ményeit tekintve igazságos 1877—78. évi orosz,—török háborútól. Jellegét és ob
jektív történelmi következményeit tekintve ez a háború döntő tényező volt, fel
szabadította a Balkán népeit a több évszázados oszmán iga alól. Az 1877—78. 
évi háború meghozta Bulgária felszabadulását, Románia, Szerbia, Montenegro 
teljes függetlenségét, felszámolta az oszmán uralmat Boszniában és Hercegovi
nában.1 Az 1877—78. évi háború ugyanakkor fontos szakasza volt az orosz had
művészet fejlődésének is. A háború tapasztalatainak tanulmányozása és álta
lánosítása — amire Oroszországban az akkori időkhöz képest példátlan mére
tekben vállalkoztak2 — ösztönözte a hadtörténettudoniány és katonai gondol
kodás fejlődését. 

Ez volt az első olyan háború, amelyet Oroszország a reformkor után, az or
szágban a század 60—70-es éveiben végrehajtott reformok által megteremtett 
orosz burzsoá katonai rendszer körülményei között vívott. A fejlődésnek éppen 
ebben a szakaszában kezdte a hadügy érezni az ipari forradalom és a tudomá
nyos-technikai vívmányok egész sorának fokozódó hatását. Ez a körülmény 
maga után vonta a hadászati koncepciók és a harcászati elvek megváltoztatásá
nak szükségességét. Az orosz—török háború tanulmányozása lehetőséget ad 
arra, hogy figyelemmel kövessük e folyamat jellegét és méreteit az orosz hadse
reg vonatkozásában. 

Harcászati újdonságok és módszerek tömegét alkalmazták az 1877—78. évi 
háborúban. Széles körű alkalmazást kapott a csatárlánc, mint a harcrend alapja. 
Bevezették a szökellést és a kúszást az ellenség tűzhatása alatt, a megindulási 
állások műszaki berendezését. Nagy jelentősége volt a tüzérség tömeges tűzössz-
pontosításának Plevna alatt, amikor is a feladatot 215 löveg hajtotta végre egy-

1 Georgi Dimitrov, a Bolgár Kommunista Párt és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő egyénisége írta: 
„Bulgária nemzeti felszabadulását az orosz néptől kapta. A baráti orosz népben, különösen Bu'gária orosz csapatok 
általi felszabadítása után, a bolgár nép felszabadítóját és nemzeti létének nagy támaszát látja." Georgi Dimi/rov: 
Művei. 2. k. Szófia, 1954. 113. o. bolgár nyelven. 

2 Az orosz hadsereg vezérkaránál létrehozott Hadtörténelmi Bizottság fennállásának évei alatt (1879—1911) 
óriási munkát fejtett ki a háború tapasztalatainak általánosítása terén. A Bizottság kiadta a következő műveket: 
„A Balkán-félszigeten folyó, 1877—1878. évi orosz—török háború leírása" 1—9. k. Szentpétervár, 1901—1903. 
Külön melléklet a leíráshoz 1—0. k. 1899—1911.; ,,A Balkán félszigeten folyó 1877—1878. évi orosz—török háború 
okmánygyűjteménye 1—97". 112 könyvben, Szentpétervár, 1898—1911; „Adalékok a kaukázusi—kisázsiai had
színtéren folyó, 1877—1878. évi orosz—török háború áttekintéséhez" 1—7 k., Szentpétervár, Tiflisz, 1904—1910; 
„Okmánygyűjtemény a kaukázusi-kisázsiai hadszíntéren folyó, 1877—1878. évi orosz—török háborúról, 1—4". 
Szentpétervár, 1903. stb. 

L. továbbá V. A. Zolotarjev cikkét „Az orosz hadsereg vezérkara Hadtörténelmi Bizottságának tevékenysége 
az 1877—1878. évi orosz—török háboni tapasztalatainak általánosításában." Örményország Levéltárainak Közlö
nye. Jereván, 1975. 3. sz Ezen kívül 1878-tól a 20. század elejéig 200 történelmi tanulmány jelent meg ebben a té
mában. 
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időben. A várostrom jeles példája volt Karsz erődjének éjszakai megrohamozá
sa. Elsőként alkalmaztak „harci okmányt". 

Csapatvezetési eszközként alkalmazták a távírót (a háborúban elsőként az 
Ali j ár—Aladzsin-i ütközetben). A hadművészet történetében példátlan esemény 
volt a nagy Balkán fő vonulatán történő téli átkelés, három osztaggal, harcsze
rű körülmények között. 

A hadművészet problémái több hadtörténész és katonai teoretikus figyelmét 
is felkeltették. A háború egészével foglalkozó első munka egy háromkötetes ki
advány volt Sz. P. Zikov vezérőrnagy szerkesztésében3 ,,Az 1877—78. évi hábo
rú"4' címen. Hasznosságának megítélésénél két körülményt kell számításba ven
ni. Először, hogy a katonaolvasók tömegének szánták, másodszor, hogy létrejöt
tének időszakában a háború dokumentumai gyakorlatilag nem voltak feldol
gozva. 

Zikov művéből a hadászati és harcászati problémák részletes elemzése hiány
zik. Ez teljesen megfelelő a munka átfogó leíró jellegének. Nem szabad arról 
sem megfeledkeznünk, hogy a munkát a dandár-, ezred-, századkönyvtárak út
ján terjesztették az előfizetőknek. 

,,Az 1877*—78. évi háború" szerzői az események „egyszerűsített" verzióját 
adják, nem bocsátkozván sem mély elemzésbe, sem bármiféle kritikába. Ellen
kezőleg, inkább az a törekvés figyelhető meg, hogy elkerüli a veszteség, és álta
lában a lezajlott hadjárat negatív oldalainak elemzését. A legélesebben a Plev
na alatt lefolyt események leírásánál érvényesül ez a tendencia. Nem kerülte el 
a figyelmét, hogy Plevna fontos stratégiai jelentőséggel bírt,5 hogy éppen az 
e város falai alatt elszemvédett kudarc hatására változott meg a hadjárat egész 
hadászati terve.6 

Ugyanakkor, magának a plevnai csomópontnak a létrejötte véletlenszerű: ha 
Silder-Szuldner (a Plevnát július 20-án megrohamozó osztag parancsnoka — 
V. Z.) néhány órával korábban érkezett volna a csatákra nem is került volna 
sor.7 

A Plevna elleni első rohamot elemezve (július 20.) Zikov az orosz osztag kis 
létszámával magyarázza a sikertelenséget8, a második rohamban elszenvedett 
kudarcot pedig (július 30.) nyilvánvalóan csökkenteni igyekszik. Azt mondja, 
hogy a törökök egyáltalán nem szereztek zsákmányt ebben az összecsapásban, 
holott éppen ez volt a vereség „jellemző vonása".9 

Figyelemre méltó, hogy az „Az 1877—78. évi háború" szerzői nem adnak ma
gyarázatot arra, hogy miért bizonyult kis létszámúnak a Plevna bevételére ren
delt osztag: Zikov számára „titok" marad, hogy a plevnai kudarc a háború első 
szakasza reális tényezőinek következménye: a hanyag felderítés, az erők túlsá
gos széttagolása a dunai átkelés után, a különböző magasabbegységek tevékeny
ségének nem kellő összehangolása együttesen vezettek sikertelenségre. 

Érdekes az a jellemzés, amit Zikov a plevnai második vereség utáni perió
dusról ad. Ügy véli, ha Oszmán pasa seregével kitört volna az erődből, és Tir-

3 Az 1877—1878. évi háború. 1—:5. k. Szentpétervár. 1881—1882. 
4 Sz. P. Zikov vezérőrnagy a Hadtörténelmi Bizottság első elnöke. 
5 Az 1877—1878. évi háború 1. k. 201. o. 
6 üo . 296. o.. 
7 L. az 1877—1878. évi háború. 1. k. 2(H). o. A szerzők véleménye szerint azt az időkülönbözetet, ameff Os/inán 

pasa seregének elővédje Plevnába való bevonulása és Silder-Szuldner odaérkezése között eltelt, órákban lehet mérni. 
Ugyanakkor elhallgatják, hogy ez előtt az esemény előtt néhány nappal Plevnát elfoglalta Afanaszjev kozák kapi
tány félszázada, melyet (furkó előrevetett osztagától küldtek ki a IX. hadtesttel való összeköttetés biztosítására, 
amelybe Silder-Szuldner alegységei is tartoztak. Afanaszjev lefegyverezte a Plevnában levő török századot és kelet 
felé nyomult előre, a IX. hadtest keresésére. Ez július 9-én volt. Néhány nap múlva Plevnába bevonult a török osz
tag. L. X. Jepanesin: Az 1877—1878. évi felszabadító háború. Szentpétervár, 1902. 13. o. 

8 L. Az 1877—1878. évi háború. 1 k. 200. o. 
9 üo. 294. o. 

7 Hadtör téne lmi Köz lemények — 429 — 



novo irányában csapást mért volna, akkor csak az erődnégyszögre irányított 
ruscsuki osztag erőinek aktivizálásával lehetett volna támadását megállítani. 
Tulajdonképpen ez azt jelentette volna, hogy a Szisztria—Sumla—Ruscsuk kör-
zetében összpontosított 70 000 török a július 30-i vereség után rendkívül meg
gyengült orosz erők másik szárnyára mért volna csapást.10 De Oszmán pasa — 
írja Zikov — nem Napóleon és nem Moltke.11 Az ő hibája mentette meg az 
orosz hadsereget a nagyobb bonyodalmaktól. 

Azokban a fejezetekben, amelyekben a kaukázusi harctevékenységekről esik 
szó, két kérdés érdemel figyelmet. Először: az európai és az ázsiai hadszíntér 
összehasonlító elemzése. Itt teljes joggal mutat rá a kaukázusi politikai és gaz
dasági helyzet sajátosságaira, indokolja ennek a hadszíntérnek önálló szerepé
ről, és ugyanakkor másodrendű jelentőségéről szóló állítását.12 Másodszor: a 
könyv egész sor értékes beismerést tartalmaz, egyebek között azt, hogy a há
ború tervéről (az ázsiai haditevékenységekről van szó — V. Z.) sem általános 
jellegét, sem pedig részleteit illetően semmiféle utalást sem tartalmaz.13 

1880-ban adták ki P. A. Geiszman, az egyik legnagyobb hadtörténész háború
ról szóló nagy művének második részét.14 Ennek a munkának megkülönböztető 
sajátosságát „hadászati" irányultsága adja. A szerző gyakorlatilag ntem elemzi 
részletesebben az egyes harcokat és ütközeteket. Nem tartalmaz eredeti gondo
latokat a harcászat fejlődésének kérdéseiről. Az adott művet éppen az orosz 
hadsereg 1877—78. évi háborúban követett stratégiájának sajátos kifejtése te-, 
szi érdekessé. 

P. A. Geiszman műve magas szakmai szintjével tűnik ki. Mindazonáltal na
gyon óvatosak a következtetései, különösen tartózkodó azokban az esetekben, 
amikor a negatívumokat érinti. Kritikainak nem lehet nevezni művét. Inkább 
az a törekvés jellemzi, hogy a háború tradicionális értelmezésének medrében 
haladjon. 

Geiszman művének több mint felét azoknak a jelenségeknek és folyamatok
nak az elemzése tölti ki, amelyek a haditevékenységet előzik meg. Ugyanitt kap 
helyet a hadviselő felek fegyveres erőinek rövid, de elég kifejező jellemzése. 
Helyesen állapítja meg, hogy a török hadsereg csak a védelemben jelentett ve
szélyes erőt. Törökország fegyveres erői fő hiányosságának tekinti a hadsereg
szervezés nem kielégítő voltát és kaotikus jellegét.15 

Az orosz fegyveres erők állapotát jellemezve Geiszman csak két bonyolult 
problémát talál: a háború Oroszországot a szervezési munkák tetőfokán érte, 
amelyek a fegyveres erők fejlesztésére irányultak. Ez ismert nehézségeket 
szült.16 A második probléma: az orosz hadsereg fegyverzete „kissé elmaradt a 
kor követelményeitől".17 Ugyanakkor ismeretes, hogy az orosz hadseregnek 
voltak fogyatékosságai a harcászati kiképzésben, a csapatvezetés szervezésé
ben stb. 

Hasonló vonalat lehet nyomon követni abban is, ahogyan Geiszman a Balkán
hadszínteret értékeli. Ennek külön fejezetet szentel. Egészében helyes követkéz^ 

10 Uo.%93—294.0. 
11 üo. 294. o. 
12 Uo. 3. k. 1—4 o. 
13 Uo. 4. o. 
14 P. A. Geiszman: Szláv—török háború az 1870—1878-as években, és annak jelentősége a keleti kérdés fejlődés--

történetében. 2. rész, Szentpétervár, 1889. 
15 Uo. 2. rész, 30—31.0. 
10 Uo. 34. o. 
17 Uo. 43. o. 
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tetésre jut: ez az egyik legnehezebb hadszíntér Európában.18 Ez szolgáltatott 
okot — véleménye szerint — a hadjárat elhúzódására.19 

Geiszman volt az első hadtörténész, aki állást foglalt azzal a — főleg a politi
kai és diplomáciai körökben — elég szélesen elterjedt meggyőződéssel szemben, 
mely szerint az ellenség nem ismerése és az 1877. áprilisában a háborús szín
téren bevetett erők elégtelen volta okozta a kudarcot és a hadjárat általános 
elhúzódását. 

Oroszország stratégiai elgondolásaihoz való viszonyulását meghatározza az 
azokkal való teljes szolidaritás. A tervet Geiszman, mint a helyzetnek megfe
lelőt értékeli.20 Helyesli a főerők átkelési helyének kiválasztását, részletesen 
megokolja a hadsereg akcióinak hadműveleti vonalát (Szisztovo—Gabrovo— 
Sipka—Kazanlik—Adrianopolisz—Konstantinápoly).21 

A lényegét tekintve teljes egészében elfogadja a tervet és gyakorlatilag sem
miféle hiányosságot nem vesz észre benne. De hogyan lehet egy ilyen álláspon
tot összeegyeztetni az események valóságával, az elhúzódó hadjárattal és azzal, 
hogy a haditevékenység megkezdése után máris kétszeresére növelték a hadra
kelt sereget? Hogy végül is közös nevezőre jusson, Geiszman a csak stratégiai 
érvek talaját elhagyja és a politikai jellegű érvekhez fordul segítségért. Azt 
állítja, hogy Oroszország kénytelen volt „az erők és eszközök legkisebb méretű 
felhasználásával viselni a háborút", mert „azokat a fő ellenség, (azaz Ausztria— 
Magyarország — V. Z.) ellen tartalékolta, a valószínűleg nagyobb méretű, ko
molyabb küzdelem esetére."22 Vagyis, katonai szempontból minden helyes volt, 
de a politikai körülmények korlátozták a katonák tevékenységét. Végső soron — 
ismeri el Geiszman — a cél elérésére különített erők kevésnek bizonyultak. 

Geiszman az eseményeket valóban híven követi, magyarázza őket, indokolja 
az orosz vezetés egyik vagy másik tettét. Elemzése azonban nem vezeti az olva
sót az önálló gondolkodás útjára. Geiszman nem látja az események másik ol
dalát, ezért minden sikertelenséget és veszteséget az eredeti elgondolástól való 
eltéréssel magyaráz, a konkrét okokat pedig leginkább egyes vezetőkben véli 
fellelni. így például a Nikápoly és Plevna alatti késésért minden felelősséget a 
IX. hadtest parancsnokságára hárít, amely „súgásra" várt.23 Holott — hangoz
tatja Geiszman — Nikápoly idejében történő bevétele egyben Plevna idejében 
történő bevételét is jelenthette volna. Ezzel az orosz hadsereg jobbszárnya 
ugyanúgy bietosítva lett volna mint a bal, és a háborút megnyerték volna 
1877-ben.24 

Meg kell jegyezni, hogy Geiszman a háborúról írt korábbi munkáiban a ko
rábbi vonalat követi. Koncepciója abban a munkájában ölt kiforrott jelleget, 
amelyet az első orosz forradalom éveiben írt.25 Ez a mű mintegy összegezi 
Geiszmannak a politika és hadászat összefüggése területén végzett kutatásait. 
Célját maga a szerző a lehető legvilágosabban fogalmazta meg: eligazodni ab
ban a politikai helyzetben, amelyben a háború kirobbant, és amely rendkívül 
nagy mértékben hatott a katonai helyzetre is". 

18 Uo. 88. o. Nagy jelentőségű, hogy a nagyobb meggyőző erő kedvéért Geiszman G. A. Leer: „A háborús színtér 
viszonyai a Balkán-félszigeten az orosz hadsereg szempontjából. Hadászati tanulmány" Szentpétervár, 1889. című 
kis művére hivatkozik. Ezt a munkát a háború előtt írta. Érezhető hatást gyakorolt nemcsak Geiszmanra, hanem sok 
más történészre is. 

19 L. P. A. Geiszman: Az 1877—1878. évi orosz—török háború az európai Törökországban. 1—2. Szentpétervár, 
1906. 87—88. o. Meg kell jegyezni, hogy a balkáni hadszíntér valójában nagyon bonyolult volt. F. Engels, aki figye
lemmel kísérte az eseményeket a félszigeten, 1870. decemberében ezt írta: ,,A Duna és a Balkán közötti pozíció egyike 
a legerősebbeknek Európában..." Marx—Engels Művei. 34 k. Budapest, 1975. 229. o. 

20 üo. 0. o. 
21 Uo. 05., 112—114. o. 
22 Uo. 112. o. 
23 Uo. 140. o. 
24 Uo. 145. o. 
25 Geiszman: Bevezetés, az 1877—187S. évi orosz—török háború történetébe. Szentpétervár, 1906. 
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Ebben a munkában egy egész sor helyes állítás és logikai következtetés van. 
Geiszman például nyíltan rámutat arra, hogy az első mozgósítás (1876. novem
ber) és a háború kezdete (1877. április) közötti periódus „katonai szempontból 
helyrehozhatatlan időveszteség". De a „Bevezetés az 1877—1878. évi orosz—tö
rök háború történetébe" című munka alapgondolatát ezek a gyakori — és helyes 
— megállapítások adják. Számításba kell venni az ország politikai helyzetét: 
a forradalom alapjaiban ingatta meg az önkényuralom pilléreit, az orosz—japán 
háború feltárta a cárizmus katonai rendszerének súlyos fogyatékosságait. Ilyen 
körülmények között a katonai múlt bármiféle kritikai értelmezése az uralkodó 
körökben természetesen nyugtalanságot váltott ki. Éppen ellenkezőleg, a katonai 
vezetésnek rehabilitációra volt szüksége. Éppen ilyen missziót tölt be Geiszman 
az említett mű publikálásával. 

Szemléletének kvintesszenciája annak az ellentmondásnak a konstatálása, 
amely Oroszországnak a háborúban elfoglalt hadászati helyzete és a politikai 
szituáció között fennállt. Geiszman rámutat, hogy a diplomáciai viszonyok 
kényszerhelyzetbe hozták a hadászatot, és ez nem tette lehetővé, hogy a hadse
reg a körülményeket kellően elemezni tudja. A diplomácia abból indult ki, hogy 
elég lesz a Balkánig terjedő területet okkupálni. Ez pedig befolyásolta a had
színtéren bevetett erők méretét. Nem volt kellő összhang — írja Geiszman — a 
politika és a diplomácia között és ezért a diplomáciára hárítja a felelősséget. 
„A fent nevezett politikai és ennek megfelelő katonai feltételek között az orosz 
hadászat aligha tehette jóvá az orosz diplomácia bűneit."26 

Az orosz hadtörténettudományban P. A. Geiszman az 1877—78. évi háború 
olyan értelmezését képviseli, amely a legfelsőbb katonai vezetés és az uralkodó 
dinasztia eszméit tükröző szellemnek felelt meg. Arról van szó, hogy Geiszman 
bármiféle kritikai észrevétele lényegében veszít értékéből, két okból is, először: 
ezek az állítások olyan történésztől erednek, aki egészében elfogadta az esemé
nyeket, és a velük való szolidaritás határozta meg hozzáállását. Ha pedig így 
áll a dolog, akkor, képletesen szólva, „saját belső kritikája volt", de ez az állás
pont jóformán semmiféle veszélyt sem jelentett. 

Másodszor: Geiszmant az a törekvés jellemzi, hogy a katonai vezetést tisztá
ra mossa. Az orosz—török háború valódi hadászati problematikáját a fent em
lített okok folytán Geiszman csak érinti, de nem általánosítja, nem ad kritikai 
elemzést. Geiszman nézetei az uralkodó körök számára elfogadható voltuk kö
vetkeztében széles körben elterjedtek, nagy befolyást gyakoroltak arra a szer
zői kollektívára is, amelyik az „Az 1877—1878. évi orosz—török háború a Bal
kán félszigeten" című művet alkotta. 

Jelentős helyet foglalnak el a hadművészet kérdéseinek az orosz—török há
ború tapasztalatai alapján végzett feldolgozásában N. A. Jepancsin munkái. Ha 
Geiszman a háború ortodox tolmácsolásának ősatyja volt, úgy Jepancsin első
ként fogalmazta meg olyan kritikai tézisek egész sorát, amelyek összefüggésük
ben az események magyarázatának egészen eredeti és bátor koncepcióját terem
tették meg. Eszméi legteljesebb kifejezést az „Oroszország háborúinak áttekin
tése Nagy Pétertől napjainkig" című átfogó művében kaptak, amelyben Jepan
csin az orosz—török háborúnak is szentelt egy fejezetet.27 

Az orosz hadsereg hadászatára vonatkozó nézeteinek lényege abban rejlik, 
hogy két olyan körülményre hívta fel a figyelmet, amelyeket sok más had
történész figyelmen kívül hagyott. Először: helyesen utal .arra, hogy a hadjárat 
során szakadás keletkezett a hadászati terv — amelyet ő helyesel28 — és az azt 

26 Uo. (19. o. 
2? L. Oľcwzoľs/.á'í háborúinak át tekintése Nagy Pétertől napjainkig. (Segédlet a hadtörténelem tanulmányozásához 

a tiszti iskolák szániára); 4. rés;-, Szentpétervár, 1891. 
28 Uo. 391—:19i!. o. 
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követő tevékenységek között. Arról van szó, hogy a hadjárat során „az erőket 
és eszközöket másodrendű feladat megoldására összpontosították".29 Ebből a 
szempontból Jepancsin a legeklatánsabb példának tartja, hogy „Plevnát, had
seregével együtt, a műveletek fő objektumává tették."30 

Szemléltetően bizonyítja» hogy a hadsereg vezetése illúziókat táplált Plevná-
val kapcsolatban. Hibának tekinti Plevna blokádját, ezt az eseményt „plevnai 
hercehurcának" nevezi.31 Szerinte az új csapatokat, amelyek októberben a had
színtérre érkeztek (azaz a gárdát) nem Plevna ellen kellett volna vezetni, hanem 
a fő irányba. Egyáltalán nem volt fontos a harmadik ostrom sem, mindez sok 
időt vett igénybe és sok áldozatot követelt.32 Ami Plevnát illeti, ellene elegen
dő fedezőcsapatot kellett volna kiállítani a hadműveleti vonal biztosítására. Je
pancsin rámutat, hogy ezt a hadműveleti vonal biztosítására irányuló kisegítő 
feladatot teljes sikerrel teljesítette Ceszarevics trónörökös csapata (Ruscsuki 
osztag — V. Zľ) a kétszeres túlerővel szemben (az orosz hadsereg 60—70 000 
főből állt a 110—115 000 törökkel szemben — V. Z.) mindenféle felesleges vér
ontás nélkül".33 

„Az 1877—1878. évi háború jellemző vonásaként meg kell említeni a túlzott 
óvatosságot, mint a veszély felnagyításának következményét."34 Erre példa, Je
pancsin szerint, Plevnán kívül a ,,100 000 ember felhasználása a mögöttes terü
letek biztosítására (Cimmermann és az odesszai körzet csapatai), akik egész idő 
alatt tétlenül maradtak".35 

Hasonló a helyzet a Kaukázusban is, ahol a támadást a kezdetektől a késle
kedés, határozatlanság, az erők szétszórtsága jellemezte, és „a háború meneté
ben a fordulat, a támadásról védelemre való áttérés ráadásul a határainkra 
történő visszavonulást jelentette".36 

Figyelemre érdemes Jepancsin végkövetkeztetése a hadászati problémák te
rületén. Űgy véli, hogy a sikertelenségek nem annyira az orosz erők gyenge
ségéből, mint inkább a teljesen elégséges erők nem megfelelő felhasználásából 
adódtak.37 Mindenekelőtt már az első sikertelenségek „teljesen megváltoztat
ták a harctevékenység előirányzott jellegét, és mindez a korábbi háborúk gya
korlatának megismétléséhez vezetett, de nem a tartós erődítmények, hanem 
csak az ideiglenes megerősített táborok vonatkozásában."38 

Hiba lenne azt hinni, hogy Jepancsin csak kritizál. Inkább ellenkezőleg, elem
zését az a törekvés jellemzi, hogy keresse az új vonásokat az orosz hadsereg 
harcászatában és hadászatában, különös figyelemmel minden, általánosításra 
és a katonai gyakorlatban alkalmazásra érdemes momentumra. Ebben az ér
telemben jellemző, hogy „A háborúk áttekintéséiben Jepancsin a háborúnak 
két olyan nagy mozzanatára fordított figyelmet, amelyek mindegyike jelentős 
a bennük lévő hadműveleti elemek szempontjából. A Balkán leküzdéséről van 
szó három nagy osztag erőivel, és a Sipka—Sejnovo-i ütközetről, amelyet Je
pancsin helyesen „a teljes bekerítésre irányuló hadműveletként" értékel.30 

Ebben az értelemben Jepancsin korábbi munkál is jelentősek. A 90-es évek 
elején publikálta kutatásait a Nyugati osztagba egyesített orosz csapatok tény-

29 Uo. 492—49;}. o. 
30 Uo. 491.0. 
31 Uo. 493. o. 
32 Uo. 490—491. o. 
33 L. Oroszország háborúinak áttekintése... IV. rész. 1. könvv. Szentpétervár, 1898. 492. o. I. példa. 
34 Uo. 494. o. 
35 Uo. 
30 Uo. 492. o. 
37 Az erőviszonyok problémáját, mint a hadászati számvetések egyik alapját, Jepancsin szintén elemzi. Ugy véli, 

hogy a Balkánra kijelölt hadsereg gyenge volt a kitűzött feladatok teljesítéséhez, de szerinte nem ez az oka a hadjárat 
elhúzódásának. 

38 L. Oroszország háborúinak áttekintése... IV. rész 492. o. 
39 Uo. 438—449. o. 
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kedéséről.40 Ez a munka nagyon érdekes mind a tényanyag, mind az elméleti 
meggondolások szempontjából. Az osztagok rendszerét már régen bevezették 
az orosz hadseregben. A háború időszakában egyes ilyen osztagok akcióiban 
kezdtek új vonások feltűnni. Ez a probléma figyelemre méltó megvilágítást ka
pott Jepancsin munkájában. ' 

Gurko tábornoknak a háború folyamán másodszor kellett önálló harcfelada
tot végrehajtó osztag élére állnia. Jepancsin megjegyzi, hogy Gurko tábornok 
meggyőződéses híve volt annak, hogy a csapatok nagy cselekvési szabadságot 
kapjanak és pontosan rögzített feladatokat szabjanak számukra. 

Különösen fontos tanulmányának 2. és 3. része, ahol az osztag balkáni átvo
nulását elemzi, és a támadás kifejlesztését a hegyvonulaton való erőszakos át
kelés után. Figyelemre méltó Jepancsinnak az a törekvése, hogy végigkísérje a 
három önálló osztag tevékenységét, melyek egységes terv alapján keltek át a 
Balkánon. Jepancsin kiemeli, hogy az osztagok Gurko osztaga*hadmozdulatá
nak sikerétől függően kezdték meg menetüket, és éppen ezáltal egy „egységes 
gépezet" jött működésbe, amelynek tevékenységi területe 300 versztányi front
szakaszra terjedt ki.41 

Még kiforrottabb az „osztag-problematikának" szentelt második mű, melyet 
1895-ben publikált.42 Ebben Jepancsin ugyancsak az 1877—1878. évi háború 
legfontosabb mozzanatainak egyikéhez nyúl. 

Amellett, hogy az orosz hadsereg a háború első szakaszában váratlan és si
keres átkelést hajtott végre a Balkánon és egy 10 ezres osztaga kijutott a Bal
kánon túli Bulgáriába, elképesztő hatást gyakorolt a török vezetésre.43 

Az oroszok merész csapására felfigyeltek Európában. Nyilvánvalóan az ag
godalom és az elragadtatás vegyes érzéseivel írta Gartner német katonai meg
figyelő: „Ez az úgynevezett kozák háború meghozta gyümölcseit".44 

Gurko osztagának harctevékenysége az orosz hadművészet nagyszerű példá
ja volt. Két hágót foglaltak el a Balkánon,. köztük a lfegendás hírű Sipka-szo
rost. Ezzel létrehoztak egy hídfőállást, amelyből a háború harmadik szakaszá
ban már az egész orosz hadsereg támadása indult meg. Jepancsin azt a felada
tot állította maga elé, hogy Gurko csapatainak tevékenységét elemezze, rámu
tasson ennek a valóban jelentős katonai vállalkozásnak az erős és gyenge ol
dalaira.45 

Elemzéséből három körülményt érdemes megemlíteni: 
1. Az osztag tevékenysége megcáfolta a nagy tömegű lovasság közvetlenül a 

harcmezőn való felhalmozásának célszerűségével kapcsolatos szkepticizmust.™ 
Azt írja, hogy az osztag egészének hadászati feladatán kívül a lovasság, mint 
az osztag alkotó része, a legközvetlenebbül részt vett az osztag valamennyi 
harctevékenységében.47 Másképpen szólva, harcászati viszonylatban biztosítva 
volt az osztaghoz tartozó összes fegyvernem együttműködése. 

2. A hadjárat hadászati jelentősége véleménye szerint abban rejlett, hogy 
gyakorlatilag ez az egész hadsereg elővédjének támadása volt, annak az éknek 

40 Jepancsin: Gurko főhadsegéd nyugati osztaga tevékenységének leírása. 1—3. rész, Szentpétervár, 1891—1893. 
41 Uo. 2. rész, 1891.89—90. o. m 
42 Jepancsin: SLZ 1877—-1878. évi háború. Gurko főhadsegéd előrevetett osztagának tevékenysége. Szentpétervár, 

1895. 
43 Az osztag előnyomulása Törökországban aggodalmat váltott ki. Július 14-én a szultáni kancellária sürgönye 

közölte, hogy az „állam élet halál közé került", július 24-én pedig, hogy ,,az állam léte hajszálon függ". (L. Jepancsin: 
Az 1877—78. évi háború. Az előrevetett osztag tevékenysége, 248. o.) 

44 Idézet Geiszmantól. (Az 1877—1878. évi orosz—török háború... 173. o.) 
45 Jepancsin: i. m. 2—3. o. Gurko osztaga három fegyvernem alegységeiből és műszaki egységből állt. Állományá

ban kb. (iOOO gyalogos, többek között 0 bolgár népfelkelő druzsina, 5000 lovas és 40 ágyú volt. Az osztagot néhány 
nappal azután állították fel, hogy a Dunán erőszakos átkelést hajtott végre a 14. hadosztály, vagyis július 30-án. 
Az osztagot augusztus 11-én szüntették meg. 

46 Uo. 25. o. 
47 Uo. 
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az élét képezte, amelyik szétvágta a török állásokat kezdetben a Dunától a 
Balkánig, azután pedig a Balkánon is áthaladt. 

3. Különösen érdekes Gurko tevékenységének elemzése a Sipka-szoros le
küzdésekor.48 A dolog lényege abban van, hogy a Sipka-szorost Gurko hátul
ról foglalta el, azután, hogy leküzdötte a hegygerincet ott, ahol nem várták, a 
Hainköy-hágón keresztül. Gurkóval egyidejűleg, de északi irányból, arcból lé
pett működésbe a Sipkán a török állások ellen egy speciális osztag, amelyet 
a főerőktől a hegyek választottak el. Ez volt a háború első „hadművelete", aho
gyan mai szóhasználattal élnénk. De kellő összhang Gabrovszkij és az előreve
tett osztag működésében nem volt, bár az egységes elgondolás ezekben az ak
ciókban fellelhető volt.49 

Jepancsin eléggé pontosan mutat rá az osztag tevékenységében mutatkozó 
nehézségekre. Az a benyomás alakul ki, hogy Gurko csapatának a legnagyobb 
problémát a vezérkar okozta, amely július 11-én, még a Sipka elfoglalása előtt 
kategorikusan utasította Gurkót arra, hogy csak a hegyi átjárók elfoglalásá
ra korlátozza tevékenységét. Az osztag parancsnokát — Jepancsin szavai sze
rint — „egy kicsit megzavarta" a vezérkar utasítása.50 Teljesen indokolatlan 
az a szünet is, ami Sipka elfoglalása után (július 19.) állt be az osztagok mű
ködésében. Gurko csak egy hét ' múlva kap engedélyt az önálló cselekvésre.51 

Ugyanezen idő alatt, pontosan ugyan azon a napon — július 19-én — az Égei-
tengeri Dede-Agacs kikötőjébe megérkezett az első szállítmány Szulejmán pasa 
seregének csapataival, amelyeket a török hadvezetés az előrevetett osztag ellen 
dobott át. Amikor Gurko végre parancsot kap az akció megindítására a kedve
ző pillanatot már elszalasztották: Szulejmán serege befejezte összpontosulását 
az arcvonala előtt.52 

Értékelve N. A. Jepancsin hozzájárulását a háború kérdéseinek feldolgozásá
hoz, feltétlenül meg kell jegyezni, nagy érdeme, hogy elszakadt a háború „be
fejezett tény"-ként való értelmezésétől, mint olyantól, amelyet csak kommen
tálni lehet, de bírálni nem. Jepancsin egyéni megvilágításba helyezi a háborút. 
Látja az orosz hadászat érdemeit, de árnyoldalait is. Az ő megközelítése elfogu
latlan, bizonyos mértékig merész és eredeti nézet. 

N. A. Jepancsin munkáit vitathatatlanul az orosz hadtörténettudomány ered
ményei közé kell sorolni. Az 1877—1878. évi háborút Jepancsin bonyolult, el
lentmondásos jelenségnek tekinti, amelynek keretei között helyet kaptak a ha
dászat előremutató tendenciái (a hadjárat általános terve, Gurko osztagának 
hadászati szerepe 1877. júliusában), de a félénkség és határozatlanság is elgon
dolás realizálásában. Nem véletlenül értékelte nagyra Jepancsin orosz—török 
háborúról írt műveit Mihnyevics, Baiov és Mislajevszkij.53 

A Jepancsin által kidolgozott koncepciót termékenyen fejlesztette tovább 
E. I. Martinov igen tartalmas munkájában.54 A szakmai felkészültség magas 
színvonala, hatalmas tényanyag, főleg hadászati nézőpont — ezek ennek a mű
nek jellemző vonásai. 

Egyet kell érteni Martinov megokolásával a probléma elemzésének fontossá-

48 Uo. 09—110. o. 
49 Uo. 45., 84—85., 92. o. 
50 Uo. 47. o. Számításba kell venni, hogy ennek a határozatlanságnak nem volt valami komoly alapja. Ez ugyanaz 

az óvatosság volt, amiről Jepancsin a „Háborúk áttekintésé"-ben beszélt, mint az orosz hadsereg hadászatának jel
lemző vonásáról az adott háborúban. 

51 Uo. 250. o. 
52 Nehéz lenne megmondani, hogyan alakul a helyzet, ha Gurko elgondolása realizálódik, nevezetesen, ha rögtön 

az átjárók elfoglalása után Filippol felé előrenyomulnak. (L. Jepancsin: i. m. 48. o.) Nyilvánvaló, az ilyen akciók 
.megalapozottabb erőket követeltek. Amellett az orosz hadászatot július 20-től kezdte lebilincselni a „plevnai káprázat". 

53 L. Központi Állami Hadtörténelmi Levéltár 544. fonti. I. vp., 125:5. ő. e. 9., 100., 14. o. 
51 Martinov, E. I.: Plevna blokádja (levéltári anyag alapján) Szentpétervár, 1900. 
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gát illetően. A Plevna alatti eseményeket „a háború legtanulságosabb periódu
sának" nevezi, mivel itt történt meg a megerődített állások elleni támadás és 
azok védelme, a különleges lovasság tömegének önálló tevékenysége, a nagy ki
terjedésű megerődített tábor építése, a blokád megszervezése. Martinov helye
sen mutat rá Plevna hadászati jelentőségére mondván, hogy a plevnai problé
mák keletkezése és kiküszöbölése „az egész hadjárat fő érdekessége". A ma
gunk részéről hozzátehetjük, hogy a Plevna alatti, hőskölteménybe illő esemé
nyek világosan feltárták az orosz hadsereg és mindenekelőtt legfelső vezetésé
nek gyengeségeit. 

Következetesen nyomon követi Martinov a plevnai csomópont keletkezését. 
Első lépésként, jogosan, hibát lát a jobbszárny biztosításában. „Az egész menet 
Viddintől Plevnáig — írja Martinov — kb. 180 verszta hosszan, az orosz csapa
tok előtt teljesen titokban zajlott, ami azzal magyarázható, hogy a főhadiszál
lás nem jelölt ki külön lovasságot a sereg jobbszárnyának biztosítására."55 

Martinov munkájában a kérdést mélyebben veti fel: kétségbe vonja Plevna 
harmadik ostromának szükségességét, aminek egyedüli eredménye az volt, hogy 
bevettek egy zárt erődítményt Grivica falu közelében. Ellenben az oroszok vesz
tesége kb. 150 000 ember volt.56 

Martinov koncepciója fokozatosan rajzolódik ki. Megmutatja, hogy a hadi
tanácson elfogadott döntés Plevna ideiglenes blokádjának megszervezéséről (a 
gárda hadszíntérre érkezéséig) egyedül a lovasság erőivel hatástalannak bizo
nyult. Szeptember 22-én „az orosz lovas osztagok megtisztították a szófiai or
szágutat, majd különféle irányokban széthúzódva, megnyitották a török szál
lítmányoknak az utat Plevna felé".57 

A plevnai dráma új szakasza kezdődött: az úgynevezett „szoros blokád" terv 
megvalósítása, ami az orosz hadseregtől másfél hónapot vett el. Martinov sza
vai szerint a határozott cselekvésnek is voltak hívei. Ezekhez számítja Gurko 
tábornokot, és M. D. Szkobeljevet, „az orosz tábornokok legtehetségesebbikét".58 

Üjra kezdődött a vita a blokád célszerűségéről, amikor a foglyoktól, akiket 
Oszmán pasa közlekedési vonalának áttörésekor, és Gornij Dubnyak elfoglalá
sakor (szeptember 24.) ejtettek, ismertté vált, hogy a török helyőrség létszámát 
Plevnában erősen túlbecsülte az orosz vezérkar. Október 26-án, hosszú vita után 
döntés született a blokádról, mint Plevna birtokbavételének egyetlen lehetsé
ges módjáról.59 

1877. november 6-án Gurko, a nyugati osztag lovasságának parancsnoka, je
lentést tett a főparancsnoknak, amelyben védelmezte azt az eszmét, hogy hir
telen rajtaütéssel szét kell verni a török osztagot Ohranie-nél (a szófiai úton 
a Balkán lábánál), át kell kelni a Balkánon, és szét kell verni az Oszmán pasa 
fogságból történő kiszabadítására alakuló seregtestet. E. I. Totleben más véle
ményen volt. Három nappal korábban jelentette Nyikoláj Nyikolajevicsnek a 
„megfigyelő osztag" létrehozásának szükségességét a Szófia körzetében alakuló 
hadsereg kapcsán.60 

A felső vezetés határozatlansága és óvatossága kompromisszummá fajult, a 
középszerűségnek e szüleményévé, és a problémák bűvös körének atyjává. Gur
ko osztagának létrehozásáról csak november 14-én döntöttek, november 25-re 

55 Uo. 13. o. 
56 Uo. 24—25. o. 
57 Uo. 07. o. Ennek a sikertelenségnek az oka az orosz lovasság tevékenységének teljes összehangolatlansága volt. 

Október 11-én a blokád biztosítását, végrehajtó lovas egységek nem tudták feltartóztatni a k'levna felé menetelő-
II) 000 fős és ágyukkal felszerelt osztagot. Az osztaggal együtt, vonult be Plevnába egy hatalmas szállító oszlop 1500 fo
gatolt járművel és lőszert szállítva. Október közepére Plevna és Ohrania között öt támpontot hoztak létre, ami biz
tosította a Plevnába zárt helyőrség ellátását. liľáltal a tüzérsés erőivel létrehozott blokádot áttörték. 

58 Uo. 149. o. 
59 Uo. 150. o. 
60 Uo. 162—164. o. 
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Gurko hatalmába kerítette Ohranyijet, megkapaszkodott a Balkán Etrovolszk-i 
hágóin, és ott tartózkodott még két hetet Plevna eleste után. A főparancsnok 
nem szánta rá magát, hogy a Balkán leküzdésére induljon Plevna bevétele előtt. 
A „plevnai káprázat" a legvégsőkig megtartotta erejét. 

A szerző fő következtetése: „Az orosz hadsereg általában nem volt felkészül
ve a háborúra, fegyverzetében elmaradt a törökökétől, szervezeti és kiképzési 
rendszere, felszerelése és ellátása nem volt szilárd alapokra építve."61 Ezek a 
problémák — Martinov szavai szerint — „részben azzal magyarázhatók, hogy 
a háború Oroszországot az átalakulások időszakában érte, amikor minden át
meneti állapotban volt."62 Saját fő következtetéseként rámutat a szerző a há
borúra való felkészületlenség következő Összetevőire: 

1. Annak az előnynek a lebecsülése, amely a fegyvertechnika fejlődése követ
keztében a védelmet átmenetileg fölénybe juttatja a támadással szemben. „Ilyen 
feltételek mellett a támadó kénytelen volt lehetőség szerint elkerülni a meg
erődített állások frontális rohamát, törekedvén a megkerülő hadmozdulatok-
ra."63 

2. „Az orosz főhadiszállás nem ismerte kellően a háború színterét."6"1 

3. „Ami a gyalogság harcászatát illeti, túl nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
szuronynak a golyó rovására. Az irodalomban még a legtekintélyesebb írók is 
azt bizonygatták, hogy mivel a háborúban a fő tényező az ember, nem kell 
sietni a korszerűsített fegyverek bevezetésével."65 

4. „Az orosz hadsereg leggyengébb oldala a fegyverfajták közötti nem kielé
gítő összhang volt. A vezetők többsége nem tudta alkalmazni az együttműkö
dést a gyalogság, lovasság, tüzérség között."66 

Ami pedig Plevnát, elemzésének közvetlen tárgyát illeti, Martinov az általunk 
már Jepancsin nézeteiből ismert következtetésre jut: azután, hogy nem sikerült 
szétverni Oszmán pasa hadtestét, nem kellett volna blokádot alkalmazni, mi
vel ez elvonta az erőket a fő hadműveletektől. Elegendő lett volna egy fedező 
osztagot kiállítani ellene a megerődített állásokban.67 

Martinov fejtegetéseiben sok meggyőző van. Űgy vélem, egy burzsoá had
történész ennél többet egyszerűen nem mondhatott. Szerintünk következtetéseit 
az az őszinte törekvés sugallta, hogy országának hadseregét erős, jól szervezett, 
a haditechnika és a hadtudomány fejlődésével lépést tartó hadseregnek lássa. 

A háború hadászati problémáinak sajátos értelmezését adta M. A. Domonto-
vics tábornok, a jelentős katonai teoretikus, a Hadtörténeti Bizottság másodel
nöke.68 Domontovics kutatásainak kifejezetten gyakorlati feladata van: „fellép
ni a katonai igazgatásnak az elmúlt hadjárattal kapcsolatos tevékenységéhez és 
rendeleteihez kritikusan viszonyulok ellen".69 

Neveket nem említ, de láthatatlan ellenfelei között könnyű felismerni Je-
pancsint és Martinovot is. 

Domontovics a következő vádakat fogalmazza meg, amelyeket a katonai igaz
gatásnak címeztek a kritikusok: 1. A kedvező időpontot elszalasztották a háború 
megkezdésére; 2. Az ellenfél sajátosságait és eszközeit nem tanulmányozták kel

ői üo. 257. o. 
62 Uo. 257. o. 
63 Uo. 256. o. 
64 Uo. 257. o. 
65 Uo. 257. o. 
00 Uo. 258. o. 
67 Uo. 250. o. 
08 Domontovics, M. A.: A Balkán-félszigeten lezajlott, 1877—1878. évi orosz.—török háború áttekintése. Szent

pétervár. 1900. 
09 Uo. 5. o. 
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lő mértékben; 3. Nálunk nem volt kialakult vélemény arra nézve, hogyan kell 
a törökökkel harcolni; 4. A működési terv nem volt kellő időben kidolgozva és 
5. A Duna mögé késedelmesen " vetettek be jelentős erejű orosz csapatokat.70 

Nem nehéz észrevenni, hogy komoly problémákról van szó, amelyek gyakor
latilag a hadászati kérdések egész "körét felölelik. Domontovics műve mintegy 
válasz az összes fent említett vádra. Közülük egyiket sem fogadja el. Értelme
zésében és az események magyarázatában Geiszmanhoz áll közel. De akaratla
nul is, Geiszmantól eltérően, sok fogyatékosságot feltár a háború előkészítésé
vel kapcsolatban. 

A hadjárat hadászati tervét érintve azt írja, hogy az részenként fogalmazó
dott meg Obrucsev tábornok vázlatos, 1876 őszén készített terve alapján. II. Sán
dor cár bátyjának, Nyikoláj Nyikolajevics nagyhercegnek főparancsnoki kine
vezése után, azaz 1876 november elején, a működő hadsereg vezérkari főnöké
nek helyettese, Levickij tábornok összeállít egy úgynevezett „Főparancsnoki 
tervet", amelynek alapját Obrucsev elgondolásai képezték.71 1876 telén mégsem 
kezdődött el a háború a törökországi hadjárat új tervével, bár az már nagy 
erők bevetését feltételezte.72 

Jellemző képet fest a hadsereg létszámának alakulásáról a háború kezdeti 
időszakában. Ellentmondásokba keveredik: egyrészt azt állítja, hogy elegendő 
erő állt rendelkezésre (hét hadtest és két hadosztály, a román csapatok, és a bol
gár druzsinák — 300 000 ember 186 000 török ellen), másrészt kommentár nél
kül közli, hogy a Plevna alatti vereség után új erőkre volt szükség.73 

Ez csak Domontovics számára „rejtély", arról van szó, hogy ő teljességgel el
fogadja az erők indokolatlan széttagolását, azt a „stratégiai legyezőt" az al-
dunai osztagtól Nikápolyig, amely az erők kétharmadának kikülönítését jelen
tette a maradék egyharmad tevékenységének biztosítására. 

Nagyon érdekesek Domontovics kísérletéi az erőszakos dunai átkelést végre
hajtó vezetés hadászati tervei lényegének megvilágítása szempontjából, ame
lyekkel értékelni próbálja a cár és a főparancsnok közötti, a török határok át
lépése után két héttel keletkezett nézeteltérés gyökereit. 

Július 9-én Nyikoláj Nyikolajevics a hadseregnél tartózkodó II. Sándornak 
jegyzékben javasolta a.következő eljárást: abba kell hagyni a felkészülést Rus-
csuk ostromára, csak a figyelésére kell szorítkozni két hadtest erőivel, amelyek 
a hadműveleti vonalat balról biztosítják. Jobbról ugyanilyen szerepet játszik a 
Plevnához előretolt IX. hadtest. A főerők {valójában csak a VIII. hadtest, mi
vel a IV. és a IX. a Duna másik oldalán tartózkodott — V. Z.) megindulnak 
Gurko nyomában Tarnovóhoz, és tovább a Balkán mögé. Domontovics támo
gatja ezt a tervet, hangoztatva, hogy az megfelel a körülményeknek.74 

Ugyanakkor II. Sándor a terv ellen lépett fel, teljesen hatalmába kerülvén 
az ellenség lehetőségeiről alkotott felnagyított elképzeléseknek. Ügy vélte, hogy 
nem szabad támadni, amíg az ellenfél jelentős erői Ruscsuknál és Sumlánál 
nem vonulnak vissza az általuk elfoglalt erős állásokból, ahonnan az orosz bal
szárnyat fenyegetik. Ugyanez a helyzet a jobbszárnyon is, amíg Nikápoly és 
Plevna az ellenség kezén van. 

70 Uo. 5—G. o. 
71 Ennek a dokumentumnak a szövegét 1.: Központi Állami Hadtörténelmi Levéltár. „A hadvezetés hadászati 

tervei előkészítésének áttekintése". 485. fond, 745. ö. e. 3—12. o. Figyelemreméltó, hogy a ,,főparancsnok terve" 
Ituscsuk bevételének szükségességéből indul ki, erre két hetet szánva. (L. uo. 11. o.) 

72 Uo. 16—17. o. Lényeges bsismerés, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ez alatt az idő alatt Törökország 390 
zászlóaljat mozgósított, továbbfejlesztette az erődöt, megerősítette flottilláját a Dunán. L. : Geiszman: Az 1877—78-as 
orosz—török háború. 28. o. 

73 Domontovics: Az 1877—-1878. évi orosz—török háború áttekintése. 18—-19. o. Sőt mi több, a továbbiakban 
Domontovics rámutat, hogy I I , Sándor még azelőtt kiadta az utasításait, hogy a Plevna alatti kudarcról hírt kapott 
"volna. 

74 Uo. 31. o. 
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Domontovics azt írja, hogy az uralkodó ellenvetései fáradhatatlan körülte
kintésből, a hadszíntéren zajló események feszült figyelemmel kíséréséből fa
kadtak.75 Mindazonáltal a dokumentumok valódi tartalma elsikkad nála. Nem 
érti meg, hogy II. Sándor a hadsereget voltaképpen elhúzódó akcióra kárhoz
tatja, amikor nyilvánvalóan összekapcsolja a támadás lehetőségét és a törökök 
visszavonulását az erődnégyszögben lévő erős állásaikból. Éppen ilyen koncep
cióból fejlődött ki Plevna is. A főparancsnok terve ugyanakkor a másik oldal 
szélsőségességével tűnik ki. Annak a kérdésnek a felvetése, hogy a Balkánon 
olyan kis erőkkel indítsanak támadást, amilyenek csak azután állnak rendelke
zésére, hogy a négy hadtestet az Al-dunától Nikápolyig terjedő fronton oly szé
lesen széttagolják — legalább is indokolatlan. Ily módon Domontovics a két 
nézőpontot igyekszik összeegyeztetni. így jelenik meg az a fő irányvétel, ami 
rokonit j a őt Geiszmannal: ő is az események uszályában halad. Fő feladatának 
a megtörténtek „védelmét" tekinti az indokolás és a magyarázat útján. 

A Plevna alatti események kezdete és befejezése közötti periódust csak na
gyon futólag elemzi. Ez nyilván nem véletlen. A dolog lényege abban van, hogy 
minden lojalitása mellett Domontovics, mint képzett és éles elméjű katonaem
ber, nem tudta nem észrevenni a hibák egész sorát a katonai felső vezetés te
vékenységében. Plevnával kapcsolatban éppen ilyen szellemben nyilatkozik: „a 
Plevna alatti első vereség után, ha arra törekszünk, hogy minden áron birtok
ba vegyük (az ellenség) megerődített állásait, még számbeli és technikai fölény 
esetén is fölöslegesen megyünk rohamokra; rengeteg embert veszítünk, a blo
kád pedig szükségtelenül elhúzza a háborút néhány hónappal".76 Ilyen elemzés 
azonban mindössze csak egyszer fordult elő. 

Szerintünk Domontovics a háború harmadik szakaszának elemzésénél a 
legobjektívabb, aminek központi láncszeme a Balkán erőszakos leküzdése és a 
Konstantinápoly felé indított lendületes támadás volt. Nem kerülte el figyel
mét, hogy maga a balkáni átkelés gondolata új volt a hadművészet fejlődésé
ben. Sajátosan elemzi Gurko működését, akinek elgondolását mindenképpen 
helyesli, két körülményre fordítva figyelmét: A törökök Arab-Konak-i állásai
ban lévő főerőinek bonyolult megkerülése, és viszonylag nagy erők kijelölése 
az ellenség szabad manőverezését kizáró hadműveleti fedező osztagba.77 Domon
tovics helyes értékelést ad az orosz hadsereg tevékenységéről, a háború utolsó 
időszakában határozottnak és lendületesnek nevezte azt. 

Az orosz—török háború felkeltette egy jelentős orosz történész, A. K. Puzi-
revszkij érdeklődését is, aki több ízben elemezte azt. 1881-ben publikálta a bal
káni hegygerinc 1877. téli, Gurko osztaga általi leküzdéséről szóló munkáját.78 

Különösen érdekes a mű harmadik része, amelyben értékeli az átkelés ter
veit és azok realizálását. Nyomon követi a török állások kettős megkerülése 
tervének születését, részletesen vizsgálja a hadműveletre való felkészülés folya
matát, beleértve a hágók felderítését is.79 

Puzirevszkij, mint hivatásos katona, jól látja a tervezett manőver lényegét, 
„hadászati és harcászati szempontból igen jelentős"-nek nevezi azt.80 

Elemzése azonban inkább leíró, mint tudományosan feltáró jellegű. Figye
lemmel kíséri az egyes hadoszlopok működését, nagy figyelmet fordítva a he
gyeken való átkelés részleteire és a téli Balkán támasztotta nehézségekre. Az 

75 Uo. !i2. O. 
76 Uo. l l . o . 
77 Uo. 72—73. o. 
78 Puzirevszkij: Gurko osztagának átkelése a Balkánon 1877 telén. Szentpétervár, 1881. 
79 Uo. 59—02. o. 
SO Uo. 08. o. 
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egész hadművelet egységes képe nem áll össze a műben. Kevés figyelmet for
dít az egyes hadoszlopok közti kapcsolat vizsgálatára. Egészében ez a mű tö
redékes jellegű, elmarad Jepancsin ismert munkája mögött, Puzirevszkij érdeme 
inkább a színes és érdekes elbeszélés az osztag akcióiról, mint ezeknek az ak
cióknak az értékelése. 

Egészen más jellegű Puzirevszkij nek az a műve, amelyik a gárda ténykedését 
írja le a plevnai blokád időszakában.81 Ez alapos, gazdagon dokumentált mun
ka. Jelentősége mindenek előtt abban van, hogy megkísérli az orosz hadsereg 
harcászati, eljárásai fejlődésének végigkövetését olyan körülmények között, ami
kor az komoly ellenséggel szemben folytatott állásháborút. Nagyon jellemző, 
hogy ezeket a körülményeket Puzirevszkij úgy jellemzi, hogy azok „teljesen 
újak" az orosz hadsereg számára.82 Ráadásul feltárták a „csapatok békekikép
zésének minden célszerűtlenségét olyan rendszer elvei szerint, amely abban az 
időben uralkodott, és mindmáig sem veszítette el teljesen gyakorlati jelentősé
gét".83 

A legfigyelemreméltóbb az 1877. október 24-i Gornij Dubnyak alatti harc 
részletes elemzése. Ez az ütközet minden bizonnyal a legkifejezőbb Puzirevszkij 
fent említett „új körülményei" szempontjából. Az oroszok többszörös túlerőt 
állítottak ki a törökök ellen, ugyanakkor veszteségeik csaknem elérték a török 
osztag teljes létszámát.8'' A harc menetében — amint erre Puzirevszkij rámutat 
—• megmutatkozott az a tendencia, hogy elkerüljék a tömeges csapatmozgást, és 
megfigyelhető volt a katonáknak az a törekvése, hogy új módokat keressenek 
az ellenség megközelítésére (a terep felhasználása, szökellés, beásás); „a töme
gekkel indított és ,hurrá' kiáltásokkal kísért sikertelen rohamok után a tisz
tek és az alacsonyabb rangúak felismerték annak szükségességét, hogy megvál
toztassák a cselekvés módját, megkezdődött a szökellések és kúszások fáradsá
gos, de termékeny munkája, hol kis csoportokkal, hol egyenként".85 Puzirevsz
kij jogosan jegyzi meg, hogy a kézi sánceszközök hiánya indokolatlanul nagy 
veszteségekhez vezetett. 

Amikor A. K. Puzirevszkij eljut a következtetésekhez, megmutatkozik a sza
kadék a hadászati gondolkodása és a harcászati kérdésekre vonatkozó nézetei 
között. Azt írja, hogy a gárda rohamai a szófiai úton „elégtelen harcászati fel
készítésüket tükrözték, amelyek a. formális, felületes, békebeli gyakorlatok min
den tipikus vonását magán viselték".86 

Jogos a megjegyzése az orosz csapatok bátorságáról. Nem kifogásolható a 
tüzérség tevékenységének nagyra értékelése sem (különösen Teris alatt október 
24-én és 28-án).87 Ugyanakor a hadászati kérdésekben Puzirevszkij hű a tra
díciókhoz: a blokádot a probléma megoldásának egyedül lehetséges módjaként 
tekinti. Figyelemre méltó, hogy a blokáddal szemben egyetlen lehetséges alter
natívát emel ki: a rohamot, amely ellen azonban fellép, hivatkozva a megelőző 
három kísérlet „súlyos véráldozataira". Más elképzelése Puzirevszkij nek nincsen. 
Nem jut eszébe a gárda más jellegű felhasználása a Plevna alatti blokádban való 
részvételen kívül.88 

Puzirevszkij felvetette egy az orosz—török háborúról írandó átfogó munka 
gondolatát. Ez az elgondolás megvalósítatlan maradt, csak a bevezetést írta 

81 Puzirevszkij: Tiz évvel ezelőtt. Az 1877—1878. évi háború. Szentpétervár, 1887. 
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meg, amit önálló mű formájában 1889-ben jelentetett meg.89 „Az orosz hadse
reg''' kisebb lélegzetű munka, amely azt a célt tűzte ki, hogy megállapítsa Orosz
ország fegyveres erői háborúra való felkészültségének fokát. Egészében Puzi
revszkij ebben a műben nem elemzi mélyen a katonai felsővezetés munkáját. 
De egy egész sor megállapítása helytálló. így pl. felismeri a tüzér- és lövészfegy
verek egy részének elavult voltát. Helyesen jegyzi meg, hogy a hadsereg harcá
szati felkészítésében sok gyenge pont volt. Ezek közül a fő gyengeségnek tekin
ti a csatárlánc-harcászat bevezetésének nem kielégítő mérvét: ,,a lánc általános 
irányítása nem volt megfelelően szilárd, érződött a széttagolásának szükségessé
ge önállóbb és jobban irányított részekre, mint az egység". Ugyanolyan lénye
ges hiányosságnak tartja „a csapatok tábori kiképzése ügyének formális keze
lését".90 Nehéz lenne ellentmondani Puzirevszkijnek abban is, hogy az orosz 
gyalogság számára ez a helyzet „véres leckévé" vált.91 

Teljesen reálisan értékeli más fegyvernemek harcászati felkészítésének álla
potát is. A lovassággal kapcsolatban azt állítja, hogy harcászati felkészítése 
nem felelt meg „létszám- és lóállománybeli fölényének", kiképzése az „egyik 
rendszerről a másikra való áttérés" jegyében folyt. A tüzérség harcászati esz
közei hiányosságának tekinti Puzirevszkij a következőket: „a tüzérség a vi
szonylag távoli állásokban való településre korlátozódott, és csak ritkán kísérte 
a gyalogságot az ellenség felé még lehetséges közelbe".92 Számításba kell venni, 
hogy ez a mű sok évvel a háború után íródott és ezért a hadsereg összetételének 
elemzését Puzirevszkij azzal veti össze, ami a háború idején történt. A mű kö-

• vetkeztetései ezáltal nyernek nagy meggyőző erőt. 
Puzirevszkij jelentősen hozzájárult a háború megvilágításához. Fő érdemé

nek kell tekinteni az orosz hadsereg harcászati tapasztalatainak általánosítá
sát. Helyesen és a teljességre törekedve tárta fel Oroszország fegyveres erőinek 
korántsem kielégítő felkészültségét; egészen közel járt e felkészületlenség lénye
gének, következményeinek és okainak meghatározásához. 

Kiemelkedő helyet foglalt el a Balkán-félszigeten lezajlott 1877—1878. évi 
orosz—török háború historiográfiájában a „Leírás az 1877—1878. évi orosz—tö
rök háborúról a Balkán-félszigeten" című kollektív munka93, gyakorlatilag a 
legjelentősebb történeti kutatás e témában: több kötetes tanulmány, aminek 
munkálatai hosszú ideig tartottak. A Hadtörténelmi Bizottság létrehozásától a 
„Leírás" utolsó kötetének megjelenéséig 34 év telt el. Az orosz hadtörténettudo
mányban ez a mű az 1877—1878\ évi orosz—török háború legátfogóbb és leg
alaposabb elemzése. 

A dolog lényege azonban nemcsak ebben a — képletesen szólva — mennyisé
gi oldalban rejlik; a „Leírás"-t a háborúval kapcsolatos hivatali álláspontok ki
fejtésének szánták. A Hadtörténelmi Bizottság egész tevékenysége a katonai 
vezetés keretei között és annak kontrollja mellett folyt. Egy sor kérdésben a 
szerzői kollektíva valós képet tudott adni az eseményekről, kritikához folyamo
dott és a katonai felső vezetés részéről „elfogadható" értelmezés kialakítását 
egyáltalán nem állította a középpontba. 

A „Leírás" felöleli az orosz hadtörténettudomány minden igazi eredményét. 
Tükröződnek e munkában az Oroszország objektív valóságának ellentmondá
sai az imperializmus korában, 'olyan ellentmondások ezek, amelyek az elemzés-

89 Uo. Az orosz hadsereg az 1877—1878. évi háború előtt. Szentpétervár. 188». 
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93 L. -,A Balkán-félszigeten lezajlott, 1877—1878. évi orosz—török háború leírása". 1. k. Szentpétervár, 1901. 
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re való törekvés és az attól való nyíltan kifejezett félelem között alakultak ki, 
hogy a cárizmus ideológiai pozícióit a meggondolatlan kritikával esetleg gyen
gítik. Mindkét oldal jelen van a tanulmányban. Meglétük indokolja egyrészt a 
munkához való kritikai hozzáállás szükségességét, másrészt benne rejlő pozi
tív, valóban tudományos meghatározások figyelmes kiválasztását. 

A „Leírás" egyik kötetét a hadviselő felek háborút megelőző helyzete jel
lemzésének szentelték.94 Igen figyelemre méltó itt a török fegyveres erők érté
kelése.95 Ez reális alapokon nyugszik. A szerzők a török hadsereg erős oldalai 
közé sorolják a török katona állóképességét, különösen a védelemben; a véde
lem megszervezésének képességét földmunkák széles körű alkalmazásával és a 
tűzerő racionális felhasználásával; a török tüzérség magas minőségi színvona
lát. Artamonov és Parenszov gyenge pontnak nevezi Törökország fegyveres 
erőinél a katonai vezetés rendszerét, amely jellemzésük szerint esetlen és ke
véssé hatékony.96 A szerzők következtetése : — „a török hadsereg- sokkal komo
lyabb ellenfélnek bizonyult, mint azt várták"97 — mögött súlyos tapasztalatok 
húzódnak meg. 

A Vojgye tábornok, a Hadtörténelmi Bizottság harmadik elnöke által írt fe
jezetben, amely az orosz hadsereg technikai felkészültségével foglalkozik, gaz
dag tényanyag van felsorakoztatva, végkövetkeztetése egészében az előttünk 
már ismert meghatározások medrében marad. Vojgye úgy véli, hogy a fő hiá
nyosságok és mulasztások ,,a csapatok nem kellő harckiképzésében, a harc sza
bályzatokban rögzített korszerű követelményeinek figyelmen kívül hagyásában, 
néhány, a feladat színvonalának nem megfelelő katonai vezetőben" kérésen- . 
dők.98 E helyzet okát Vojgye abban látja, hogy „a közeli európai háborúkról 
hiányosak és nem elegendőek még a levont következtetések".99 Nem nehéz ész
revenni, hogy a megállapítások jók, de korlátozottak. Feltehető a kérdés: mi a 
mélyebb oka e következtetések hiányának? Vojgye nem ad erre feleletet. 

A felek hadászati terveinek értékelését, és általában az ellenfél hadászati le
hetőségeit külön fejezetben írta le Vojgye tábornok.100 Egészében elfogadja a 
hadjárat tervét, amelyet Artamonov és különösen Obrucsev javaslatai és szá
mításai alapján dolgoztak ki.101 Egyetért a fő hadműveleti iránnyal és a hadi
tevékenység hadászati céljával. Fejtegetésében szembeötlik két körülmény. Elő
ször: megállapítja a főparancsnok ideiglenes számításainak indokolatlanságát, 
aki II. Sándornak azt írta 1877. március 16-i levelében, hogy a terv alapja a 
végleges leszámolásra irányuló elgondolás. Érdekes elemzése a török hadászati 
tervekről. Lényeges és fontos beismerést tesz :-Konstantinápoly a következő el
gondolás alapján állt: „oldalba kell kapni az oroszok lehetséges támadását az 
erődnégyszögtől nyugatra. Az ehhez szükséges erőket a Plevna—Lovcsa vona
lon kell felvonultatni."102 Meg kell jegyezni, hogy éppen ebből az irányból jö
vő csapás lehetőségére utalt az Obrucsev által készített terv is, amelyben a tö
rök erőknek a háború előestéjén való elhelyezéséről és létszámáról is adott 
számvetést: ebből kitűnik, hogy Viddinnél több mint 50 ezer katonát, az erőd
négyszögben pedig mindössze 46 ezret összpontosítottak.103 Ebben az értelem-
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95 A fejezetet Artamonov, Parenszov, Vejmarn és Benderev írta. Artamonov a hadjárat terve kidolgozásának egyik 

résztvevője, Parenszov,szintén ismert személy. A két orosz szerzőt a Hadtörténelmi Bizottság hívta meg, mint az egyes 
kérdések konzultánsait. 
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ben a plevnai, hőskölteménybe illő események keletkezése mindenképpen meg
előzhető lett volna és indokolatlannak tűnik. 

Ilyenek a háborút megelőző események fő jellemzői a „Leírás" szerzőinek ér
telmezésében. Azok lényege olyan reményt kelthet bennünk, hogy magukat a 
hadieseményeket is reálisan értékelik. 

A háború első szakaszának eredményeit értékelve Vojgye tábornok külön fe
jezetben azt írja, hogy azok a számítások, hogy Törökországgal egycsapásra vé
gezzenek, egyáltalán nem igazolódtak be. Ennek a fő oka volt véleménye sze
rint —• amivel nem is lehet vitatkozni — „az orosz erők és az eléjük állított ha
talmas hadászati feladat aránytalansága, vagyis, hogy a török erődnégyszög ki
terjedt megerődített körletét, teljesen megkerüljék..."104 Ennek az elképzelés
nek konkrét eredménye — a lehetőség szerint egyetlen csapással, és a határ 
átlépését követő 13—14 héten belüli végrehajtás.105 Vojgye azt írja, hogy a fő
parancsnok említett elgondolásai arra a feltételezésre alapultak, „hogy a toro
sok nincsenek abban az állapotban, hogy elég erős ellenállást tanúsítsanak az 
<?rosz hadsereggel szemben, elmaradnak mögötte számban, minőségben, akció
képességben és — mint akkor feltételezték — a harcvezetés képességében 
is".106 

Másodszor: elismeri, hogy az orosz hadvezetés alábecsülte a törökök há
borús előkészületeit, amelyek 1876 novemberétől, az orosz hadsereg mozgósítá
sától kezdődtek. Az orosz vezérkar előtt — véli ő — ismeretlen volt, hogy a tö
rök hadsereg szert tett „a harcászati védelem sajátos módszere" megszervezésé
nek képességére.107 Végeredményben az „orosz fél korábbi optimista hangulata, 
amely a török harci erők alacsonyra értékelésén alapult, nyomot hagyott a fe
jekben, és bizonyos hatással volt a további elgondolásokra és a Dunán túli tevé
kenységre."108 Vojgye joggal mondja, hogy 1876 novemberétől 1877 áprilisáig az 
idő teljesen Törökország javára dolgozott.109 

Saját, végleges koncepciót azonban nem terjeszt elő. Ennek folytán elemzé
sének kritikai oldala csupán egyes megjegyzésekre korlátozódik. A szerző több
ször ellentmondásba kerül: Törökország harci erejének alábecsüléséről tett 
helyes megjegyzése után hirtelen közli, hogy a vezérkarnak elég hű adatai vol
tak az ellenségről. Számolni kell azzal a ténnyel, hogy az orosz hadsereg „egye
düli támadó ereje Gurko tábornok előrevetett osztaga volt, amelyet csak a 
VIII. hadtest erőinek egy része támogathatott".110 

Vojgye helyesen tárja fel a háború első szakaszának belső ellentmondásait: 
a Dunán való erőszakos átkelés sikeres végrehajtását, a Balkán leküzdését az 
előrevetett osztaggal. (Július 17-én Gurko tábornok bevette Kazanlikot, 19-én 
elesett a Sipka-szoros védelme.) „Áttörték a törökök második, utolsó remény
ségét is a Balkán-vonulatot, amely fedezte a fővárosukhoz vezető utakat. Nyit
va állt az út Cárgrádba."111 A támadáshoz szükséges erők azonban hiányoz
tak és mivel július közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a területi hódításokat 
nem erősítette meg a török fősereg, az annak jelentős része felett aratott ha
tározott ftarcászati siker elmaradt. 

Ilyen körülmények között az egész hadászati elgondolás végrehajtásának biz
tosítéka hiányzott. A Plevna alatti események, amelyek „teljesen váratlanul 
érték az orosz parancsnokokat", pótlólagos nehézségeket támasztottak, ameny-
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nyiben mellékvágányra terelték „az orosz erők figyelmét és irányát, amelyek 
eddig a Balkánhoz és a Balkán mögé igyekeztek".112 

Itt minden eléggé meggyőző, csak egy kínálkozó lépés hiányzik: hogy a plev-
nai késedelmeskedést szükségtelennek minősítse, határozottan állást foglaljon 
amellett, hogy elegendő lett volna fedező erők hátrahagyása és a Dunán túlra 
való további előnyomulás előkészítésére. Egy ilyen döntés — magától értető
dően — feltételezte volna a pontos elképzelést az ellenfél létszámáról Plevná-
ban. De a parancsnokság ebben tévedett, lényegesen túlértékelte Oszmán pasa 
erőit.I1:) Ezért az első időszak végén „az orosz hadsereg főerői Bulgáriában szét
szórtan helyezkedtek el két természetes akadály, a Duna és a Balkán fő vo
nulata között. Az orosz hadsereg itt kénytelen volt három álló, átlag kb. 300 
verszta hosszúságú arcvonalra tagozódni. Ily módon meg volt fosztva a szük
séges rugalmasságtól, a manőverezési szabadságtól és a mozgástól."114 

A háború második időszakát értékelve Vojgye azt „elhúzódó, több mint négy
hónapos fennakadásként" jellemzi „aminek ideje alatt minden aktív tevékeny
ség csak Plevna körül zajlott, a többi hadszíntéren védelmi helyzetbe kény
szerült."115 

Ugyanakkor annak megértése, hogy ez az időszak elhúzódó jelleget ölt, nem 
ment azonnal. Augusztus elején a főparancsnok még úgy vélte, hogy Plevná-
val nagyon gyorsan leszámolhat anélkül, hogy megvárná az erősítést Orosz
országból.116 De a török hadsereg támadása augusztus 21-én a Sipka-szorosnál 
és Plevna szeptember 11—12-i sikertelen ostroma véget vetett ezeknek a re
ményeknek. 

A hadászati szempontból fontos augusztusi hónapot a „Leírás"-ban Bradke 
vezérkari százados elemzi. A szerző helyesen indokolja, hogy a sipkái állások 
megtartása különösen fontos és jelentős volt. Éppen ezen a szoroson keresztül 
vezetett a legrövidebb út Plevnához — légvonalban Kazanliktól, Szulejmán 
pasa seregének bázisától — 160 verszta távolságra.117 Nem véletlen, hogy nagy 
arányú támadásához a török hadsereg éppen ezt àz irányt választotta. Bradke 
azt mondja, hogy az osztag veresége a Sipka-szorosban nehéz helyzetbe hozta 
volna az orosz hadsereget. Sipka és Plevna között az orosz hadsereg ereje nem 
volt elegendő ahhoz, hogy Szulejmánnal szembeszálljon, ehhez Plevna alól 
kellett volna erőket kivonni. Ráadásul Szulejmán pasa sikerének jelként kellett 
szolgálnia az aktív tevékenység megindításához mind a Sumla alatti hadsereg, 
mind a plevnai csoportosítás számára. Egyszóval, a Sipkán rendkívül bonyolult 
csomópont keletkezett. 

Az orosz erők felkészültsége kívánni valót hagyott maga után. A támadás 
kezdetére Radeckij osztagának erői széles körzetben szóródtak szét, közvetle
nül Sipkán két zászlóalj, öt kozák lovasszázad, öt bolgár druzsina tartózkodott. 
Az Elén városánál indított demonstrációt Radeckij a főerők mozgásának vél
te, és Tarnovoból az erők nagy részét ebben az irányban mozgatta, nem pedig 
a Sipkához. Bradke közli, hogy a sipkái roham teljesen váratlanul érte Ra-
deckijt, aki még augusztus 18-án reggel is jelentette a törzsnél, hogy*„Sipkán 
nyugalom van, az ellenség visszavonult a Hainköy-i-hágóból."118 Az augusztus— 
szeptemberi harcok a Sipkán rendkívül szívós küzdelmek voltak. Augusztus 
26-án Radeckij igyekszik rábírni a tábori parancsnokságot megkerülő műve-

112 Uo. 290. o. 
113 üo. 3. k. 2. rész. Szentpétervár, 1905. 299. o. 
114 Uo. 301. o. 
115 Uo. 287. o. 
116 Uo. 4. k. Szentpétervár. 1900. 18 19. o. 
117 ÜO. 4. k. I. rész 14. o. 
118Uo. 00. o. 
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letekre Szulejmán pasa ellen. Augusztus 29-én a törzsparancsnok személyesen 
tart szemrevételezést Radeckijnél és elveti ezt a tervet. És ismét a „plevnai káp
rázat", Nyepokojcsickij a fő érvként Radeckij javaslata ellen ismét felveti 
Plevnát. Csak akkor „fogunk szabad kezet kapni", amikor az elesik.119 

így a török hadsereg nem tudta kihasználni az orosz hadsereg nehézségeit a 
háború második időszakának elején. Vojgye helyesen azt állítja, hogy ennek fő 
oka a török hadseregnél megfigyelhető „vezetésbeli zűrzavar" volt, amely nem 
biztosította a lehetőséget a minden irányban egyidőben indítandó támadás-
hoz.12<> 

Gerua ezredes mutat rá, mennyire jelentős volt az orosz vezetés gondatlan
sága a késlekedés rövid ideje alatt, amikor az 1877. szeptember 22. és novem
ber 2. között elemzi a hadszíntéren lejátszódó helyzetet hadászati szempont
ból.121 Azt írja, hogy Plevna ostromának sikerére voltak alapozva az orosz tá
bori parancsnokság összes további tervei. Elképzelése szerint a hadművelet si
keres kimenetelének közvetlen eredménye lett volna a további támadás foly
tatásának lehetősége az összes felszabaduló erővel, egészen Drinápolyig. Követ
kezésképpen ezzel a sikerrel voltak kapcsolatban a háború gyors befejezéséhez 
fűzött »remények. Csak a fent vázolt remények megvalósulása helyett be
köszöntő sikertelenség után szűnt meg a habozás a cselekvési mód kiválasztá
sában — amely a július 8-tól augusztus végéig terjedő időszakban megfigyel
hető volt — és a működő orosz hadsereg hosszú időre áttért a feltétlen ha
dászati védelemre. 

Felmerül a kérdés: megmutatták-e a szerzők a török támadás sikertelensé
gének igazi okait, hűen ábrázolták-e a hadászati védelem lényegét? A siker
telen ostrom után, az október közepéig, a gárda hadszíntérre érkezéséig terje
dő időszak volt láthatólag a legfeszültebb. Ami a plevnai tevékenységet illeti, 
az események elemzése egészen a harmadik ostromig a számunkra már ismerős 
E. I. Martinov nevéhez kapcsolódik. Ö hű maradt a „plevnai blokád" szelle
méhez. A Plevna blokádjának szentelt írások szerzője a „Leírás"-ban Gerua. 
Tradicionális szellemben tolmácsolja az eseményeket, semmi újat nem hoz Mar-
tinovhoz viszonyítva. 

A török terveket értékelve az adott periódusban (szeptember—október) Ge
rua, a hadászati áttekintés szerzője megjegyzi, hogy a török parancsnokság álta
lános elgondolása Mohamed Ali erődnégyszögben tartózkodó hadserege tá
madásának megszervezésében jutott kifejezésre. Szulejmán pasának segítsé
get kellett nyújtania délről.122 De ezzel a tervvel szemben fellépett Szulej
mán. Közte, és Mohamed Ali, mint főparancsnok között élénk levelezés folyt. 
Egészen a főparancsnok leváltásáig és Szulejmán pasának az ő helyére való 
kinevezéséig (szeptember 22.) kettőjük között nem lehetett elérni az egyet
értést. „Gyakorlatilag a tervezett támadás csak a pasa elszigetelt támadási 
kísérleteinek sorozatában fejeződött ki, amelyeknek közös célja láthatólag a 
konstantinápolyi makacskodás kielégítésére való törekvés volt."123 Valójában a 
török hadseregnek minden kísérlete, hogy saját javára változtassa meg a hely
zetet, Szulejmán erős rohamára korlátozódott a Sipkán szeptember 17-én, és 
a Loni-folýon való erőszakos átkelést célzó hadműveletére a Ruscsuki osztag 
arcvonala előtt. A hadászati helyzetben hem hoztak változást ezek az akciók. 
Az események központja, mint korábban is, Plevna maradt, ahol az esemé-

119 Uo. 28. o. 
120 Uo. 3. k. 2. rész 302. o. 
121 Uo. 4. k. Szentpétervár, 1911.1—32. o. Gerua 1906-tól ideiglenesen a Hadtörténelmi Bizottság elnökének tisztét 
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nyék lassabban zajlottak, mint ahogyan azt az uralkodó követelte. Ö abból 
indult ki, hogy Plevnát szeptember 20-ig teljesen meg lehet hódítani. Ezt csak 
egy hónap múlva sikerült elérni.124 Éppen ebben az időben tesz kísérletet Gurko 
tábornok arra, hogy megoldja a plevnai problémát a „Balkánon túl". Fentebb 
már említettük tervét. Lényegében ez az ellentámadásba való átmenet irány
vonala volt, és a táborparancsnokságnál „különféle viszonyulást és élénk vi
tát váltott .ki".125 

így az orosz hadsereg számára válságos időt Törökország nem használta ki. 
„A támadó tevékenység zavaros kísérletei" lehetőséget adtak az orosz had
seregnek, hogy Plevna blokádját befejezze. December 20-án Plevna elesett. A 
„Leírás" szerzői megragadták az események lényegét. Vojgye megírta, részben 
általánosította a török hadsereg működését a következő kifejezéseiben: „A pa-
rancsnoklási viszonyok, a török harcoló erők vezetése kívánni valót hagyott 
maga után." Ez megkönnyítette az orosz hadsereg helyzetét. Másrészt Gerua 
megjegyzi, hogy mialatt Oroszországból Plevnához menetelt a gárda, a rus-
csuki, a zsuzsevo—oltenici, kalarasi, al-dunai osztagokban és Cimmermann 
hadtestében Dobrudzsában 100—125 000 ember volt összpontosítva, akik „egy 
célt szolgáltak — a működő hadsereg közlekedési vonalának védelmét". Termé
szetesen a másik időszak lényege — mint Vojgye megjegyzi — a háború első 
szakaszának következménye.126 De a „Leírás" szerzői nem szánták rá magukat 
a fő következtetés levonására, nevezetesen, hogy a háború adott szakaszában 
a legélesebben mutatkoztak meg az orosz hadsereg vezetésének gyenge oldalai: 
hadvezetési határozatlanság, hatalmas erők indokolatlan kikülönítése biztosítási 
feladatokra, az ellenség erejének általános alábecsülése és egyidejűleg az a 
tendencia, hogy túlértékeljék feltételezett létszámát egyes meghatározott irá
nyokban. A háborúnak éppen ebben a szakaszában mutatkozott meg a csapa
tok harcászati felkészítésében elkövetett lényeges hibák hatása. Elegendő pél
daként felhozni Plevna harmadik ostromát, vagy a Gornij-Dubnyakért folyó 
harcot. A háborúnak ebben a szakaszában teljes mértékben megmutatkozott 
az ellentmondás a hadászati feladatok döntő jellege és az első időszakban a 
hadszíntéren alkalmazott erők elégtelensége között. 

A háború harmadik időszaka Plevna eleste után kezdődik. Ennek központi 
eseménye a Balkán fő vonulatának leküzdése. A háborúk történetében elő
ször fordult elő, hogy a hegyeken való átkelés — amely ütközet jellegét vi
selte, mivel a hágók nagy része az ellenség kezében volt — ennyire jelentős 
erőkkel valósul meg, több mint 300 versztányi arcvonalon. A hegyvonulaton — 
mindent összevetve — 110 000 ember és 250 ágyú kelt át.127 A háború harmadik 
időszakát elemző fejezetek szerzői Gerua, Rezsepo ezredes, Bradke és Benderov 
voltak. 

Elemzésük igen sok elfogadható következtetést és megjegyzést tartalmaz. 
Lényegesen kiegészítik a háború általános értékelését. Ugyanakkor a szerzői 
kollektíva lényegében óvatos és mértéktartó következtetésekben. Ezekben a 
fejezetekben érződik az a törekvés, hogy ne bocsátkozzanak kritikába, ha
nem egy nyugodt „elbeszélő" elemzést adjanak. 

Gerua helyesen tapint rá az erők hadászati csoportosításának lényegére: 
Törökország fő gondja Konstantinápoly védelme lett. Azt mondja, hogy erre 
az időre az erődnégyszög „jelentőségének nagy részét elvesztette. Az erők fel-

124 Uo. 22. o. 
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ismert elégtelensége és a vélt szükségszerűség, hogy több erőt kell a frontális 
védelemre összpontosítani, megfosztotta a törököket attól, hogy bármiféle ak
tív védelmi tevékenységet kezdeményezzenek az oroszok szárnyai és mélyen 
fekvő mögöttes területei ellen."128 

Az akciók terve Plevna eleste után nem állt össze azonnal. A hadsereg veze
tésében ebben a tekintetben véleménykülönbségek támadtak. Gerua azt. írja, 
hogy a tábornokok egy része, különösen Gurko, Szkobeljev és Obrucsev, azzal 
az elgondolással lépett fel, amelyet már korábban megfogalmaztak — hogy 
a Balkánt először a Trojan-i körzetben kell leküzdeni. Gerua helyesen mu
tat rá ennek a tervnek előnyeire: itt nem áttörésről lett volna szó, hanem meg
erődített állások megkerüléséről.129 A főparancsnok annak a híve volt, hogy a 
Balkánon a Sipka-szorosnál hajtsák végre az átkelést, a védelmi vonalak át
törésével. Ennek az útnak az volt az előnye, hogy rövidebb volt, és ketté
vágta a török erőket, elkülönítve a szófiai csoportosítást és a balkáni had
sereget a kelet-dunaitól.130 

A végsőkig, a legvégsőkig folyt a legfelsőbb katonai vezetésben a két doktrí
na küzdelme: a határozott támadásé és az óvatos, kiváró hadmozdulaté; de
cember 12-én az uralkodói főhadiszálláson lezajlott értekezleten Totleben a 
téli hadjárat ellen lépett fel. Azt javasolta, hogy Ruscsukot vegyék ostrom 
alá, a hegyeken pedig csak tavasszal keljenek át.131 

Ezen a tanácskozáson döntést hoztak a Balkán leküzdéséről három nagylét
számú' csoportosítással, amelyek közül kettőt Gerua „magánhadsereg"-nek ne
vez (Gurko osztaga 72 000 ember és Radeckij osztaga 48 000 ember). A közöt
tük való összeköttetés érdekében Karcov tábornok kisebb osztagának (6000 
ember) kellett leküzdenie a hegyeket a Trojan^hágó körzetében.132 Fel kell hív
ni a figyelmet arra, hogy ennek a tervnek leglényegesebb része az a törekvés 
volt, hogy az ilyen nagy létszámú erő átkelését egységes elgondolás alapján fo
lyó harctevékenység formájában, egyidőben valósítsák meg; semmisítsék meg 
a szófiai csoportosítást és a balkáni hadsereget. Ki kell emelni, hogy ezen tö
rök hadseregek bármilyen jelentősebb manőverének lehetőségét kizártnak tar
tották: Radeckij osztagának mozgása csak akkor kezdődött, amikor Gurko erői 
már harcba léptek a Balkánért.133 

Az utolsó kötetek szerzői részletesen vizsgálják a két legjelentősebb ütköze
tet: Gurko megkerülő hadmozdulatát a hegyekben a Vragenen és Gurjanon ke
resztül Taskinszenig, és a háromnapos ütközetet Sajnovonál, amely Vesszei pa
sa seregének teljes bekerítésével járt.134 Ebből az elemzésből két következtetést 
lehet levonni: először, nyilvánvaló, a háború folyamán végbement a har
cászati nézetek fejlődésének folyamata, a fegyveres erők harcászati felkészíté
sében levő egész sor hiányosság leküzdése. 

Ebből a szempontokból figyelemre méltó Gurko tábornok parancsa, amit a 
Balkánon való átkelés előestéjén adott ki az osztagnak: „általában el kell ke
rülni a mély oszlopokban való harctevékenységet, és törekedni kell a kis mély
ségű alakzat felvételére. Komoly figyelmet kell fordítani a tűztámadás előké
szítésére. A törökök nem szeretik a megkerülést, ezért lehetőség szerint a meg
kerülés eszközével és a szárnyak átkarolásával kell élni. A legszigorúbb fi
gyelmet kell fordítani a terephez való alkalmazkodásra."135 
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Másodszor: a szerzők nem értették meg a harctevékenységek ezen mozza
natainak valódi értelmét. Nem látták meg itt a hadműveleti művészet elemeit, 
amelyek a magasabbegységeknek egy egységes elgondolás alapján és azonos 
feladat elérése érdekében kifejtett tevékenységében nyilvánultak meg. A tevé
kenységek ilyen rendszere a Sipka—Sejnovo alatti harcok sorozatában tű
nik ki leginkább, amikor az arcból támadó két megkerülő oszlop működése 
a hatalmas török hadsereg teljes bekerítéséhez vezetett. A hadművészet fej
lődésében az új elemek meghonosítását nem vették észre a hadtörténészek. 

„A háború leírásá"-t úgy kell értékelni, mint egészében pozitív jelenséget 
az orosz hadtörténettudomány fejlődésében. Számításba kell venni ugyanak
kor, hogy a megírásra fordított munkát a háborúval kapcsolatos hivatalos ku
tatások alkotórészének tekintették. Ez a Hadügyminisztérium éber felügyelete 
alatt folyt. Az ország politikai helyzete szintén rányomta bélyegét a szerzői 
kollektíva tevékenységet. Ilyen körülmények között a „Leírás" szerzőinek ér
demei különösen kidomborodnak. A szerzői kollektíva hozzájárulását a törté
nettudomány műveléséhez nem lehet egysíkúan értékelni. 

„A háború leírása" egészében hű tolmácsolója az orosz hadsereg hadászati 
vezetése sajátosságainak. A szerzők meg tudták mutatni, hogy már a háború 
első időszakában lemondtak a kezdetben elfogadott hadászati elgondolás meg
valósításáról. A török hadsereg oldalazó csapásaitól tartva, az orosz hadveze
tés a Duna mögött elfoglalt terület kiszélesítésére korlátozta terveit. 

„A háború leírása" végig követ — ha nem is elég pontosan — még egy 
fontos folyamatot: a két tendencia harcát a hadseregvezetésben. Oroszország
ban tehetséges tábornokok és katonai vezetők voltak, akik az orosz—török há
borúban is harcoltak. De egész idő alatt összeütközésbe kerültek a cárizmus ál
tal teremtett és szentesített rendszerrel, amely világosan megmutatkozott a 
háború időszakában. 

Megmutatván az orosz hadsereg háborúra való felkészítésének szervezésé
ben megnyilvánuló gyengeségeket, rámutatván a harctevékenységek során 
megmutatkozó legfontosabb hiányosságokra, a „Leírás" szerzői nem tudták fel
tárni az általuk kiemelt jelenségek társadalmi-politikai okait. Sok tekintetben 
hű, döntő vonásaiban meggyőző képet festettek. De az események részletes 
magyarázatát adni, azok belső összefüggéseit megvilágítani — ez számukra 
erőn felüli feladatnak bizonyult. Ez a helyzet az orosz hadtörténészek megha
tározott osztályhelyzetének következménye volt, akik nem léptek ki a burzsoá 
világnézet és monarchikus hűség keretei közül. Különösen világosan nyilvá
nult meg ez a vonás a „Leírás" utolsó köteteiben, ahol Gerua ezredes volt a 
szerkesztő, a szerzői kollektívát pedig a vezérkar legfiatalabb tisztjei alkották. 

Nem kételkedünk abban, hogy az egyik legdöntőbb tényező — amely egé
szében termékenyítőleg hatott a „Leírás" szerzőire — a mély patriotizmus volt, 
az a vágy, hogy országuk hadseregét a tudományos haladásnak megfelelő erős, 
szervezett, felkészült hadseregnek lássák. Az éleselméjűek nyilván észrevették, 
hogy a cárizmus akadályozóvá vált egy ilyen arculatú hadsereg kialakításá
nak útján. 

A „Leírással" az orosz hadtörténészek a 19. század utolsó harmadában, a 
20. század elején jelentősen hozzájárultak az 1877—1878. évi orosz—török há
ború történetének kutatásához. Ez a téma fontos helyet foglal el az adott idő
szak hadtörténettudományának problematikájában. Külön kell választani az 
orosz hadtörténészek által az orosz—török háború problémája kifejtésében foly- „ 
tátott kutató tevékenység két oldalát. Egyfelől, folyt az adott háború törté
nelmi helyének meghatározása. Ezt a feladatot a háború okainak, jellegének, 
eredményeinek tanulmányozása útján oldották meg. Másfelől, folyt a hadmű-
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vészét fejlődésének bemutatása, a háború elemzése és annak értékelése, hogy 
az mennyiben járult hozzá a hadászat és harcászat fejlődéséhez. 

A 19. század végére, a 20. század elejére, amikor Oroszország fejlődésének 
imperialista szakaszába lépett és az osztályharc mind jobban kiéleződött, erő
södött a cárizmusnak az a törekvése, hogy a hadtörténettudomány fejlődését 
az önkényuralom külpolitikájának szolgálatába állítsa. Ezzel magyarázható, 
hogy megerősödtek a konzervatív tendenciák a hadtörténelmi gondolkodás te
rületén. Ez a tendencia bizonyos fokig rányomta bélyegét az 1877—1878. évi 
orosz—török háború területén kifejtett kutatások jellegére és tartalmára. 



SZABÓ MIKLÓS 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD LÉGIERŐ LÉTREHOZÁSÁVAL 
ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELMÉLETI TEVÉKENYSÉG 

(1930—1944) 

A légierő lehetőségeinek megítélése az 1930—1934-es években 

Bár az első világháború egy sor hadművészeti kérdés megoldására nem tu
dott választ adni, azt mégis egyértelműen éreztette, hogy a megjelent új harc
eszközök — s ezek között is elsősorban a repülőgépek és harckocsik — alapve
tően befolyásolhatják a hadművészet továbbfejlődését, a hadviselés módját. 

Ezt, a repülőgépekben rejlő roppant lehetőséget ismerte fel Douhet tábor
nok, s dolgozta ki ennek alapján az ún. „légi uralom", vagy „korlátlan légi há-
borű" elméletét az 1920-as években.1 Ennek lényege: a szárazföldi és haditen
gerészeti erők rovására kifejlesztett, a légi uralom kivívására képes önálló „légi
cirkáló" flottával végrehajtott korlátlan légi háború, amelyben a tömeges légi
csapások az ellenséges légierő földi alapjain való megsemmisítésére, a harcoló 
hadseregek hátországtól való elvágására, a közigazgatási, ipari és kommu
nális gócpontok dezorganizálására, a polgári lakosság megfélemlítésére irányul
nak. Ily módon a légierő önállóan, rövid idő alatt térdre kényszerítheti az el
lenséget. A szárazföldi csapatok feladata csupán a határok biztosítása.2 

Ezzel Douhet egy sok éven át tartó, többnyire alkotó polémiát indított el3, 
amikor is „ . . . a katonai szakírók — győztes és legyőzöttek — a repülés
ről, várható fejlődéséről, az alkalmazás új elveiről sokat vitatkoztak"/1 így 
Douhet minden tévedése, hibája ellenére is jelentős mértékben hozzájárult — 
sok más tényező mellett — ahhoz, hogy a két világháború közötti évtizedekben 
fokozatosan kialakultak a légierő szervezésével, felhasználásával kapcsolatos 
korszerű hadászati-hadműveleti nézetek, amelyek biztosították a létrejövő új 
haderőnem (kisebb országokban fegyvernem) további gyors ütemű fejlődését. 

Természetesen a magyar katonai szakemberek is felfigyeltek az első világ
háborús repülőtapasztalatokra, majd a Douhet által vázolt lehetőségekre, de 

1 ftiulio Douhet 1809. május 30-án született Casertában. Az első világháború előtt repülőosztály-paranesnok volt. 
O" szerkesztette a légierő első szabályzatát. 1915-ben eltávolították a légierő kötelékéből, mert kifogásolta a Hadügy
minisztériumnak a légierők fejlesztésével kapcsolatos tevékenységét. 1910-ban a hadseregfőparancsnokot és az olasz 
hadvezetési módszereket bírálta, amiért egy évi börtönbüntetésre ítélték. 1918-ban kinevezték a légierő parancsnoká
vá, de hamarosan kérte nyugdíjazását. Az olasz fasizmus hatalomra jutása után újból szolgálatot vállalt, a légiflotta 
parancsnoka lett, s 192:5-ban tábDrnokkénl ment nyugdíjba. Ezután — U30-ban bekövetkezeti haláláig — csak el
méleti tevékeny.-égei folytatott, melynek során kidolgozta elméletét. Jelentősebb munkái: „Légi uralom" (1921), 
„Légi háború" (1927) és „Az 19. . évi háború" (1929). 

2 Douhet elméi>ti te\ékeny-étét rögzítő mindhárom munkáját lásd: Giulio Douhet: Luftherrschaft, Berlin, 1935. 
3 A viták egy jelentős részének az összefoglalását, értékelését lásd: Vauthier, P.: Die Kriegslelire des Generals 

Douhet. Berlin, 1935. 
1 Horvátit Ái-pád: A hadirepülés évszázada. Budapest, 1908. 121. o. 
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•egy időre tétlenségre voltak ítélve. A douhetizmus magyarországi hatását csak 
abból a szemszögből vizsgálhatom, hogy egy meglehetősen korlátozott gazda
sági adottsággal rendelkező kis ország katonai szakemberei milyen módon 
próbálták felhasználni ezt az elméletet a trianoni békeszerződés következmé
nyeinek a felszámolásához, illetve a teória mennyiben volt megvalósítható az 
adott politikai—gazdasági viszonyok között, hogyan hatott a légierő létreho
zására, továbbfejlesztésére? 

A „légi uralom elmélet" az 1920-as évek végétől kezdett ismertté válni a ma
gyar — elsősorban katonai — közvélemény előtt, de természetesen ez nem je
lenti azt, hogy korábban egyesek nem foglalkoztak a légierő lehetőségeivel! 

Az ország politikai vezetőit is egyre jobban aggasztotta az a tény, hogy a kis
antant államok fokozatosan fejlődő légierejének esetleges támadása könnyen 
döntő sikerhez vezethet, mivel mind a főváros, mind a fontosabb iparvidékek 
néhány percnyi repüléssel elérhetők voltak, miközben ők nem rendelkeztek 
megfelelő támadóeszközzel. Ez a fenyegetettség íratta Horthyval 1928 márciu
sában azt a következtetést, miszerint: „Nem tudok szervezőt elképzfelni], aki 
szükséges haditömeggyártást lehetőnek mondja, mikor Dorog, Pécs, Diósgyőr, 
Salgó [tarján], Szeged néhány kilom [éterre] [az] ellenségtől. Nagyhatalom kez
dem [ényezés] ódiumát nem vállalja — mi igen, megrohanással. Repülők, gáz, 
rep [ülők], gáz, rep [ülők], gáz."5 

E felismerés, valamint a revízió szempontjából fokozatosan kedvezőbbé váló 
külpolitikai helyzet egyre inkább megérlelte a jövő — esetleg preventív — há
borújára való felkészülés gondolatát. Az ország vezetői ugyanis egy percre sem 
nyugodtak bele az igazságtalan békediktátumba. Ezért „A birtokló nacionaliz
musának hajthatatlansága és a követelő nacionalizmusának telhetetlensége 
újabb katasztrófát érlelt . . ."6 

Az olasz közeledés gyakorlati lépések megtételét is lehetővé tette, így Bethlen 
1928 áprilisában már azzal a kéréssel fordult Mussolinihoz, hogy támogassa — 
többek között — 400 repülőgép leszállítását, valamint magyar pilóták olaszorszá
gi kiképzését.7 

Douhet magyarországi hívei elsősorban a repülőszakemberek, valamint azok 
közül kerültek ki,8 akiket elméletének az a része ragadott meg, mely szerint 
már egy közepesen fejlett állam is képes légiflottájával' gyors siker elérésére. 
Douhet szerint: „Ezer . . . bombázó repülőgépből... 100 bombázóegység alakít
ható, melyek naponta az ellenséges terület száz tetszés szerinti pontjára hoz
hatnak gyakorlatilag teljes pusztulást. . . Olyan nagyságrendű támadás ez, 
mellyel szemben minden eddig ismert harci eszköz hiábavalónak bizonyul."9 

Azonban a kirobbant világgazdasági válság, valamint a reméltnél lassabban 
kibontakozó kedvező politikai feltételek a 30-as évek első felében — a politikai 
szólamokon túl — csak elméleti síkon tették lehetővé a magyar haderő, s ezen 
belül a légierő kifejlesztését. Ez annál is inkább lehetséges volt, mivel a horthys
ta hadsereg rendelkezett néhány rendkívül jól képzett légügyi-elméleti és repü
lőműszaki szakemberrel, akik a Magyar Katonai Szemle (MKSz) hasábjain, va
lamint különböző szakkönyvekben fejtették ki véleményüket a légierő szere
péről, fejlesztési lehetőségeiről, sőt a légi uralom elméletről is. Úgyszintén a 
hadászati kérdéseket vizsgáló magas beosztású tisztek, hadiakadémiai tanárok 
sem térhettek ki mindezek megválaszolása elől. 

5 Horthy Miklós titkos iratai. Budapest, 1972. 74. o. 
6 Diószegi István: Két világháború árnyékában. Budapest, 1974. 132. o. 
7 Dombrády Loránd: Adalékok a magyar uralkodó osztályok katonapolitikájához (1927—1930). Hadtörténelmi 

Közlemények (a továbbiakban — HK) 1977. 1. sz. 5. o. 
8 Ezekre név, rendfokozat — s ha lehet — beosztás szerint az elképzeléseik részletezésénél térek ki. 
9 Douhel: Luftherrschaft... i. in. 23. o. 
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A jövő háború jellegét vizsgálva Werth Henrik tábornok — ekkor a Hadi
akadémia parancsnoka — úgy ítélte meg, hogy a korszerű technika alkalmazása 
következtében az egész ország területe harctérré változik, a háborúk a „lenni 
vagy nem lenni-ről" döntenek. Az új harceszközök közül a repülőgépet emelte 
ki elsősorban, mint a „modern háború leghatalmasabb" eszközét. Megítélése 
szerint az I. világháborúban is kiemelkedő szerepre tett szert, de azóta még in
kább megnőtt jelentősége. Szerinte a légierő, mint „erőtényező" megközelíti a 
gyalogság és tüzérség lehetőségeit, jobb a lovas felderítőnél, „összefoglalva te
hát mondhatjuk, hogy a repülő a szárazföldi hadsereg főfegyvernemeinek fel
adatát nagyban és egészében végezni képes . . . óriási előnyben van azáltal, hogy 
három dimenzióban képes mozogni. . . óriási mozgási gyorsasága folytán telje
sítőképessége mint harcosalakulat elsőrendű"10 — állította. 

Azonban Werth nem esett a két világháború között létrejött különböző el
méletek csapdájába, ugyanis azt a következtetést vonta le, hogy „ . . . a légi erők 
a jövő háborújában a győzelmet egyedül kivívni nem tudják, de a szárazföl
di erőkkel egyetemben a háborút mélyen befolyásoló hatást képesek elérni,, 
úgy, hogy egy korszerű hadsereg nélkülük csak kivételesen veheti fel sikerrel 
a harcot ellenfelével."11 E megállapítás első felének helyességét a II. világháború 
igazolta, a második felét pedig megcáfolta. Sok ütközete, csatája bizonyította, 
hogy az ellenség döntő légi fölénye mellett a szárazföldi csapatok még kivétele
sen sem érhetnek el eredményt (El-Alamein, Normandia stb.). 

A Werth által elképzelt magyar elit hadsereg létrehozásának hiányoztak a 
gazdasági-technikai előfeltételei. Ezek jelentőségét nagyon leegyszerűsítette a 
szerző, meghatározó voltukra csak az évtized végén, vezérkari főnök korában 
jött rá, amikor képtelen volt elgondolását a gyakorlatban megvalósítani. 

Gömbös Gyula honvédelmi államtitkársága, majd minisztersége alatt komoly 
erőfeszítéseket tettek a hadsereg fejlesztése érdekében. A gazdasági világvál
ság jelentősen befolyásolta ezek megvalósítását. Ennek ellenére 1930. június 
24-én rendelet látott napvilágot, melyben a „nagyhonvédség" átszervezése har
madik ütemének végrehajtásáról intézkedtek.12 Ennek megfelelően a Légügyi 
Hivatal (LÜH) állományába hét repülőszázadot és 1229 főt szerveztek.13 

Az 1930-as évek elején a vezérkar illetékesei is keresték a légierő alkalma
zásának módjait. „Repülők nélkül az európai kontinensen a jövőben hadműve
letek el sem képzelhetők. Azonban mi magunk repülő erőkkel nem rendelkez
vén, csak elméleti úton állapíthatjuk meg a repülők alkalmazásának lehetőségét 
és kihatását a hadműveletekre. A repülő parancsnokságok szerepeltetése ezt a 
célt szolgálta" — szögezte le az 1930-as vezérkari vezetési gyakorlat beveze
tője.14 Ennek megfelelően mindkét fél hadrendjében egy-egy vegyes repülődan
dárt és megfelelő felderítő erőket szerepeltettek. A hadseregparancsnokok sza
badon rendelkeztek ezekkel a kötelékekkel. E, csak „térképen" folyó hadműve
letből azonban nem tudtak egyértelmű és megbízható következtetést levonni. 

A repülőszakemberek közül Szentnémedy Ferenc vkszt. (vezérkari szolgála
tot teljesítő) alezredes — a 30-as években a Magyar Katonai Szemle légügyi 
rovatának a vezetője — volt Douhet elméletének egyik leglelkesebb hazai nép
szerűsítője. Cikksorozataiban, könyvében igyekezett rámutatni a douhetizmus 
előnyeire, s azokra a momentumokra, amelyek különösen figyelembe veendők 

10 A hadvezetés elmélete. Összeállította és bevezetéssel ellátta Werth Henrik. Budapest, 1930.1. rész 13. o. 
11 Uo. 13. o. 
12 HL HM Ein. 1. 1930/108 220 
13 HL HM Bln. 1. 1930/108 300 
14 A vezérkari vezetési gyakorlat 1930. megbeszélése. Eepülő rész. Hadtudományi Könyvtár (a továbbiakban —» 

Ht. K.) Sz—991.87.. 7. o. 
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ienetteK a magyar légierő — esetleg lehetségessé váló — fejlesztése szempont
jából. 

1931-ben Szentnémedy — ekkor még vkszt. százados — szinte teljes mérték
ben azonosult Douhet tanításával. ' Kétségtelennek tartotta, hogy az önálló légi 
háború „mind vér-, mind anyag- és pénzáldozat tekintetében, az eddigi hábo
rúkhoz képest tekintélyes megtakarításokat eredményezne és leghamarabb ve
zetne célhoz: a gyors döntéshez".15 

Ezzel ellentétben Ibrányi Mihály vkszt. százados16 úgy vélte, hogy a légierő 
zömét ä döntést eredményező földi harc érdekében kell alkalmazni, Szentné
medy viszont továbbra is kitartott a légierő döntő szerepe mellett.17 

A korszerű légierő megteremtésének pénzügyi feltételeit vizsgálva is arra a 
douheti következtetésre jutott, hogy ,,... az erőteljes fejlesztés gondolata mel
lett ez csak úgy volna lehetséges, ha a vezető gondolat: »súlypont a levegőben« 
minden tekintetben érvényre jutna és minden más ésszerűen elhanyagolható 
felszerelési kiadás rovására, az anyagi lehetőség határáig, minden a légi erő 
fejlesztésére fordíttatna. Ez teremtene aztán olyan légi erőket, melyek a jövő 
háborúban helyesen alkalmazva, biztosan és főként gyorsan előidézhetnék a 
háborús döntést."18 

A Legfelső Honvédelmi Tanács (LHT) 1932-ben elfogadta a hadsereg távlati 
fejlesztési tervét.19 Ennek lényegé, hogy összesen 21 gyaloghadosztályt, valamint 
gépesített és repülő alakulatokat szándékoztak felállítani három ütemben. Az 
első és második szakaszban 18—18, a harmadikban pedig 12, összesen 48 
repülőszázadot terveztek létrehozni. Ezt az elhatározást tükrözte az 1932/33. 
évi szervezési intézkedés20 is, amikor a légierő legénységét az október 1-i 874-ről 
1933. június l-re 1328-ra emelték fel. Ezt az évet a zsoldos rendszerről az álta
lános védkötelezettségen alapuló védrendszerre való áttérés átmeneti évének 
tekintették.21 

Ezek az erőfeszítések is arra ösztönözték a légierő híveit, hogy tovább nép
szerűsítsék az új fegyvernemet. Szentnémedy 1932-ben is feladatának tekintet
te az önálló légi háború elméletének ismertetését, feltárva annak hadászati, har
cászati, műszaki és gazdasági vonatkozásait. Fejtegetéseiben arra a következ
tetésre jutott, hogy bár továbbra is érvényes „az ellenséges haderő megsemmi
sítése mint mindenekfelett álló cél" clausewitzi tana, de a légi háborúk ko-. 
rában a haderő fogalmát tágabb értelemben kell vizsgálni. Szerinte a légierő, 
a harcoló tömeget ereje forrásában, a hátország erkölcsi erejében képes meg
törni. Mindebből ismételten levonta azt a többször hangoztatott — téves, de 
a magyar politikai és katonai vezetés számára szimpatikus — következteté-* 
sét, hogy a korszerű légierőre támaszkodva aránylag kis kötelékekkel is el
érhető döntő siker.22 

Réczey Ferenc vkszt. százados — néphadseregünk későbbi vezérőrnagya — 
vitába szállt23 Szentnémedy előbb vázolt nézetével. Helyesen mutatott rá, hogy 
a légierő önálló hadműveleteivel nem érhető el a háborús cél, mert a repülő
kötelékek még teljes siker esetén is nélkülözik az állandóságot (területfoglalás, 
-megtartás), ami a végső győzelem elengedhetetlen feltétele. Hangsúlyozta, hogy 

15 Szentnémedy Ferenc: Az önálló légiháború irányelvei, eszközei és lehetőségei. Magyar Katonai Szemle (a továfe-. 
biakban — MKSZ) 1931. 1. sz. 71. o. 

1(5 Ibrányi Mihály: A légierő mint a meglepés eszköze és együttműködése a földi erőkkel. MKSZ 1931. 8. sz.. 
17 Szentnémedy Ferenc: A légierő mint a meglepés eszköze. MKSZ 1931. 9. sz. 
18 Uő: Korszerű légi erők fenntartása pénzügyi megvilágításban. MKSZ 1931. 12. sz. 120. o. 
19 HL HM Ein. VI—1.1932/9135 Hr. 
20 HL HM Ein. 1. a, 1932/113 798 
21 HL HM Ein. 1. a. 1932/111 000 
22 Szentnémedy Ferenc: A korszerű hadászat problémái, különös tekintettel a légierők működésére. MKSZ 19SŽ;, 

2. se. 
23 Réczey Ferenc: A légi erők befolyása a hadászatra. MKSZ 1932/3. sz. 
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a repülők önmagukban nem hozhatják meg a döntést, de igenis nagymérték
ben befolyásolhatják a sikert. Ugyanakkor „csaknem fenntartás nélkül" egyet
értett vitapartnerével a repülőerők jövőbeni harcászati szerepével kapcsolatban 
ö is megerősítette annak lehetőségét, hogy az elkövetkező ütközetekben a re
pülőerők tömeges alkalmazása és a szárazföldi erőkkel való együttműködése kö
vetkeztében a harc — mai terminológiánk szerint inkább hadművelet — ki 
fog terjedni az ellenség védelmének teljes mélységére, esetleg hátországára is. 

Réczey is tévedett azonban, amikor a légierőt csak mint „messzehordó tüzér
ség ié t vizsgálta, hiszen ezzel kizárta a légi felderítés, légvédelem stb. felada
tainak ellátásából, aminek elvégzése pedig rendkívül fontos szerepet játszott 
a hadműveletek sikerében. Viszont helyesen foglalt állást akkor, amikor rá
mutatott arra — amit Douhet nem, vagy nem kellően ismert fel —, hogy nem
csak a légierő, hanem a légvédelem is fejlődik, még akkor is, ha ez utóbbi az 
1920-as évek végén még meglehetősen gyermekcipőben járt. Utalt arra, hogy 
még ilyen helyzetben is — bár kis hatásfokkal — a légvédelem képes a légi
támadás hatását csökkenteni (a bombázók nagyobb magasságba kényszerítésé
vel a találati valószínűség csökkentése stb.), ezért elengedhetetlen fontosságú 
a jelentősebb objektumok aktív légvédelmének a biztosítása. 

Vörös Géza vkszt. századost — majd 1941—42-ben a légierő vezérkari főnöke 
— is vitára ingerelte Szentnémedy fenti cikke. Helyesen mutatott rá, hogy légi 
háborúról csak akkor lehet beszélni, ha azt kezdetétől a végéig önállóan vívja 
meg a légierő, s így ér el döntést. Ezzel kapcsolatban viszont kizártnak tartotta, 
hogy hasonló gazdasági fejlettségű országok háborújában a többi haderő- és 
fegyvernem csak passzív szemlélője legyen az eseményeknek. Az önálló légi 
harc lehetőségét azonban elismerte. Vörös tehát a reális, a megvalósítható irány
vonalat képviselte. Hangsúlyozta, hogy a légierőben rejlő támadási készséget 
maximálisan ki kell használni. Újszerű az a megállapítása is, hogy a légvé
delem legyen egyenrangú a légierővel, és a kettő alkalmazása képezzen szer
ves egységet. Véleményét úgy összegezte, hogy: „A hadászati döntést befolyá
soló sok tényező között a légi erők az elsők között lesznek, de egyedül döntő —• 
azt hiszem soha !"2/l 

Ügy vélem, ehhez sokat hozzátennem nem szükséges! Talán ebből a cikkből 
érződik ki leginkább az igazi vezérkari — mai kifejezéssel összfegyvernemi, 
összhaderőnemi — szemlélet, valamint a támadás és védelem dialektikus vizs
gálata. 

Orosz Béla ny. (nyugalmazott) százados, annak a véleményének adott hangot, 
hogy ,,... ha az önálló légiháború hadászati jelentősége olyan terjedelmű, hogy 
azzal az ellenség küzdeni akarását közvetlenül is megtudja törni, ebben az 
esetben az eddig érvényben lévő hadászati elvek tovább már nem tarthatók 
fenn, és megszabott feltételek mellett azokat megdőlteknek is kell tekinte
nünk".25 Azt azonban, hogy a feltételek fennállhatnak-e még hadműveleti vo
natkozásban is, „csak bizonyos feltételek mellett" tartotta lehetségesnek. 

Szentnémedy a felmerült kérdésekre egy cikkben26 próbált válaszolni. Bár 
igyekezett állításait lépésről-lépésre ismét bizonyítani, néhány vonatkozásban 
már kénytelen volt „finomítani" véleményét. Egyrészt hangsúlyozni kénysze
rült, hogy szerinte nem képzelhető el Magyarországon olyan légierő, amely ön
álló légi háború folytatására volna képes. Ennek ellenére foglalkozni kell e kér
déssel, mert csak így alakíthatók ki a megfelelő ellenrendszabályok. Másrészt 
szükségesnek vélte az „önálló" jelző tartalmának pontosítását is. A „légi had-

24 Vörös Géza: A légi erők befolyása a hadászatra. MKSZ 1932/4. sz. 117. o. 
25 Orosz Béla: A légi erők befolyása a hadászatra. MKSZ 1932. (i. sz. 94. o. 
2<i Szentnémedy Ferenc: A légi erők befolyása a hadászatra. MKSZ 1932. 10. sz. 
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sereg" elnevezést tartotta helyesebbnek. Bizonyos mértékig újszerű a következő 
megállapítása is: „Nem állítjuk azt, hogy a légi erők önállóan és minden körül
mények között alkalmasak a háború eldöntéséhez! Talán inkább úgy formuláz
hatnánk a tételt: Ma még csak kivételesen és kedvező viszonyok között!"21 Ezzel 
a légierő megítélésének egy fontos korszaka zárult le, s a reálisabb hang, he
lyesebb megítélés időszaka kezdődött el Magyarországon. 

Az időközben lezajlott genfi leszerelési tárgyalások (1932.. február—július) 
kudarcából is azt a következtetést vonták le a magyar szakemberek, miszerint 
,, . . . jogos az a követelés, hogy a legyőzöttek »leértékelése« megszűnjék. A le-
fegyverzetteknek okvetlenül meg kell adni a lehetőséget az önvédelemre, 
ugyanakkor pedig azoknak, akik támadólag, és álig (sic) fel vannak fegyver
kezve, le kell szerelniök."28 

A légierő, mint haderőnem lehetőségeinek vizsgálatán túl mind gyakrabban 
foglalkoztak az egyes csapatnemek szerepével, alkalmazási módjával. Ezekre is 
az a jellemző, ami a légierővel kapcsolatos polémiára: többnyire általánosság
ban vizsgálták, s ritkábban a magyar lehetőségek szemszögéből. Pl. az éjszakai, 
vagy nappali bombázók kérdésében sokkal nagyobb volt a vita a szükségesnél, 
hiszen az adott magyar viszonyok között ez nem volt döntő probléma. 

Tóth Elemér ny. százados29 1932-ben — francia tanulmányra támaszkodva — 
helyesen határozta meg a nappali bombázók által közvetlenül a hadüzenet után 
végrehajtandó feladatok sorrendjét, ö is hangsúlyozta a légi fölény jelentő
ségét, de ezt a kérdést már összetettebben látta, mint Douhet és hívei. Szerinte 
a légi fölény nem cél, hanem út, melynek segítségével a földön és vízen a dön
tés kierőszakolható. Ehhez viszont a haderő- és fegyvernemek szoros együtt
működését tartotta szükségesnek. 

Schwager János légügyi főfelügyelő (őrnagy) a nappali bombázások kérdé
seivel foglalkozva30 — Douhet szellemében — rámutatott arra, hogy azok harci 
ereje elsősorban a kötelékük megbonthatatlanságán, az azon belüli kölcsönös 
tűztámogatáson alapszik. A szerző helyesebben értékelte a légvédelem helyét 
és szerepét, mint Douhet, amikor annak a véleményének adott hangot, hogy 
a légvédelmi eszközök az ellenség bombázóit 5—7000 m magasságba, kényszerít
ve, jelentős mértékben csökkentik a bombázás találati valószínűségét. Ugyan
akkor arra is rámutatott, hogy az 1930-as évek elején rendelkezésre álló bom
bázók teljes terheléssel csak nehezen tudtak 5000 m fölé emelkedni, így a zárt 
kötelékek rendszerint fellazultak, s ezzel kedvező feltételek teremtődtek a fö
lényes manőverezőképességű vadászrepülők számára, hogy eredményesen pusz
títhassák a bombázókat. Schwager tehát nemcsak a bombázók sérthetetlensé
gének, hanem a vadászok hatástalanságának téveszméjét is elvetette. 

Bárányi Károly31 is osztotta Schwager véleményét, s felhívta a figyelmet ar
ra, hogy bár a bombázók több és hatásosabb fegyverrel rendelkeznek, a holt
terüket ügyesen kihasználó vadászok fölénybe kerülhetnek. 

Szentnémedy 1933-ban könyv alakban is kiadta a repüléssel, légierővel kap
csolatos nézeteit. Ebben már nem annyira általánosságban, mint inkább Ma
gyarország szemszögéből vizsgálta e kérdést. A szabadon fegyverkező szomszé
dos államok általi veszélyeztetettség körülményeire hivatkozva sürgette a meg
felelő ellenlépések megtételét. „Különösen figyelmet érdemelnek a körülöttünk 
levő kisantant államok, ahol a légifegyverkezés messze túllépi azokat az ará
nyokat, amely Európa többi államainak területi, népességi és szárazföldi had-

27 Uo. 101. o. 
28 Uő: A genfi leszerelési tárgyalások légügyi eredményei. MKSZ 19:52. 11. sz. 118. o. 
29 Tóth Elemér: A technika fejlődésének befolyása a légi erők alkalmazására. MKSZ 19S2, 2. sz. 
30 Schwager János: A nappali bombázók harcereje és leküzdhetősége. MKSZ 1932. 4. sz. 
31 Bárányi Károly: A légi erők befolyása a hadászatra. MKSZ 1932. 7. sz. 
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sereggel egymásközt fennálló arányszámokat jelzi. Természetesen ezek a légi
flották állandó veszélyeztetést jelentenek a szomszédos lefegyverzett álla
mokra."32 

Állításának alátámasztására Szentnémedy a következő repülőgépállományról 
számolt be a Népszövetség adatai alapján:33 

Elsővonalbeli repülőgépek (tartalékok nélkül) 

Ország Vadász 
Nappali Éjjeli 

Felderítő Ország Vadász 
bombázó 

Felderítő 

Csehszlovákia 120 20 10 120 

Jugoszlávia 120 80 20 146 

Románia 60 36 — 188 

Magyarország A békeszerződés folytán: semmi 

Ezek a számok megközelítően reálisaknak tekinthetők, más forrásokkal ösz-
szevetve sem mutatnak lényeges eltérést. Pl. Csehszlovákia esetében, ha fi
gyelembe vesszük a tartalék repülőgépeket is (+291), akkor a fentieket meg
erősíti az az 1969-ből származó tanulmány, mely szerint az északi szomszéd 
állam 1933-ban 34 repülőszázaddal rendelkezett.34 

Bár a bombázók állománya nem túl nagy, egy védtelen országgal szemben 
valóban jelentős sikerek elérésére lettek volna képesek.35 Szentnémedy, hogy 
még elfogadhatóbbá tegye a széles tömegek körében a légifegyverkezés szük
ségességét, tovább ecsetelgette a veszélyt: „Bizonyos, hogy Magyarország letip-
rására legfontosabb harceszközként — szinte iskolapélda gyanánt — a légierők 
ígérkeznek, mert laksűrűsége folytán, közlekedési hálózata, iparának Budapes
ten való tömörülése és általában a főváros kedvezőtlen katonaföldrajzi fekvése 
miatt a légitámadások igen hatásosaknak látszanak."36 Ez az állítás is reálisnak 
tekinthető, amit ugyancsak alátámaszt egy röviddel később készült tanulmány 
táblázata (lásd a 457. oldalon).37 

Mindebből Szentnémedy azt a következtetést vonta le : „bizonyos, hogy . . . Ma
gyarország öngyilkosságot követne el, ha nem irányozná figyelmét ennek az 
érzékenységnek a megszüntetésére, vagyis a védelem és hatásrendszabályok 
gondos tanulmányozására. Kétségtelenül két dolgot kell követnünk : . . . légiszu
verenitásunk védelmére legalább szerény létszámú légirendőrséget és a lég
védelmi eszközök — ideértve a vádászrepülőket is — korlátlan szaporításának 
engedélyezését is."38 

A szerző utalt bizonyos arányeltolódásra a csehszlovák légierőkön belül a 
bombázók javára, helyesen látta a rohamos gyarapodást.39 A kisantant államok 

32 Szentnémedy Ferenc: A repülés. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1933. 48—49. o. 
S3 Uo. 74. o. 
MCsima János: Olaszország szerepe a Horthy-hadsereg fegyverkezésében (1920—1941) HK 19C9. 2. sz. 297. &. 
35 Ezekben az években az álcázott magyar légierő ugyanis ,,... változatlanul igen kevés, sokféle típust képviselő 

géppel rendelkezett, melyek harci alkalmazhatósága igen kétséges volt" — állapítja meg Dombrády Loránd az „Ada
lékok a . . ." c. idézett cikkének 16. oldalán. 

30 Szentnémedy Ferenc: A repülés... i. m. 71. o. 
37 Réczey Ferenc: Nemzetközi légi erők. MKSZ 1935. 6. sz. l l ö . o. 
38 Szentnémedy: A repülés... i. m. 74. o. 
39 1934-ben már 18 közel- és C távolfelderítő, 15 vadász-, 0 nehézvadász-, 9 közel- és 0 nappali bombázószázad. 

L. : Peter, Ernst: Oie Luftstreitkräfte der Tschechoslowakei, österreichische Militärische Zeitschrift (a továbbiakban/— 
ÖMZ) 1978. 2. sz. 12(5. o. 
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— s köztük Csehszlovákia — ugyanis ezekben az években a Trianonban meg
szerzett területeket mindenképpen megtartani" akarták az egyre erősödő ma
gyar revíziós törekvésekkel szemben, illetve megakadályozni felfegyverzését! 
Később, az évtized második felében is csak a nemzetközi helyzetben bekövet
kezett — számukra kedvezőtlen — fordulat kényszerére írták alá 1938. augusz
tus 22-én a bledi egyezményt, ismerték el a magyarok fegyverkezési egyenjo
gúságát. Ezzel meghiúisult az* a törekvésük, hogy továbbra is antant túlsúllyal 
tartsák féken Magyarországot. 

Románia és Jugoszlávia lehetőségeinek értékelésére külön azért nem térek ki, 
mert maga Szentnémedy is úgy vélekedett, hogy „Románia műszaki fejletlen
sége . . . csökkenti a légiveszélyt keletről.. .", illetve: „Általában Jugoszláviára 
is vonatkoznak a Romániára elmondottak."40 

Az erőfeszítések természetesen nemcsak a tollforgatók, hanem a politikusok 
körében is egyre fokozódtak. Szentnémedy említett könyve inkább propagan
disztikus céllal készült és a* tömegekhez szólt. A kormány viszont — a vezér
kari főnök állásfoglalásával összhangban — arra utasította 1933. április 20-án a 
genfi leszerelési konferencián tárgyaló magyar delegáció vezetőjét, hogy a teljes 
egyenjogúsítás alapján érje el Magyarország számára is a légierő felállításának 
engedélyezését. A legkisebb kisantant állammal való paritás elérését tűzték ki 
célul. így kb. 150 repülőgép (minden 7000 szárazföldi katona után egy repülő
század) rendszeresítésére számítottak.41 

• Időközben tovább folyt a vita a szaksajtó hasábjain is. Barkász Emil ny. szá
zados42 — a későbbi légierő egyik vezető műszaki szakembere — 1933-ban az egy-
és többüléses repülőgépek értékét vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy 
ez utóbbiak mozgatható megfigyelő-géppuskáival nem lehet felvenni a versenyt 
a merev beépítésű pilótagéppuskával felszerelt, korszerű vadászokkal szemben. 
Szentnémedy viszont az alacsony támadás jelentőségét, annak a csapatok me
netére való hatását részletezte.43 Ugyanezt tette, amikor az ezzel kapcsolatos 
külföldi véleményeket gyűjtötte csokorba, s kiemelte e támadások sokszoro
san nagyobb találati valószínűségét, valamint a földi csapatokra gyakorolt lé
lektani hatását.44 Egy másik helyen a légügyi rovat vezetője a zuhanóbombá
zásban rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet.45 

Jellemző az útkeresésre, a nézetek labilitására, hogy gyakran módosult egyes 
szerzők véleménye. Ezt bizonyítja maga Szentnémedy is, amikor a fenti néze
teinek kifejtése után pár hónappal ismét borúlátóan ítélte meg a vadászrepülő
gép lehetőségeit. Bár az aktív légvédelem elsőrendű eszközeként említette, az 
egyre növekvő követelményeket látva úgy vélte, hogy a hatásos vadászrepülés 
(leküzdés, légvédelem) megoldására idővel a mai együléses helyébe az attól 
eltérő, nagyobb hatósugarú, sebességű és erősen felfegyverzett, többüléses, nagy 
géptípus fog lépni.46 Mint közismert, a szerzőnek — a douhetizmus által bizo
nyos mértékig még mindig befolyásolt — eme nézetét nem igazolta a fejlődés, 
csak a hatósugár-, sebesség- és tűzerőnövelés vonatkozásában helyes a meg
látása. 

Ez évben is folytatódott az indokoltnál nagyobb vita a nappali és éjszakai 
bombázók alkalmazásáról. Barkász százados, a Barkász-féle bomba-célzókészü-
lék megalkotója, egy rendkívül széles technikai műveltségről tanúskodó, részle-

40 Szentném,edy: A repülés... i. m. 77. o. 
41 HL HM Ein. VI. 1. 1933/105 211 
.42 Barkász Emil: Az egy- és többüléses repülőgépek tűzrendszerének értéke műszaki megvilágításban. MKSZ. 

1933. 2. sz. 
43 Szentnémedy: Mene t tagozódás — légi felderítés — alacsonytámadás. MKSZ 1933. 4. sv, 
44 TJő: Az alacsony támadás a külföldi szakirodalomban. MKSZ 1933. 7. sz. 
45 Uő: A zuhanóbombázás problémája külföldi megvilágításban. MKSZ 1933. 8. sz. 
40 Uő: A vadászrepülés és légvédelem problémái. MKSZ 1933. 10. sz. 119. o. 
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tes tanulmányban próbált választ adni erre a problémára. Bár „csak műszáki 
szempontból vizsgálva" az alapkérdést — figyelembe véve a gépágyúk beépíté
sének közeli lehetőségét —, úgy látta, hogy minden körülmények között a nap
pali bombázók fejlesztésének kell lehetőséget biztosítani. Azonban, mert a tisz
tán műszaki szempontok mellett általában a „katonai szempontok" (katonaföld
rajzi helyzet, politikai viszonyok, az adott ellenséges ország légvédelmének ki
építettsége stb.) a meghatározóbbak, kompromisszumra kényszerült: „Összevet
ve ilymódon a műszaki lehetőségeket és a katonai szempontokat, azt a meg
állapítást tehetjük, hogy a gépágyúkkal felszerelt egységes bombázó sárkány 
megteremtésével azt a bombázó géptípust nyerjük, mely úgy az együttműködő, 
mint az önálló célú légi erők nappali, vagy éjjeli bombatámadásainál kiválóan 
meg fog felelni"47 — állította. 

Tóth Elemér is részt vett az MKSZ e témában kiírt pályázatán és a „dicsé
rettel kitüntetett" tanulmányában bizonyos vonatkozásokban Barkász vélemé
nyétől eltérő nézetének adott hangot. Ö a bombázókat alapvetően a tüzérségi 
tűzeszközök hatótávolságán túl elhelyezkedő élő, ill. holt földi célok ellen ja
vasolta alkalmazni, így a szárazföldi erőkkel való együttműködés körülmé
nyeit csak nagyon röviden (alacsonytámadás) vizsgálta. Bár a nappali bombá
zást tartotta célszerűnek, kis ország számára — a kisebb veszteség reményé
ben — mégis inkább az éjszakai bombázók fejlesztését javasolta.48 Ennek szük
ségességét külön tanulmányban is kiemelte.49 

Németh József vkszt. alezredes cikke50 1934 elejéről viszont azért érdemel 
említést, mert — olasz tanulmányt ismertetve — így szerezhetünk tudomást 
arról, hogy nem csak bizonyos magyar, hanem egyes olasz katonai körökben is 
szükségesnek tartották a légierők együttműködését a szárazföldi csapatokkal. 
Különösen a távol- és közeifelderítésben, a siker kifejlesztésében és az üldözés 
időszakában tulajdonítottak ennek jelentőséget. 

A politikai vezetés is egyre nagyobb figyelmet fordított a repülés ügyének. 
Minden lehetséges módot megragadott annak érdekében, hogy támogatást sze
rezzen a légifegyverkezéshez. így, a Mussolinival tárgyaló Gömbös Gyula ré
szére e tekintetben a következő emlékeztetőt állították össze: ,,a) Azonnali gya
korlati egyenjogúság vadász és felderítő repülők egyidejű engedélyezésével. 
b) Bombázó repülőgépekről legfeljebb az első két év tartamára mondhatunk le 
átmenetileg."51 

A vadászalakulatok megteremtését az ország kiszolgáltatottságának ^csökken
tése, a légvédelem aktív elemei megteremtésének igénye sürgette. Ezzel össz
hangban egyes szerzők52 úgy vélték, hogy a vadászrepülő elsődleges feladata a 
„légi védelmi harc", amit támadásaival erőszakol ki. Emellett azonban felme
rült a földi harcba való beavatkozás lehetősége is (a rohamozó gyalogság légi 
oltalmazása, az ellenséges védelem mélységében a tüzérség által le nem fogható 
tűzeszközök pusztítása stb.). E feladatok kapcsán azonban e cikkben is felbuk
kant az — ezekben az években oly gyakori — „alapvető" kérdés: egy-, vagy 
kétüléses vadászgép szükséges-e? A szerzők — szemben Barkász korábban idé
zett véleményével — hangsúlyozták: „Nem lehet kétséges, hogy a kétüléses 
gép harci értékét a mozgatható géppuskák nagyban növelik." Éppen ezért a fej
lődést a több üléses, több motoros vadászrepülőgépek megteremtésében látták. 
Nem vették figyelembe, hogy egyrészt a nagy sebesség, nagy géptest jelentős 

47 Barkász Emil: Nappali vagy éjjeli bombázás? MKSZ 1933. 11. sz. 128. o. 
48 Tóth Elemér: Nappali vagy éjjeli bombázás? MKSZ 19:54. 4. sz. 
49 Uő: Az éjjeli bombázásról. MKSZ 1930. 12. sz. 
50 Németh József: összműködés a repülőerőkkel a harcászat terén olasz megvilágításban. MKSZ 1934. 1. sz. 
51 HL HM Ein. I. 1934/194 769 
52 Dr. Borbély Miklós—Szabó János: A vadászrepülők szerepe a földi és légiliarcban. MKSZ 1934. 2. sz. 
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hátrányt jelent a légi harcban (emelkedés, fordulékonyság), valamint a nagy 
sebesség, de viszonylag kis lőtávolság a hatásos tűz idejét másodpercekre zsu
gorítja. 

Tóth Elemér éppen ez utóbbi problémát megoldandó vizsgálta — francia vé
lemények alapján — a vadászgépek tűzereje növelésének a kérdését. Elképzel
hetőnek tartotta, hogy azokra különböző űrméretű ágyút szereljenek, aminek 
következtében nő a lőtávolság és a tűzerő hatékonysága (már egy találat is el
pusztíthatja az ellenséget). Ennek ellenére a jövőt nem ebben, hanem abban 
látta, hogy: „A különféle típusú gépek helyett egységes típusú, légi cirkáló
szerű gépek fognak megjelenni."53 

* 

Mint látható, az 1930-as évek első felében a legkülönbözőbb nézetek csaptak 
össze. Az ismert körülmények következtében azonban ezek csak eszmefuttatá
sok, illetve külföldi tapasztalatok közreadása formájában történhettek. Feltét
len pozitívuma ezeknek az elméleti tevékenység fölpezsdülése, másrészt pedig 
az a tény, hogy e néhány év alatt is jelentős fejlődés tapasztalható. A kezdeti 
feltétlen „Douhet-imádat" fokozatosan realitássá szelídült, s igyekeztek a tény
leges lehetőségeknek megfelelő alternatívákat keresni. Ezek a viták tették le
hetővé, hogy a honvédség illetékesei 1934-ben bizonyos konkrét elképzelésekkel 
rendelkezzenek. így a németekkel tárgyaló Gömbös Gyula is ,,a bombázó rep-
gép fajtát illetően olyan többmotoros, nagy lóerejű és erős felfegyverzésű tel
jes fémkivitelű rep-gép typus" megválasztását sürgette 1934 nyarán, melynek 
„a légiharcban a vadászgépektől nincs sokat tartania."54 A Légügyi Hivatal ve
zetői szintén a több feladatos géptípus hadrendi beállítását javasolták.55 Ennek 
megfelelően a vezérkar főnöke is úgy foglalt állást, hogy: ,,Az új bombázó 
repülőgéptypust, teljesítmény tulajdonságai és felfegyverzése következtében ka
tonai alkalmazás tekintetében, — egy több feladat ellátására képesített egységes 
repülőgéptypusként képzelem, mely egységesen a közel- és távolfelderítésre és 
a nappali bombázásra (talán később az éjjeli bombázásra is) alkalmas."56 E mel
lett mindössze egy nagy sebességű együléses vadász rendszeresítését tartotta 
célszerűnek. A katonai felső vezetésnek e döntése irányt szabott a további fej
lesztési elképzeléseknek, azonban a vitát nem szüntette meg. 

A légierő kiépítésével kapcsolatos nézetek (1935—1940) 

A német fasizmus nyílt fegyverkezésének bejelentése, általános hadkötelezett
ségének bevezetése követendő példaként hatott a magyar katonai körökre is. 
Természetesen Magyarországon mindez nem volt megvalósítható olyan gyorsan, 
egy csapásra, mint Németországban, de itt is felgyorsult a fegyverkezési egyen
jogúsítás kikényszerítésére irányuló tevékenység. Az olasz-, s méginkább az 
egyre erősödő németbarátságra támaszkodva — amit elősegített az új vezérkari 
főnöknek és helyettesének 1935. márciusi berlini látogatása — kezdetben még 
titokban, majd egyre nyíltabban fokozták erőfeszítéseiket a korszerű hadsereg 
és légierő létrehozása érdekében. Ez a folyamat az új fegyvernemmel kapcso
latos vitában, majd a megteremtése során is nyomon követhető. 

53 Tóth Elemér: Ágyúval felszerelt repülőgépek. MKSZ 1934. 10. sz. 115. o. 
54 HL HM Ein. VI. 1. 1934/105 384. (HM Ein. U.a.—1934/105 826) 
55 HL HM Ein. VI. 1. 1934/105 518/ Lüh. Ein. I. — 1934/55 718) 
50 HL HM Ein. VI. 1. 1934/105 518 
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Németország felfegyverzésének nyilvánosságra hozatala újabb lendületet 
adott a magyar egyenjogúsítási törekvéseknek is. Berlinből, Rómából, London
ból egymást érték az ezzel kapcsolatos követi jelentések. Belátható távolságba 
került tehát a régen várt pillanat, s erre fel kellett készülni! 

1935 elején ifj. Berkó István főhadnagy57 arra figyelmeztette az illetékeseket, 
hogy egyformán csalódás érheti azokat is, akik túlságosan nagy, de azokat is, 
akik a kelleténél kisebb jelentőséget tulajdonítanak az önálló légi hadsereg kér
désének. 

Szentnémedy vkszt. őrnagynál is további eltávolodás tapasztalható korábbi 
fenntartások nélküli douhetista nézeteitől. Arra az önmaga által feltett kér
désre ugyanis, hogy van-e védelem a korlátlan légi háború ellen, már úgy vá
laszolt, hogy „ma még határozott igennel, vagy nemmel nem lehet felelni! Az 
egyetlen megoldás vagy az általános és egyenlő légi leszerelés, vagy az egyen
jogúsítás és józan korlátozás volna. Az előbbi utópia, az utóbbi valószínűleg a 
célravezető."58 

Ehhez a kérdéshez szólt hozzá Hellebronth Gusztáv ny. altábornagy,59 aki 
szerint a légierő fő feladata nem a békés polgároknak, hanem az ellenség légi 
és földi haderejének, valamint erőforrásainak a minél gyorsabb megsemmisí
tése. Ezzel összefüggésben sürgette a létfontosságú szervek és intézmények de
centralizálását, mert csak ezáltal tehető céltalanná katonailag a légitámadás. 

Kistelegdy Ernő főhadnagy cikke60 is a douhetizmustól való további eltávolo
dásról tanúskodik, ugyanis a repülők működésének három területét különböz
tette meg: az országhatár közelében, a földi erőkkel együttműködve; az ellen
séges ország területén az ellenség élőerejének, erőforrásainak pusztítása; saját 
területen, fontos objektumok védelme. Tehát élesen szemben állt Douhet-val 
mind a légierő felhasználásában, mind a légvédelem szükségességének elve
tésében. 

A titkos légierő vezetői is a lehetőségek fokozásában, a megfelelő kötelékek 
megteremtésében látták alapvető feladatukat. A Légügyi Hivatal vezetője 
1935. március 25-én a vezérkar főnökéhez felterjesztett emlékiratában61 a légi
erő bizonyos mérvű önállósításán túl nagyobb anyagi erőfeszítést sürgetett. 
(A katonai költségvetésből csak 6,55%-ban részesedik, míg a csehszlovák 10, 
a román légierő pedig 31%-ban). Ebben az iratban már megfogalmazódott a 
légierővel szemben támasztott követelmény is: ,,A légierő pság. (parancsnokság 
— Sz. M.) végcélul azt tűzte ki maga elé, hogy a minket környező kisentete-
államoknak legalább egyikével szemben komoly ellenségként léphessünk fel." 
Ezért a felderítőerőket csak a legszükségesebb mértékben, a „túlnyomórészt 
passzív szerepre hivatott" (?!) vadászokat pedig „mértékteljesen" szándékoz
ták fejleszteni. A tényleges erőfeszítéseket a bombázókötelékek korszerűsíté
sére és gyarapítására javasolták koncentrálni, amelyekkel „a hadműveletek ál
talános megkezdése előtt önállóan, majd a földi seregtestekkel szoros együtt
működésben óhajtunk a döntés kiküzdéséhez hozzájárulni." Az ezt megelőző 
évek vitáinak, eszmefuttatásainak kvintesszenciája így öltött testet a hadá
szati elképzelésben. 

Ezt a felfogást tükrözte az 1935/36. évi szervezési intézkedés is62, amely 3—3 
közelfelderítő- és vadász-, valamint 4—4 nappali és éjszakai bombázószázaddal 
számolt. Sőt még ezt az elképzelést is rövidesen túllépték. Győrffy—Bengyel 

57 Berkó István: Olaszország és az önálló légi háború. MKSZ 19:55. 2. sz. 
58 Szentnémedy: Van-e védelem a korlátlan légi liáború ellen? MKSZ 1935. 7. sz. 108. o. 
59 Hellenbrvnth Gusztáv: A légi háború és a védekezés módjai. MKSZ 1935. 8. sz. 
60 Kistelegdy Ernő: A repülők alkalmazása. MKSZ 1935. 9. sz. 
(51 HL HM p]ln. 1 .a. 1935/105 154 
C2 HL HM VI. 1. 1935/110 000 
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Sándor" tábornok, anyagi csoportfőnök ugyanis arról tájékoztatta november 
21-én Somkuthy altábornagyot, a vezérkar főnökét, hogy a miniszterelnök jó
váhagyta a légierő fejlesztési tervét. Ez 3 közfelderítő, 3 távolfelderítő, 4 nap
pali bombázó-, 3 vadász-, valamint egy 5 + 2 gépes „nagy akciórádiuszú és nagy 
teherbírású légicirkáló rep. század" (sic!) megteremtését foglalta magában. Ezt 
az elképzelést szándékoztak alapul venni a beszerzésnél és anyagbiztosításnál.6^ 
Az elhatározást rövidesen tettek követték. Az anyagi csoportfőnöknél 1936 már
ciusában lezajlott értekezlet anyagának tanúsága szerint 24 millió márka ér
tékben rendeltek repülőgépeket: 36 db Heinkel „He—46"-os közel- és 18 db. 
„He—70"-es távolfelderítőt, ill. könnyűbombázót, valamint 66 db Junkers: 
,,Ju—86"-os bombázógépet, majd a későbbiekben még 3 db „Ju—52" forgalmi 
és 67 db iskolagépet, közel 30 millió márka összegben.0'1 Ugyancsak 1936-ban 
tett javaslatot a Légügyi Hivatal vezetője a vezérkar főnökének — aki ezt 
támogatta — 52 db Fiat „CR—32" együléses vadászgép beszerzésére, majd
nem 18,5 millió líra összegben.65 Tehát — a döntésnek megfelelően — a meg
rendelésekben a bombázók voltak túlsúlyban, s ebből is érzékelhető, hogy mi
lyen feladatokat szántak a hivatalosan még nem is létező légierőnek. Ezeket az 
erőfeszítéseket az általános európai fegyverkezés indokolta. 

A környező államok légiereje 1937-ben a következőket foglalta magában:66 

Ország 
Feld. | Vad. | Neh. bo . | Köz. bo. | ossz . Rep. gép 

ossz. 
Személyzet 

Ország 
r e p . s z á z a d 

Rep. gép 
ossz. Tiszt Legs. 

Csehszlovákia 24 21 9 6 60 1300 800 6 800 

Jugoszlávia 21 10 9 9 49 900 800 8 000 

Román ia 10 12 3 3 28 800 600 10 000 

összesen : 55 43 21 18 137 3000 2200 24 800 

Ekkora légierő ellen — még ha nem is minden repülőgép tartozott a legkor
szerűbbek közé — csak nagyon jól szervezett, felszerelt és kiképzett légierőt 
lehetett volna eredményesen szembe állítani, márpedig ilyennel Magyarország 
nem rendelkezett. Nem beszélve arról, hogy e repülőkötelékeket a környező ál
lamok folyamatosan korszerűsítették az elkövetkező években. „Németország és, 
Európa más államainak 1935-től megkezdődő újrafelfegyverkezése láttán, ami
kor fokozódott a feszültség, Jugoszlávia megerősítette légierejét... ehhez új. 
gépeket rendelt Németországtól, Angliától és Olaszországtól." Ennek megfe
lelően 1938 végén 3 repülődandárba tartozó 9 repülőezreddel rendelkezett.67 

Csehszlovákia is nyitott szemmel figyelte az eseményeket: a spanyol polgár
háború (1936—1939) a csehszlovák vezérkarnak megmutatta a hatásos bombázó
repülő hiányából" fakadó gondokat. Ezért a Szovjetuniótól beszerezték az ak
koriban legmodernebb bombázó, az A. N. Tupoljev által tervezett „SB—2" (cseh 
megnevezése „B—71") licencét, amiből 111 db-ot gyártottak.68 

Azonban nemcsak ez indokolta a magyar légierő fejlesztését! A csehszlovák 
kormány számára egyre kedvezőtlenebbé váló nemzetközi helyzetben előbb a, 

63 HL HM Ein. VI. 1. 1935/105 575 
64 H L HM Ein. VI. 1. 1936/105 135 és 1938 
65 S-L HM Ein. VI. 1.1936/105 074 
66 S zentnémedy: Visszapillantás a légügy múlt évi fejlődésére. MKSZ 1938. 1. sz. 124; o. 
67 Peter, Ernst: Die Luftstreitkräfte Jugoslawiens . ÖMZ 1979. 2. sz. 124. o. 
68Peitf ,Ernst: Die Luftstreitkräfte der Tschechoslowakei. ÖMZ, 1978. 2. sz. 128. o 
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magyar, majd később a német határ mentén állandó erődítési elemek kiépíté
sével igyekezett az országot támadás ellen biztosítani. Az erődöket külön erőd
alakulatok tartották megszállva, mint azonnal alkalmazásra kész egységek. ,,A 
határnak ilyen megerődítése nagy erőgyarapodást jelent." — állapította meg 
a korabeli szakember.69 De ettől függetlenül is, az 1939 elején 700 ezer fős cseh
szlovák hadsereg jelentős erőt képviselt.70 

Hasonló mondható el a másik két szomszéd államról is. Mind Romániában, 
mind Jugoszláviában külön határvédelmi alakulatok álltak rendelkezésre, ame
lyeket már békében is ugyancsak magas létszámon tartottak. 

Ezen erődrendszerek áttörésének elősegítése, a siker kifejlesztése terén fűz
tek a magyar katonai vezetők komoly reményeket a légierő, s ezen belül is 
a bombázók tevékenységéhez. Ennek szellemében fogalmazódtak meg a Légügyi 
Hivatal számára a vezérkari tiszteknek az 1937. évi hadgyakorlatokkal kap
csolatos tapasztalatai, melyek lényege: az előkészítő munkában nagyobb mér
tékben vegyen részt a LÜH; a seregtestekhez állítsanak be repülő szakköze
geket; felül kell vizsgálni a repülő-harceljárást, mert bár megindultak az elő
munkálatok, nagyobb súlyt kell fektetni a repülők egyéni teljesítményére.71 

A spanyol polgárháború tapasztalataiból is az együttműködés szükségszerű 
voltára utaló következtetésre jutottak egyes szakírók: „a légierőknek a földi 
csapatokkal együtt kell működniük, és azok csak akkor bíznak a repülőkben, 
ha azok minél nagyobb számban vesznek részt a csatában."72 Emellett sürget
ték a bombázók sebességének növelését, valamint e kötelékek vadászvédelmé
nek biztosítását. 

Érdekességként meg kell említeni — talán először itt fordult elő, s majd a 
későbbi években egyre gyakrabban —, hogy az ember szerepét jóval a tech
nikai színvonal jelentősége fölé emelték. Tóth őrnagy így fogalmazott: „Ma nem 
az anyag minősége játszik döntő szerepet, hanem a pilóta értéke és a bevetett 
gépek száma."73 Egy másik vélemény szerint: „Míg a katonának helyén van 
az esze és a szíve, hazája védelmében övé lesz a döntő szó és nem a tech
nikáé."74 Horthy István szerint: „ . . . a magyar repülők száma és kiválósága 
határozza meg a jövőben Európában, mint egyik legfontosabb tényező, helyze
tünket, biztonságunkat és szavunk súlyát."75 Ismét mások szerint: „Hiába van a 
sok löveg, géppuska, repülőgép és ezernyi más harceszköz... Ezekkel alig tud
juk az ellenség ellenállását megtörni . . . Férfias kiállással, rámenéssel, közvet
len közelből vívott harccal tudjuk csak akaratunkat rákényszeríteni az ellen
ségre . . ."76 Azt azonban világosan kell látni, hogy ezek a megállapítások a ka
tonai szaksajtóban jelentek meg, alapvetően propagandisztikus céllal! A való
ságban nem a technika lebecsüléséről van szó, hanem éppen arról, hogy a szak
írók ekkor döbbentek rá a gyakorlati gondokra, a felfegyverzés nehézségeire, 
gyakran megoldhatatlan problémáira. A katonai vezetés egy percre sem be
csülte alá a korszerű technika jelentőségét, s komoly erőfeszítéseket is tett azok 
előteremtése érdekében. Az viszont más kérdés, hogy ennek kapcsán túlérté
kelték úgy a hazai gyártás, mint a külföldi beszerzés lehetőségeit. 

Azonban a túlzások ellenére is folytatódott az elméleti tevékenység a há
ború kirobbanását közvetlenül megelőző években a légierő helyének, szerepé-

09 Stirling László: Elgondolások a korszerű hadviselésről. MKSZ 1039. 6. sz. 5. o. 
70 Magyarország külpolitikája 1938—1939. összeállította és sajtó alá rendezte: Ádám Magda. Budapest, 1970. 

«77. o. 
71 HL HM Ein. VI. 1. 1938/2209 
72 Tóth Elemér: Légiháború Spanyolországban. MKSZ 1937. 0. sz. 104. o. 
73 Uo 
74 Godó Ágnes—Sztana Béla: A Horthy-rendszer katonai ideológiája. Budapest, 1965. 57. o. 
75 Dr. Keresztes Károly: Légi imperializmus. Budapest, 1943. 7. o. 
76 Dr. Bán Mihály—Dr. Rakolcai László: Korszerű honvédelem. Budapest, 1941. 159—160. o. 
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nek meghatározása érdekében. Padányi Jenő vkszt. százados például az évtized 
háborúinak (japán—kínai, Gran Chaco, olasz-abesszín, spanyol polgárháború) 
tapasztalatai alapján arra a végkövetkeztetésre jutott, (hogy: „Azt hisszük, leg
közelebb járnak az igazsághoz azok, akik a légierőket sem nem értékelik le, 
sem nem becsülik túl, hanem a repülőgépben, a többi harceszközök, vagy fegy
vernemek mellett a hadvezér részére egy rendkívül hatásos eszközt látnak."77 

Ugyancsak a spanyol polgárháború tapasztalataiból, vont le Szentnémedy 
olyan — az eddigi állásponttól meglehetősen eltérő — következtetést, hogy bár
mennyire vonzzák is a nagy városok a bombázókötelékeket, az erélyes védelem 
és a lakosság kitartása meghiúsíthatja az ellenség elképzeléseit.78 

Érdekes változást jelez az a tény is, hogy a légügyi rovat 1937. évi pályá
zatán a földi erőkkel való együttműködés problémáit boncolgató tanulmány
nyal lehetett részt venni. 

Tóth Elemér őrnagy — a pályázat nyertese — úgy vélte, hogy a repülők 
által elérhető hatást leggazdaságosabban a bombázók fejtik ki, a vadászok fő 
feladatát pedig az ellenséges légitevékenység elhárítása képezi. Megítélése sze
rint a mozgósítás időszakában a bombázó repülők alapvető feladata a közle
kedési csomópontok, felvonulási útvonalak lefogása, s csak ezek után az el
lenséges repülőterek elleni csapás. A dandárokba összefogott bombázó erőket 
a fővezérségnek tartotta célszerűnek alárendelni, a légierők parancsnokán ke
resztül. A vadászokat is közvetlenül a főparancsnok alárendeltségében javasol
ta alkalmazni, elsősorban az ellenséges bombázók elleni harcra, másodsorban 
pedig a saját bombázók oltalmazására. 

A hadműveletek alatt viszont a bombázók fő feladatának az ellenség száraz
földi csapatai és azok utánpótlási vonalai ellen végrehajtott csapásokat tekin
tette. „Ott lesz a légi erők harcának is a súlya, ahol a földi harcok súlya van" — 
állapította meg.?J Ebben az időszakban célszerűnek látta az erőket osztály-, il
letve századkötelékben alkalmazni. 

Szervezési kérdéseket boncolgatva Tóth úgy foglalt állást, hogy kis állam 
is fokozhatja — nagyobb anyagi megterhelés nélkül — a repülőszázadok szá
mát, ha a meglevő alakulatokat kétszer annyi hajózó- és szerelőszemélyzettel 
látja el, mint amennyi egy századhoz kell. Ezáltal ugyanazt az alegységet két
szer annyi időre lehet bevetni. Ekkor még nem láthatta a szerző azt a később 
égető problémát, hogy még a meglevő alakulatok számára sem tudták biztosí
tani a megfelelő állományt. Nem beszélve arról, hogy a technika sem bírta vol
na a kétszeres igénybevételt ! 

Az említett 1937. évi pályázat II. díját nyert Adonyi Ferenc főhadnagy sze
rint a „hadászati döntést a jövő háborújában is a földi erők hozzák meg, a légi
erők nagyon is hatásos támogatása mellett. A kitűzött hadászati cél sikeres 
eléréséhez a földi és légi haderőknek.. . legszorosabb együttműködése szük
séges."80 Ügy vélte, hogy ennek a közös tevékenységnek a háború első per
cétől az utolsóig tervszerűnek kell lennie. 

Újszerű a munkájában, hogy bár „kivételes"-nek ítélte meg, mégis lehetsé
gesnek találta a vadászok alkalmazását alacsonytámadások végrehajtására. Ez 
azért hangsúlyozandó, mert mint korábban láttuk, az illetékesek döntően csak 
passzív szerep betöltésére tartották alkalmasnak a vadászokat. Ugyancsak he
lyesen ítélte reménykeltőnek a csatarepülők lehetőségeit. Az alacsonytámadás 
lényegét a terep változásait kis magasságban követő észrevétlen előnyomulás-

77 Padínyi -fenő: Korlátlan légiháború''' MKSZ 1937. 8. sz. 1 Ki. o. 
78 Szent nemed)/: Bomhi vet esek »yakörlati hatáseredményeL MKSZ 19S7 7. sz. 
79 Tóth Eleméi-: A földi erőkkel való helyes együttműködés problémája.-MKSZ 19:58. t. sz. 1 Í8. o. 
80 Adonui Ferenc: A -fold i erőkkel való helyes együttműködés problémája. MKSZ 19:38. 0. sz. 121. o: 
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ban, a meglepésszerű rácsapásfoan, bombázásban, s az azt kiegészítő hatalmas 
géppuskatűzben látta. 

A szervezési sorrendre a következő javaslatot tette: felderítők; csatarepülők 
és a legszükségesebb vadászrepülők beállítása (ez utóbbiak „szükségszerűen" a 
honi légvédelmet is elláthatják); külön a Fővezérség, vagy az Országos Lég
védelmi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó vadászerők; s végül a nagy 
teljesítményű bombázók. Ezzel a véleményével tehát jelentősen eltért az ak
kori hadászati elképzelésektől, a légierőnek szánt feladatoktól. 

A szárazföldi és légierők viszonyáról, együttműködéséről Szentnémedy vk. 
(vezérkari) alezredes is véleményt nyilvánított.81 A légierőnek a haderő kere
tébe való beilleszkedését, a vezetés és alárendelési viszony kérdését vizsgálva 
megállapította, hogy az önállóság nem fejlődhet a légierők öncélú, külön há
borújához. Csakis a legfelső vezetés kezében képezhetnek olyan különleges 
és hatásos erőt, amely annak szándékai szerint hol szoros együttműködésben a 
földi erővel, hol pedig időben és térben ezektől függetlenül kerül alkalmazás
ra, messze fekvő, távoli célok ellen. 

Ha további eszmefuttatását nézzük, még szembetűnőbb a szerző véleményé
nek eltérése korábbi meglátásaitól. Túl azon, hogy e cikkében világosan rá
mutatott arra, hogy a légi és szárazföldi hadműveleteknek kölcsönhatásban — 
Szentnémedy szavaival „összeköttetésben" — kell lenniük egymással, a két 
haderőnem közé egyenlőségi jelet (!) tett. „A két haderőrész a szárazföldön 
együttesen képezi (kiemelés tőlem — Sz. M.) . . . a korszerű hadviselési eszközt. 
Sohasem képez azonban az egyik a másik nélkül olyan hadviselési eszközt, 
amellyel a háborút meg lehet nyerni."82 

Mint látható, Szentnémedy véleménye sokat változott' a 30-as évek elejéhez 
képest. A külföldi légi hadgyakorlatok és a háborúk tapasztalatai segítettek 
neki meglátni a légierő tényleges lehetőségeit, alkalmazásának célszerű mód
jait. Ugyancsak sokat jelentett helyes látásmódja kialakításában az, hogy a 
légierő vezérkari főnökeként (1938. 03. 15-től) a valóság, a tényleges lehetőség, 
józanítólag hatott rá. 

Feketehalmy—Czeydner Ferenc vk. ezredes (1935—38-ban a légierő vezér
kari főnöke, 1938. 03. 15-től légügyi csoportfőnök) is úgy látta, hogy aki le
mond a légierő alkalmazásáról, az a győzelmet kérdőjelezi meg. A földi csata 
gyújtópontjában létjogosultsága van a repülőnek. Mint vezérkari tisztnek, a 
szovjet mély hadművelet elméletéről is lehettek ismeretei, mert, ahhoz ha
sonlóan, a légierőtől várta az ellenség védelmének teljes mélységben való lefo
gását. „Ha legalább 10 km szélességben (ez hadtest támadási sávnak felel meg 
— Sz. M.) és teljes mélységükben legázoljuk az ellenség élő erőit és tűzgépeit, 
akkor remélhető, hogy zömünk még aznap 20 km mélységű tért foglal (ez egyen
lő a harcászati mélység áttörésével — Sz. M.), ami a jól indult döntő művelet
nek kritériuma." — írta.83 Valóban, a II. világháborút közvetlenül megelőző 
időszak korszerű elvei szükségesnek ítélték a harcászati mélységnek a hadmű
velet első napján való áttörését, ez azonban a háború éveiben — minden ez 
irányú erőfeszítés ellenére is — csak elvétve fordult elő. Sokkal inkább a had
művelet 2—3. napján volt megoldható. 

összességében Feketehalmy—Czeydner a kis magasságból támadó „repülő 
falanx" összefogott bombázásait, a szárazföldi csapatokkal való együttműkö
dést tartotta döntőnek. 

Hrussoczy Győző ny. alezredes is annak a véleményének adott hangot, hogy 

81 Szentnémedy: A légierők és a többi fegyvernemek kölcsönviszonya. MKSZ 1938. 7. sz. 
82TJo. 
83 Feketehalmy-Czeydner Ferenc: Tömegtámadások a gyakorlatban. MKSZ 1938. 3. sz. 115. o. 

—i 465 — 



a győzelem legszámottevőbb tényezője a légierő, ezért ezt mindenkor a leg
megfelelőbben kell alkalmazni, s már békében kiépíteni. „Különösen fontos . . . 
a légierők szerepe a háború .első szakaszában és olyan országokkal szemben, 
melyek határait már békében bevehetetlennek látszó erődítmények sora lezár
ja, ami a földi erők részére a meglepetést, a megelőzést, a »lerohanást« az át-
karolást lehetetlenné teszi."8'* Nem lehet nem észrevenni a sorok között meg
húzódó nyílt utalást a környező államok határai mentén kiépített erődrend
szerekre. Bár a szerző elsősorban Csehszlovákiára gondolt cikkének megírása
kor, a történelem kereke azonban gyorsabban forgott, mint a nyomdagépeké. 
A megjelenés idejére — 1938. december — az első bécsi döntés már megol
dotta ezt a részkérdést, de érvényes maradt a többi kisantant állam vonat
kozásában. 

Időközben döntő fordulat következett be a nemzetközi helyzetben, s ennek 
következtében a légierő fejlesztésének lehetősége terén is. A kisantant államok 
— a kényszerítő nemzetközi körülmények hatására — 1938. augusztus 22-én 
Bledben hozzájárultak Magyarország felfegyverzéséhez. Ezzel nyíltan lehetett 
folytatni a korábban megkezdett munkát. Ettől az időtől a honvédségi ügy
iratokban is megszaporodtak a légierővel kapcsolatos állásfoglalások. így az 
egyik 1938. június 2-i aktából kitűnik, hogy a honvédelmi miniszter „elsősor
ban alacsonytámadásra alkalmazható" könnyűbombázó repülőgépek beszerzé
sét tartotta szükségesnek.85 Ez teljes mértékben összhangban állt az akkori ha
dászati tervvel. 

A légierő és a szárazföldi csapatok együttműködését szándékozta elősegíteni 
a Légügyi Hivatal azzal is, hogy 1938 őszén nagyszabású légi hadgyakorlatot 
rendezett. Célként a légi- és szárazföldi erők együttműködésének szemlélte
tését; a bombázások begyakorlását, valamint közös repülő-légvédelmi gya
korlat megtartását tűzték ki, különös tekintettel Budapest légvédelmi helyze
tére és a légierő korszerű harceljárására.86 A vezérkar főnöke egyetértett az el
képzeléssel, de elrendelte, hogy ki kell próbálni a légierő „közreműködését" az 
erődítések leküzdésében is. 

Ebből az anyagból tehát egyértelműen kitűnik, hogy bármiről is vitatkoztak 
a szakirodalomban, a felelős katonai vezető szervek — az ország lehetőségei, 
a kialakult politikai és katonai viszonyok, az expanzív célok figyelembevételé
vel — a szárazföldi csapatokkal együttműködni képes, az erődrendszerek rom
bolására alkalmas légierő létrehozását tűzték ki továbbra is célul, összhangban 
az 1935. évi döntéssel. 

Hasonló alapállást tükröz a honvédség főparancsnokának az 1938—39. ki
képzési évre vonatkozó kiképzési rendelete is.87 

Ebben az augusztus 22-én kelt okmányban a következőkben rögzítették a 
repülőkiképzés feladatait: ködrepülés; a légvédelemmel való együttműködés; 
különnemű-repülőegységek együttműködése; a közelfelderítő századok kiképzési 
intézkedéseit a légierő parancsnokság a hadtestparancsnokságok után adja ki. 

A repülőkkel való együttműködést a honvédség főparancsnoka igen költsé
gesnek vélte, ezért csak abban az esetben tartotta lehetségesnek repülők együtt
működésre való alkalmazását, ha az eredmény teljes mértékben hasznosítható. 
Ugyanakkor szükségesnek ítélte, hogy mind a repülőgyakorlatok, mind a kikép
ző repülések során állandóan gyakoroltassák a felderítést. A repülő-kihelye-

84 Hrussóczy G\t5ző: A légi erők hadászati alkalmazásáról. MJÍSZ 1938. 12. sz. 104. o. 
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zéseket, áttelepüléseket is csak abban az esetben engedélyezte gyakorolni, ha 
ennek költségei arányban állanak az „elérendő" tanulságokkal. 

Elrendelte viszont, hogy az első kiképzési időszak folyamán minden repülő
állomáshelyen és a hadtestparancsnokságok által fontosnak tartott helyőrség
ben repülőbemutatókat kell tartani a katonák, leventék, cserkészek és iskolások 
részére. 

A lehetőségeket kutatva egyelőre időszerűtlennek tartották a gázbombák al
kalmazását — bár a Haditechnikai Intézetnek (HTI) 1939. 04. 01-re be kellett 
fejeznie ez irányú kísérleteit —, viszont célszerűnek vélték a ködösítő készle
tekkel történő gázpermetezést romboló- és repeszbombákkalkombinálva.88 

A honvédség vezetői szükségét látták annak, hogy a légierővel kapcsolatos 
nézeteiket a megfelelő szabályzatokban is rögzítsék. így a vkf. 6. osztálya a gya
korlati repülőszabályzatok átdolgozását tervezte, s ehhez kérte 1938 augusztu
sában a vkf. 1. osztály irányelveit. Ennek megfelelően általános és legfontosabb 
'követelményként rögzítették, hogy a légierők a földi erők harcát „elsősorban 
közvetlenül támogassák. Ezen általános követelmény szellemének kell az egész 
kiképzést áthatnia."89 

A követelmények részletezésekor az alábbiakat emelte ki a vkf. 1. osztály: 
a) A bombázóerők legyenek képesek a gyalogsággal való együttműködésre 

(támadás előkészítése, kísérése, az üldözésben való részvétel során), vala
mint kötelékben és egyenként alacsonytámadások (géppuskával és bom
bával) végrehajtására. 

b) A vadászerők mind a hadműveleti területen, mind a hátországban a földi 
és légierők biztosítását célozzák, ennélfogva elsősorban aktív légvédelmi 
feladatok végrehajtására jönnek tekintetbe, de legyenek alkalmazhatók 
földi célok ellen is (alacsonytámadás géppuskával). 

c) A közelfelderítő osztályok úgy legyenek kiképezve, hogy felderítésen kívül 
a földi erők harcát közvetlenül támogathassák. 

Az ebben az okmányban foglaltak is teljes mértékben összhangban voltak 
az előbbiekben kifejtett revíziós célokkal és lehetőségekkel, valamint a vezér
kar elgondolásaival. A vadászok aktív légvédelmi feladatainak hangsúlyozását 
aláhúzhatta az a tény is, hogy Csehszlovákia 1938-ra kiépített egy 1200 repü
lőgépből álló légierőt,90 amelyet semmilyen körülmények között nem lehetett 
lebecsülni! A vezérkar korábbi állásfoglalásához képest mindössze annyi a vál
tozás, hogy kezdték felismerni a vadászok egyéb lehetőségeit (alacsonytámadás) 
is, bár ebben korántsem következetesek.91 

A közelfelderítőkkel kapcsolatos elvárások teljesítését bizonyos mértékig elő
segítette az a tény, hogy a hazai ipar állította elő e gépeket, másrészt pedig 
a háború során a „szükség" valóban ki is kényszerítette, sőt még bővítette is 
e feladatkört. A gyakorlati tapasztalat íratta egy pilótával 1942-ben: „a közel
felderítő a háború mindenese. Feladatai közé tartozik: . . . ha rc - és harcászati 
felderítés, . . . hadászati felderítés, . . . alacsony és magas bombázás, . . . ala
csonytámadás."92 Ennyire összetett feladatra azért mégsem gondolhattak 1938-
ban a fenti irányelvek megfogalmazói! 

A rohamosan változó nemzetközi politikai helyzetben azonban a megítélések 
is gyakran módosultak. Sónyi Hugó gyal. tábornok, a honvédség főparancsno-
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ka ugyanis már 1938. augusztus 24-én olyan javaslattal fordult a vezérkar 
főnökéhez, hogy ne két, hanem három távolfelderítő osztályt állítsanak fel, 
,.mivel előreláthatólag több arcvonalon kell a haderőnek harcolni."93 

Az ősz folyamán jelentős vita bontakozott ki a légierő szervezeti tovább
fejlődéséről. A polémiát Horthy 1938. december 28-i döntése zárta le: a Magyar 
Kir. Honvéd Légierőt 1939. január 1-i hatállyal (szervezetileg) önállósította.9'1 

Ez újabb lehetőségeket teremtett az elméleti tevékenységhez, hiszen meg kel
lett találni az új helyzetnek legjobban megfelelő szervezeti kereteket, alkal
mazási módokat. 

1939-ben talán túlzottan is fellendült a kísérletező kedv, a légierőket egyre 
gyakrabban alkalmazták a különböző fegyvergyakorlatokon, ami arra késztette 
Bartha Károly honvédelmi minisztert, hogy 1961-ig (!!) rendezze a fegyvergya
korlatok kérdését. Ennek lényege, hogy ezek ideje egyenként 6 hét évente, de 
összesen sem haladhatja meg a 24 hetet.95 Természetesen itt nem egyszerűen 
a lehetőségekkel való visszaélést kell látni a csapatparancsnokok részéről, ha
nem -— minden bizonnyal — az egyre feszültebb politikai légkörben igyekez
tek kiismerni az új fegyvernemmel való együttműködés módozatait. Bartha 
sem ezt ellenezte, hanem a ,,dömping"-et, az átgondolatlan igénybevételt. 

Az 1939. június—szeptemberre vonatkozó kiképzési intézkedésben „vezér-
elv"-ként határozták meg a légierő részére, hogy a repülőszázadoknak bár
mely évszakban minden feladatot eredményesen teljesíteniük kell.9'' 

Az illetékes szervek igyekeztek ezt az általános megfogalmazást konkretizál
ni, így pl. az alárendeltjei elé állított alapvető kiképzési feladatok teljesítése 
érdekében a Honvédség Főparancsnokságának kiképzési osztálya 1939 júliusá
ban célszerűnek tartotta annak ismételt hangsúlyozását — hiszen a feladat 
Románia irányában változatlan volt —, hogy a felderítőrepülő-kötelékeket gya
koroltatni kell a műszaki munkálatok és erődítések felderítésében, illetve a 
szárazföldi parancsnokokat a repülőfelderítés eredményeinek felhasználásá
ban.97 

A több éve tartó elméleti -munka, a különböző tanulmányokban rögzített el
képzelések tehát fokozatosan testet ölthettek, a gyakorlatban kipróbálásra ke
rülhettek. Most már legális légierő birtokában zavartalanul ellenőrizhették a 
nézetek helyességét. Természetesen azt, hogy milyen kérdéseket vizsgáltak el
sősorban, alapvetően meghatározta az éppen fennálló nemzetközi helyzet, s az 
annak megfelelő hadászati elképzelés. 1939-ben első számú potenciális ellen
séggé Románia lépett elő. így természetes, hogy katonai vezető körök továbbra 
is nagy jelentőséget tulajdonítottak a bombázó erők felkészítésének. A kiala
kult helyzetben a vkf. 1. osztály szükségesnek látta, hogy ,,német mintára 
olyan gyakorlótábor létesüljön, amely lehetővé teszi egyrészt nagyobb bombázó 
kötelékek éles gyakorlatait, másrészt légvédelmi lőtérül is szolgál." A kivá
lasztás és kiépítés szempontjait az határozta meg, hogy „konkrét esetben a 
saját és az együttműködő hatalmak légi erejének kiindulási alapul szolgálhas
son." S az sem tekinthető — az előbb vázoltak következtében — véletlennek, 
hogy az osztály azt javasolta a vezérkari főnöknek: kérje fel a honvédség fő
parancsnokát, hogy a légierő parancsnoka bevonásával a fenti célból a Horto
bágyon végeztessen szemrevételezést.98 

A felkészülést célozta az is, hogy 1939. augusztus 22—31. között Környén 
vasútvonalrombolási és helyreállítási gyakorlatot hajtottak végre, a követ-
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kező vizsgálati szempontok alapján: különböző felépítésű pályák érzékenysé
ge a repülőtámadással szemben; műtárgyak érzékenysége különböző (10—250 
kg-ig) nagyságú és gyújtóberendezésű bombákkal szemben; műtárgyak érzé
kenysége műszaki védőberendezéssel való ellátása esetén; gördülőanyag érzé
kenysége romboló- és gyújtóbombákkal szemben; gázbombák (!) hatása a hely
reállítás késleltetésére; légvezetékek és földkábelek érzékenysége; nyílt vonalak 
és műtárgyak bombázásánál kívánatos repülő-harceljárás, bombafajta, -súly 
és gyújtóberendezés; szükséges helyreállítás mérve." 

Miközben a katonai felső vezetés a gyakorlatok keretei között próbálta tisz
tázni a bombázóerők lehetőségeit, a szakírók is újabb és újabb cikkekben, ta
nulmányokban igyekeztek megadni a helyes választ. 

Nagy Béla főhadnagy100 pl. a távolbombázás szemszögéből vizsgálta a kis ál
lam lehetőségét, természetesen a szomszédos államok relációjában. Douhet né
zeteit szembesítette az eddigi háborúk tapasztalataival, eredményeivel, vala
mint ezeket a kis ország szűkös adottságaival. Arra a megállapításra jutott, 
hogy mindig a „szegény ember vízzel főz" elve érvényesül, s így nem valószí
nű, hogy képes jelentősebb távolbombázó erőket kikülöníteni. Sokkal inkább 
azt tartotta elképzelhetőnek — s a későbbi toldozgaitó-foldozgató gyakorlat ép
pen ezt igazolta —, hogy különböző repülőgépeket a századoknál tesznek al
kalmassá ilyen feladatokra (pót-üzemanyagtartály felszereléssel). 

Időközben azonban kitört a német—lengyel háború, kezdetét vette a II. vi
lágháború. Most már háborús viszonyok között nyílt mód a légierő lehető
ségeinek kutatására, még akkor is, ha ebben a hadjáratban jelentősen eltérő 
erők csaptak össze. 

A háborús tapasztalatszerzés szükségességét érezve, alig egy hónappal a há
ború kirobbanása után, 1939. október 2—14. között Csatay Lajos tábornok ve
zetésével egy háromtagú bizottság járt Lengyelországban. A légierők alkalma
zásával kapcsolatos alapvető tényeket a következőkben rögzítették:101 

— bebizonyosodott, hogy a repülés mai fejlettsége mellett a korszerű had
erő olyan hatalmas fegyvert jelent hivatott vezető kezében, hogy a légi 
haderő döntő fontosságú hatásával nem számoló hadvezetés a legnagyobb 
katasztrófának teheti ki magát ; 

— a döntő fölény nemcsak a számbeli túlsúlyból adódott, hanem a légierő 
„jellegének jobban megfelelő" alkalmazásból; 

— döntő a meglepetésszerű bevetés, a tökéletes légi felderítés; 
— „Érdekes és talán a mi nézeteinkkel bizonyos fokig ellenkező a német 

légierő és földi hadsereg közötti alá- és fölérendeltségi viszony szabá
lyozása. A féld. (felderítő — Sz'. M.) rep. kötelékek, amelyek békében 
egyáltalán nincsenek alárendelve a földi seregtesteknek, háború esetén 
az illető seregtest szervezetszerű hadrendjébe tartoznak és korlátozás nél
kül vannak alárendelve. Ezzel szemben . . . a harci rep. erők a hadjárat 
folyamán egy alkalommal sem voltak földi seregtesteknek alárendelve,. 
hanem csak a földi seregtestek kívánalmainak megfelelően azokkal szo
rosan együttműködtek... a legfelsőbb földi vezető (Brauchitsch) és a 
legmagasabb rep. vezető (Göring) egyenrangú pk-ok voltak . .."; 

— a földi seregtestparancsnokok a náluk beosztott repülőparancsnok útján — 
aki megfelelő törzzsel is rendelkezett — igényelték harcaik támogatásá
ra a repülő-harcierők közreműködését a megfelelő légiflotta-parancsnok-
ságtól. 

99 HL Vkf. Ein. 1. 1939/4302 
100 Nagy Béla: Kontinentális kisállam és a távolbombázás. MKSZ 1939. 11. sz. 
101 HL Vkf. Ein. 1. 1939/3185 
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Ismertették a különböző kötelékek szervezeti felépítését is. Így a vadász
repülő hadosztály két dandárból (egynemű, vagy vegyes), dandáronként 2—3 
egynemű („Me—109") ezredből, ez pedig egységesen hármas tagozódású osz
tály-század-rajból állt, ez utóbbi 3—5 repülőgéppel rendelkezett. 

A „rendes" (azaz horizontális — Sz. M.) bombázóhadosztály közel hasonló 
szervezésű, állományában „He—lll"-es és „Ju—52-es (főleg éjszakai) bombá
zókkal. 

A zuhanóbombázó-kötelékekről még ők sem tudtak pontos adatokat szerezni, 
ezért csak azt jelenthették, hogy „kb. osztályonként" alkalmazzák azokat, s egy-
egy századba kilenc „Ju—87"-es tartozik. 

Ugyancsak rendkívüli pozitívumként emelték ki, hogy a légvédelmi tüzér
ség a légierőnek szervezetszerű részét képezi, tehát már békében megvalósít
ható a legszorosabb együttműködés. (Talán ennek a jelentésnek is szerepe le
hetett abban, hogy 1941-ben — bár rövid időre — a légvédelmi erőket a légi
erő alárendeltségébe utalták, mint légvédelmi hadtestet). 

Ezt követően a fenti tapasztalatok alapján a bizottság az alábbi javaslatokat 
tette a légierő vonatkozásában: 

— hatalmas erőfeszítésekre van szükség a sikerhez ; 
— olyan bombázókat kell rendszeresíteni, amelyek magasvetés mellett zu

hanóbombázásra is alkalmasak; 
— vadászoknál csak a leggyorsabbak jöhetnek számításba a bombázók nagy 

sebessége következtében ; 
— felderítésre nagy magasságban tevékenykedni képes, különleges fényké

pezőgépekkel felszerelt repülőgépeket kell alkalmazni ; 
— nagy súlyt kell fektetni a kitérő- és hadirepülőterek minél nagyobb szá

mára; 
— növelendő a javadalmazás; 
— a zuhanóbombázó-kiképzés tanulmányozására mihamarabb tiszteket kell 

küldeni Németországba. 
Ügy vélem, hogy a tapasztalatokból levont következtetéseket megalapozot

taknak, reálisaknak kell tekinteni négy évtized távlatából is. Mint jeleztem — 
s majd a későbbiekben is találkozhatunk vele —, történtek próbálkozások ezen, 
s egyéb más tapasztalatok hasznosítására, de a döntően más feltételek ezeket 
csak nagyon mérsékelten engedték érvényesülni. 

A német légierő hatalmas sikerei, a tevékenységéből levont tapasztalatok is 
közrejátszottak abban, hogy a hadrendi hiányok 1939. november 27-én elha
tározott pótlásakor felállított sürgősségi sorrend is az első helyen jelölte a lé
gierőt.102 

A II. világháború első időszakának további eseményei újabb — hibás, vagy 
helytálló — következtetések levonására nyújtottak lehetőséget. így például 
1940-ben Árvái László vk. százados103 is foglalkozott a bombázók kérdésével, 
azonban bizonyos dolgokat már tisztábban látott, mint korábbi vitapartnerei. 
Túl azon ugyanis, hogy az ő meglátása szerint sem feltétlenül szükséges kis 
állam esetében a nehézbombázók megteremtése, általában — nemcsak anya
giak miatt — ellenezte az óriásbombázók építését. A műszaki fejlődést vizs
gálva úgy vélte — az egyre erősödő elvárásoknak megfelelően —, hogy a bom
bázó repülőgépeknek egyaránt alkalmasaknak kell lenniük zuhanó- és ala
csonytámadásra. E követelmények szem előtt tartásával azt javasolta, hogy 
csak könnyű- és közepes bombázókat rendszeresítsenek. Az előbbiek kétmo
toros, több üléses,. 4—6 tonna repülősúlyú, alacsonytámadásra és zuhanóbom-

102 HL Vkí. Ein. 1. 1939/5281 
103 Ármi László: Bombázó repülők harc-módjai és gépfajtái. MKSZ 1940. 6. sz. 
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bázásra alkalmas repülőgépek legyenek, amelyek 450—500 km/ó sebességgel, 
2,5—3 órás repülési idővel, több géppuskával és gépágyúval rendelkeznek. Ezek
kel, a bombázóerők zömét alkotó eszközökkel hadsereg, ill. hadtest érdekű kö
zel- és távolfelderítési feladatokat, a földi erők támogatását, valamint az ellen
ség bénítását javasolta megoldatni 4—500 km mélységig. 

A közepes bombázók repülőgépállományát is kétmotoros, több üléses, harc
eszközökből szándékozta létrehozni, valamivel kisebb sebesség (400—450 km/ó), 
de nagyobb repülősúly (7—9 t.), bombateher (1000—1200 kg) és repülési idő 
(5—6 óra) mellett. 

Bár a túlzott „egységesítési törekvéssel" általában nem lehet egyetérteni, hi
szen ez mindig kompromisszumhoz, a lehetőségek korlátozásához vezetett, még
is el kell fogadnunk Árvái javaslatát, hiszen ő indokolta is — méghozzá sok 
kortársához képest tiszteletreméltó éleslátással — álláspontját. Arra a helyes 
megállapításra jutott ugyanis az elmúlt néhány év kellemetlen tapasztalata 
alapján, hogy „kis államok a légi fegyverkezés terén nehezen tudják kitermel
ni azt a géptípust, amelyre szükség lenne. A gépek rendszeresítésében kényte
lenek politikai és gazdasági helyzetükből adódó lehetőségeikkel megalkudni 
(kiemelés tőlem — Sz. M.) s azt a gépet megvenni, amit kaphatnak. A kis ál
lamnak mégis törekednie kell arra, hogy légierejének zömét tevő repülőgépfaj
tát saját repülőiparával állíttassa elő."104 Ez az erőfeszítés hamarosan testet is 
öltött a „Messerschmitt-program"-on belül a Me—210 gyártásában, de rövide
sen rá kellett döbbenniük az illetékeseknek, hogy ez sem oldja meg a magyar 
légierő gondjait. 

A bombázó-, vagy vadászlégierő nagy dilemmája 1940 tavaszán — nyarán 
minden korábbinál inkább aktuálissá vált, hiszen a magyar—román feszültség 
forrpontra jutott, s a „fegyveres elégtétel" mellett a védekezés kérdése is napi
renden volt. így bár 1940-ben jelentős háborús tapasztalatok álltak rendelke
zésre a vadászrepülők alkalmazhatósága terén is, az ország fokozott légi érzé
kenysége következtében a magyar szakemberek elsősorban a légvédelem szem
szögéből vizsgálták lehetőségeit. 

Ez a veszélyeztetettség íratta Bánfalvy Ferenc vk. századossal azt a valós 
igényt, hogy: „Bármennyire fáj is a légierők költségvetéséből a vezetés szem
pontjából annyira fontos »felderítők« és a sújtó öklöt alkotó »bombázók« rová
sára tekintélyes összeget a »vadászok« fejlesztésére kihasítani, azt mégis meg 
kell tenni."105 Tehát a különböző típusú és feladatra alkalmas repülőgépek ará
nyos fejlesztését követelte — helyesen! —, s hogy az így „kicsikart" költség
vetési összeget hatékonyan használják fel a légvédelem szilárdítása érdekében. 

Tovább vizsgálva a vadászok alkalmazási lehetőségét, a légierő egyik közis
mert személyisége, Schwager János alezredes — ekkor a 2. vadászrepülő ezred 
parancsnoka — is úgy látta, hogy azok „elsősorban csak légi célok ellen alkal
mazhatók, földi célok ellen csak kényszerítő szükség esetén."106 Ennek alapján 
a vadászok működésének két formáját különböztette meg, mégpedig saját re
pülők tevékenységének a biztosítását, illetve az ellenséges repülők működésé
nek a gátolását. A földi erők elleni alkalmazást azért tudta csak „kényszerítő 
szükség esetén" elképzelni, mert véleménye szerint: „A vadászrepülők ilynemű 
felhasználása általában ellenkezik a vadászrepülők harci sajátosságaival.. ."107 

Ennek magyarázata abban lehet, hogy — mint a későbbi harctéri tapasztala
tok ezt meg is erősítették — a korszerűtlen, a pilóta és a benzintartály mini-

104 Uo. 715. o. 
105 Bánfalvi/ Ferenc: Vadászerők szerepe a légvédelemben. MKSZ 1940. 4. sz. 129. o. 
106 Schwager János: Vadászrepülők hadműveleti alkalmazása. MKSZ 1940. 10. sz. 140. o. 
107 Uo. 140. o. 
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malis védelmét is nélkülöző vadászgépek a légvédelembe bevont összefogott 
gyalogsági tűztől nagyfokú veszteséget szenvedtek. 

E megítélésben szerepet játszhatott az is, hogy a magyar pilóták egyik nép
szerű „kézikönyve" szerint Giuseppe Valle olasz légügyi államtitkár is azt 
vallotta: ,,A vadászrepülők mindig élesen támadólagos magatartást tanúsítanak. 
E harcnemük ellenére a védelem szolgálatában állanak, amennyiben felada
tuk elvben az, hogy meghiúsítsák az ellenség szándékainak megvalósítását."108 

E vita még" egy ideig folyt, amit azonban hamarosan lezárt az 1941-ben meg
jelent Repülő Szabályzat. 

A háborúban alkalmazott ejtőernyős csapatok sikere érdeklődést váltott ki 
a magyar szakemberek körében is. Bár már korábban több cikk jelent meg ez
zel kapcsolatban, ekkorra teremtődtek meg fejlesztésének bizonyos lehető
ségei. Ezért hívta fel nyomatékosan Werth gytbk. a figyelmet „az eje. (ejtő
ernyős — Sz. M.) szolgálat rendkívüli fontosságára",109 s szólította fel a hon
védség tagjait az ejtőernyős zászlóaljba való jelentkezésre. 

* 

E rövid, de döntő eseményekben gazdag fél évtizedet áttekintve megállapít
ható, hogy a korábbinál kedvezőbb körülmények között folyt az elméleti ku
tató tevékenység. Az időszak elején még mindig titokban, de kevésbé szigorú 
viszonyok között munkálkodtak. A szolid ütemben gyarapodó légierő is több 
gyakorlati ismeretet, kipróbálási lehetőséget nyújtott. A fegyverkezési egyen-
jog mindezt meghatványozta. 

Az 1930-as évek háborúinak, majd a II. világháború 1. időszakának tapasz
talatai tovább gazdagították, árnyalták, illetve helyesbítették a légierővel kap
csolatos megítéléseket. 

A magyar nézetekben egyértelmű túlsúlyra jutott a szárazföldi csapatokkal 
való szoros együttműködés irányzata, s ezen belül is a bombázó légierő pri
mátusa. A vadászkötelékek alkalmazhatósági területeivel kapcsolatban még 
nem alakult ki végleges álláspont. 

A haderő- és fegyvernemek arányos fejlesztésének gondolata mind gyakrab
ban került megfogalmazásra. Igyekeztek érvényt szerezni annak a célkitűzés
nek, hogy legalább az egyik kisantant állammal szemben legyen képes ered
ményes tevékenységre a légierő. Egy-egy tanulmányból, vagy vezérkari ügy
iratból egyértelműen kitűnik az is, hogy az adott időszakban melyik országot 
tekintették elsőszámú ellenségnek. 

Űjszerű, hogy ebben a periódusban már kezdtek foglalkozni szervezési kér
désekkel. 

Ezzel lezárult az elméleti tevékenység azon időszaka, amikor — alapvetően 
— csak spekulatív úton, illetve mások véleményének, tapasztalatainak közre
adásával próbálták felvázolni a légierő lehetőségeit, fejlesztésének irányait. 
Rövidesen saját, konkrét háborús tapasztalatokra támaszkodhattak! 

A légierő továbbfejlesztésével összefüggő nézetek a Magyarország hadbalépé
sét követő években (1941—1944) 

1941 tavaszán Németország újból benyújtotta az „országgyarapítás" idején 
kitöltetlen magyar váltókat. Bizonyos területek visszacsatolásáért az egész or-

108 Az olasz légi haderő. Budapest, 1940. 75. o. 
109 HL HM Ein. 1. a. 1940/72<i/Bbk. (589/Bbk és 31 (582) 
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szaggal kellett fizetni. Jugoszlávia megtámadásával Magyarország hadviselő 
féllé vált. Röviddel ez után a gyors győzelem reményében elhatározott 1941. 
június 27-i hadüzenettel pedig visszavonhatatlanul részesévé vált a II. világ
háborúnak. A Szovjetunió várt gyors összeomlása azonban elmaradt. Magyar
ország is újabb és újabb erőfeszítésekre kényszerült a német szövetséges ol
dalán. Az elhúzódó háború által támasztott — az ország erejét meghaladó — 
követelmények egyre tisztábban kirajzolódtak. Ilyen körülmények között már 
a magyar légierő is szolgált konkrét gyakorlati tapasztalattal, illetve igényt 
támasztott a továbbfejlesztés és hatékony alkalmazás útjának felkutatására. 

Ezekben az években már csak elvétve találunk olyan szakembereket, akik 
a légierő lehetőségeit eltúlozva, azok önálló fejlesztését és alkalmazását sürget
ték volna. A többségük felismerte a haderő- és fegyvernemek együttműködésé
nek a szükségességét, amelyet a háborús tapasztalatok is mindinkább meg
erősítettek. 

Csukás Kálmán vk. százados — több éven át a vk. 1. osztály szakelőadója — 
szintén az együttműködés tökéletesítésének lehetőségét kutatta. Rámutatott ar
ra — éppen a háborús tapasztalatok alapján —, hogy a szárazföldi csapatokkal 
való harcászati együttműködés fő eszközévé fokozatosan a zuhanóbombázó re
pülőgépek váltak, mert az alacsonytámadásokat végrehajtó könnyűbombázók 
lényegesen nagyobb veszteségeket szenvedtek a légvédelmi eszközök tüzétől, 
másrészt pedig a zuhanóbombázók találati valószínűsége sokkal nagyobb volt 
a horizontális bombázókénál. Ebben a cikkben is megerősítést nyert az a ko
rábban már egy-két helyen felmerült vélemény, hogy: „A vadászgépek a légi
harc feladatkörén kívül a földi célok elleni harcban is értékes eszköznek bizo
nyultak a 20 mm gépágyúk páncél átütő képességénél fogva, amelynek jelen
tősége természetesen a páncélozott harceszközök leküzdésében domborodik 
ki."110 Ezt a tapasztalatot — mint majd rövidesen látni fogjuk — bizonyos 
mértékben akceptálták az új Repülő Szabályzat szerkesztői is. 

Bánfalvy István vk. ezredes111 — a légierő volt vezérkari főnöke, ebben az 
időben repülődandár-parancsnok — szerint a légierő feladata ,,az ellenséget 
döntésre éretté tenni", azaz védelmének teljes szélességében és mélységében 
minél eredményesebben pusztítani, lefogni. 

A német—lengyel háború, az észak- és nyugat-európai hadjáratok, valamint 
âz „angliai csata" tapasztalatait értékelve hangsúlyozta: egy kis állam légiere
jének különösen fontos mihamarabb tisztában lennie azzal, hogy a reá há
ruló sokrétű feladatnak miként lehet a „leggazdaságosabban" megfelelni. Rá
mutatott, hogy bár a repülők első tevékenysége mindenütt az ellenséges légi
erők megsemmisítésére irányult, a kötelékek egy része már ebben az időszak
ban is a szárazföldi csapatok előretörését támogatta. A légi uralom megszer
zése után viszont a légierők tevékenységének súlya is erre helyeződött át. 

Lényegében ezek az alapvető tételek fogalmazódtak meg az 1941-ben kiadott 
Repülő Szabályzatban is. Ebben a légierőt a harc elengedhetetlen eszközeként 
jellemezték, s feladatául a földi és légi célok felderítését, az ellenük való har
cot határozták meg. Ugyanakkor szükségesnek vélték egyértelműen rögzíteni, 
hogy: „Tevékenységük túlnyomó része a földi erők céljait szolgálja.. . A földi 
erők támogatásában a harci repülő erő a korszerű földi haderők nélkülözhe
tetlen és nagy hatású fegyverneme."112 

A „légierők harcelvei"-nek taglalásánál nyomatékosan hangsúlyozták a sza
bályzat megalkotói, hogy küzdeni kell a légierők szétforgácsolása ellen, mert 

110 Csukás Kálmán: Együttműködés a földi- és légierők között. MKSZ 1ÍH1. 2. sž. 451 —452. o. 
111 Bánfalvy István: A repülők szerepe a jelenlegi háborúban. MKSZ 1ÏH1. ti. sz: -
112 Repülő Szabályzat. Budapest, 1941. 1. füzete, o. Ht. K. Sz—3:54 
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az összefogott, fölényes erővel való meglepő fellépésnek döntő jelentősége van. 
„Ez biztosítja a legkisebb veszteség mellett a legnagyobb hatást; a földi erőkkel 
való együttműködés felépítésének ezen kell alapulnia."113 Az önálló alkalmazás 
lehetőségét az ellenséges, ország mélysége elleni csapások végrehajtásában lát-
ták. 

A szárazföldi csapatokkal való együttműködés követelményével összhangban 
a szabályzat kimondta: „A bombázók a földi célok elleni hivatásszerű harc esz
közei, a légierők támadó erejének hordozói."114 S bár ez a szabályzat is külön 
foglalkozott a zuhanóbombázással, a II. világháború első időszakának ez irá
nyú tapasztalatai, a „zuhanóbombázók döntő hatása a szakembereket is merő
ben meglepte."115 

A Repülő Szabályzat más kérdésekben is lezárta a korábbi vitát. így — 
Schwager alezredes előbbiekben idézett véleményéhez közelállóan — azt a né
zetet emelte a hivatalos álláspont szintjére, hogy: „A vadászok főhivatása az 
ellenséges légierőknek a levegőben való leküzdése. A földi célok elleni harcra, 
valamint a légi felderítésre csak korlátozott mérvben alkalmazhatók."116 

Tehát pont került a több évi polémia végére. A szabályzatnak ez a kitétele 
alapvetően helyesnek ítélhető. Pozitív fejlődést takar az a megfogalmazás is, 
hogy „csak korlátozott mérvben" alkalmazhatók más feladatra, hiszen ez ár
nyaltabb Schwager „csak kényszerítő szükség esetén"-jénél. Ugyanis való igaz, 
hogy a vadászok elsődleges jeladata — mint a korszerű honvédelem kérdéseit 
taglaló szerzőpáros is megfogalmazta117 — az ellenséges légitevékenység „gát
lása", illetve a sajátjának a biztosítása. Azonban — különösen egy kis létszá
mú légierő esetében — szükségszerűen előfordulhat olyan igény, hogy a fő fel
adat (légi uralom biztosítása) maradéktalan megoldása mellett, amennyiben 
mód van rá, a földi erők közvetlen támogatásában is részt vegyen. (Ennek ered
ményességét az előbb a Csukás-féle tapasztalatoknál idéztem). így tehát a sok 
pro és contra vélemény után, ha nem is olyan egyértelműen, mint a korábban 
idézett 1938. augusztusi vkf. irányelvekben, a szabályzatban szintén megfogal
mazódott e „másodlagos" követelmény. 

Az egy, vagy több üléses vadászok kérdése is eldőlt. Ebben — a háborús 
tapasztalatokon túl — döntő szerepet játszhatott az a tény is, hogy 1941 
nyarán döntés született arról, miszerint Magyarországon megkezdik a Messer
schmitt „Me—109F" típusú együléses vadászgépek gyártását. így a szabályzat 
szerzői az együléses vadászt tekintették főeszköznek, s bár említést tettek még 
a több üléses és éjszakai vadászokról is, hangsúlyozták, hogy a szabályzat „va
dászgépek", vagy „vadászok" alatt mindig az együléseseket érti. 

Mint látható, az új szabályzatban foglalt alapvető álláspontok döntő több
ségükben helyesek — tehát a légierő alkalmazása elvileg megalapozottnak te
kinthető — mégsem válthatták be a hozzájuk fűzött reményeket, mert alig 
volt használható kötelék, amely a gyakorlatban megvalósítsa azokat. Egy 1941. 
május végén — alig egy hónappal a Szovjetunió elleni háborúba lépés előtt — 
kelt ügyirat tanulsága szerint még az alapok lerakása sem fejeződött be: „Egy 
teljes felelősségű le. (légierő — Sz. M.) vezető szervezet létesítése nélkül nem 
látjuk biztosítva nemcsak a le. kiépítését, hanem annak szakszerű és célszerű 
megalapozását (sic!) sem."118 Tehát előbb megfelelő légierőt kellett teremteni, 
ami megoldhatatlan feladatnak bizonyult. 

113 üo. 14. o. 
114 Uo. 8. o. 
115 Bánfalry: A repülők szerepe... i. m. 665. o. 
116 Repülő Szabályzat... i. m. 7—8. o. 
117 Dr. Bán—Dr. Rakolcai: Korszerű honvédelem... i. m. 194. o. 
118 HL Vkf. Kin. 1. 1941/5141 
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Azonban e tények — pedig nagyban vonatkoztak a honvédség egyéb fegy
vernemeire is — egyáltalán nem zavarták az ország politikai és katonai veze
tőit, hiszen a Szovjetunió elleni háború gyors befejezésére, a korábbi német si
kerek megismétlődésére számítottak. 

S ez-a felkészületlenség, alacsony technikai színvonal nagyon hamar érzé-. 
kelhetővé vált, és — ha burkolt formában is, de — jelentkezett „háborús ta-» 
pasztalatok" címszó alatt. Az a tény, hogy a felderítő repülőgépek elavultak, 
nem félitek meg a követelményeknek, így fogalmazódott meg: „Az oroszok 
viszonylag lassú gépeinket (kiemelés tőlem — Sz. M.) a légvédelmi tűzön felül 
olyan pokoli gyalogsági tűzzel fogadták, hogy minden gép sok találattal tért 
vissza."119 További panaszként merült fel, hogy gyakran kellett távolfelderítői, 
illetve bombázóieladatot végrehajtaniuk a megfelelő géptípus hiányában. 

A cikk tanulsága szerint alacsonytámadásra alkalmas repülőgéppel sem ren-. 
delkezett a magyar légierő, különben nem kényszerült volt a szerző arra az: 
alapvető felfedezésre, hogy az alacsonytámadás „egyike a leghatásosabb tá
madási módoknak, de előfeltétele, hogy a repülőgép páncélozva legyen, kü
lönben nagy szerencse kell ahhoz, hogy a gép sértetlenül visszatérjen."120 Gyak
ran viszont éppen a páncélzat hiányában hagyta el őket a „szerencse" ! 

A harctéri tapasztalattal rendelkező pilóta azt javasolta, hogy egy nagy tel
jesítményű vadászgéppel, valamint egy nagy tűzerejű és sebességű „páncélos 
romboló"-val minden feladat megoldható lenne. 

Az ilyen — és ehhez hasonló — tapasztalatok alapján fűztek nagy reménye
ket a szakemberek az ekkor beindítás alatt álló ,,Messerschmitt-program"-hoz, 
a „Me—109" vadász és „Me—210"-es „romboló" repülőgépek hazai gyártásához. 
Littay gyal. tábornok, légügyi főcsoportfőnök konkrét javaslatot is tett arra 
vonatkozóan, hogy a „Me—210"-nek megfelelően kell átdolgozni az eddigi ki
képzési és utánpótlási rendszert.121 

Vesztényi János, a légierő egykori pilótájar saját és levéltári anyagok ta
pasztalataira támaszkodva így értékelt:122 

— a repülőgépek korszerűtlenek voltak, csak harcászati feladatokra voltak 
alkalmasak; általában csak a földiek támogatására szorítkoztak (mint az 
előző cikkből láthattuk, e feladatok teljesítése sem volt egyszerű! — 
Sz. M.); 

— legalább a pilótaülést és a benzintartályt páncélozni kellett volna ; 
— fémépítésű gép kevésbé érzékeny az időjárással szemben és a légi harcban. 
Ugyancsak az elméleti kutatások és gyakorlati tapasztalatok eredményeként 

fokozatosan kikristályosodtak a célszerű szervezeti formák is. így a vezérkar 
rögzítette, hogy „A repülő csapat súlya az osztály szervezetén nyugszik."123 Lé
nyegében ez fogalmazódott meg az új szabályzatban124 és öltött testet az 1941/42, 
évi szervezési intézkedésekben.125 

Mindezek mellett a légierő megítélésének egészében is jelentős változás kö
vetkezett be. Egyrészt — alig két év után — megszüntették a légierő önálló
ságát, másrészt pedig „egységes légierők" elnevezés alatt összevonták a repülő-
alakulatokat, a hadtest köteléken kívüli légvédelmi erőket, valamint a honi 
légvédelmi figyelő és jelentő szolgálat szerveit.126 

119 Stipsicz Károly: Háborús tapasztalatok. MKSZ 1941.11. sz. 360—361. o. 
120 Uo. 362. o. 
121 HL Vkf. Ein. 1. 1941/5005 
122 Vesztényi János: A magyar katonai repülés története. 1919—1942 (Kézirat) HL Tay. 2787. V. feiexet, 299—. 
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124 Repülő Szabályzat... i. m. 11. o. 
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A légierő helyzetével, szerepével kapcsolatos viták eredményeit, a háborús 
tapasztalatok által módosított hivatalos álláspontot tükrözi az 1942-ben kiadott 
Hadtudományi Enciklopédia vonatkozó része. Például a légierő címszó már 
az 1941. évi szervezési változásokat is tartalmazza, amikor kimondja, hogy: „A 
légierők általában a repülőerőkből, a légvédelmiekből és a légi gyalogságból 
állanak."127 

A korlátlan légi háború lehetőségének megítélésén is érződik a harctéri ta
pasztalat, különösen az „angliai csata" kudarca. Az enciklopédia összeállítói 
szerint ugyanis az eddigi eredmények tanulsága szerint a korlátlan légi há
ború által okozott veszteségek nincsenek kihatással a háború végére. A szak
írók a légi háború ez irányú hatását túlbecsülték. 

Az önálló légi háborúval, mint „napjainknak is egyik legvitatottabb alap
vető hadászati kérdésé"-vel kapcsolatban az olvasható az enciklopédiában, hogy 
az ennek végrehajtására hivatott „légicirkálók" nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket, mert a korszerű vadászgépek igen erős támadófegyverze
tük, fölényes repülőtulajdonságaik folytán harctéri fölényüket megőrizték. 
Ezért nem valószínű, hogy a repülőerőket a földi hadmüveletektől függetlenül, 
a döntés reményében alkalmazni lehessen. Viszont hangsúlyozottan került meg
fogalmazásra, hogy: „A földi hadműveletekkel kapcsolatban kell keresni a 
döntést és a légihadműveletek súlyát."128 

A Hadtudományi Enciklopédia megállapításával természetesen nem minden 
katona értett egyet. Tollúk alól még 1942-ben is kikerültek olyan vélemények, 
amelyek a hátország elleni támadások döntő szerepét hangsúlyozták. Borsá-
nyi Julián, pl. úgy ítélte meg a technika rohamos fejlődését, hogy az a légierőt 
a totális hadviselés elsőrangú eszközévé avatta. Alkalmazásával lehet elsősor
ban a felvonulást hatásosan megzavarni, a termelést megbénítani, a hátország 
ellenállását megtörni, s így a hadműveletek sikeres vezetését eleve kilátásta
lanná tenni. „A teljes légifölényt elért hadviselő fél olyan helyzeti előnnyel 
rendelkezik, mely a háború sorsát többé-kevésbé máris eldönti."129 

Borsányinak a légi fölénnyel kapcsolatos megállapítását — bizonyos meg
szorításokkal, azaz kis térségre korlátozva — el kell fogadni, hiszen a helyi légi 
fölény döntő lehet, amennyiben az adott körzetben a győzelem egyéb felté
telei is fönnállnak. Ugyanakkor a II. világháború eseményei — általános né
met légi fölény a kontinensen, kb. 1942 végéig — bizonyítják, hogy egymagában 
ez mégis kevés a háború végső megnyeréséhez. 

Az idézet első részének megítélésénél viszont azt kell látni, hogy az ellen
séges légierőnek a hadászati mélységben való tevékenységét Borsányi, mint 
az Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) beosztottja, a légvédelem szem
szögéből vizsgálta, s talán így is hangsúlyozni (vagy kissé túlhangsúlyozni) kí
vánta e tevékenység — különben valóban jelentős — szerepét, fontosságát. 

Időközben feldolgozták a háború első fél évének tapasztalatait. A légierő pa
rancsnoka 1942 februárban terjesztette fel értékelését a vezérkarhoz.130 Ebből 
kitűnik, hogy az eltelt időszakban 1454 bevetést hajtottak végre összesen 2192 
órát töltve a levegőben, s 217 t bombát dobtak le. A harctevékenységük 34%-át 
alacsonytámadásban hajtották végre. A földi erőkkel való együttműködés te
rén szerzett alapvető megállapítás, hogy e vonatkozásban nincs megfelelő béke
tapasztalata a kiérkező állománynak (kiképzés!); szükséges eszközök hiányában 
a földiek nem jelzik kellően a saját peremvonalat; berendezett ledobóhelyek 

127 \~!/iry László: Hadtudományi enciklopédia. Budapest, 1912. I2Ó. o. •/.. 
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nem lévén csak leszállás után jelenthetik a légi felderítési adatokat; általá
ban későn igénylik a repülőgépeket, illetve a légi támogatást. Tehát volt bő
ven javítanivaló! 

így nem tekinthető véletlennek, hogy a légierő parancsnokság 1942. október 
28-i felterjesztése alapján a vezérkari főnök elrendelte: a Hadiakadémiára re
pülő csapattiszteket is fel kell venni. Kiképzésük során „a fejlődő magyar lé
gierőnek a földi hadműveletekbe való bekapcsolódását és a földi erőkkel való 
szoros együttműködését kell tárgyalni" — szól az utasítás.131 

Valószínűleg ezek a együttműködési gondok is közrejátszhattak abban, hogy 
1943-ban már csak elvétve foglalkoztak elméleti fejtegetésekkel, sokkal in
kább „praktikus", az alkalmazott erők által felvetett problémák megoldására, 
azok mikéntjének feltárására összpontosították figyelmüket a szakemberek. E 
téren talán az egyik legfontosabb esemény az volt, hogy 1943. július 20-án repü
lő-harcgyakorlatot rendeztek a Hortobágyon, melynek tárgya az „önálló fel
adattal működő páncéloshadosztály támogatása repülőcsoport által" volt.132 

Ennek magyarázata a kialakult helyzetben keresendő. Szombathelyi vezér
ezredes 1943 tavaszától lehetségesnek tartott egy angol—amerikai partraszál
lást a Balkánon, mégpedig elsősorban Dobrudzsában. Űgy értékelte, hogy eb
ben az esetben a románok átallnak, s: „Meg fognak támadni minket, hogy ma
guknak az angolszászoknál érdemeket szerezzenek. Fel kell tehát készülnünk 
arra, hogy ezen támadásokat. . . visszaverjük, sőt megtorlásképpen magunk ré
széről is erélyesen visszavágjunk."133 Ez a magyarázata annak, hogy a fel
állított új páncélosegységeket nem engedték ki az országból, s éppen a Horto
bágyon rendeztek ilyen gyakorlatot. Hasonló törekvés olvasható ki az új szer
vezési intézkedésből134 is, amely kettővel növelte a vadász- és hárommal a bom
bázószázadok számát. Ugyanitt kilátásba helyezték, hogy a Veszprémben meg
alakult I. bombázóosztály-parancsnokság és két százada át fog települni Sze
gedre. 

Az újonnan létrehozott repülő táborparancsnokság alapvető feladatául szab
ták a földi erőkkel való együttműködéssel kapcsolatos harceljárások kidolgo
zását, a csapatok ennek megfelelő átképzését. 

Mindezen kívül még egy jelentős változás fedezhető fel a légierő feladatá
nak megítélésében. A szovjet légierő 1942 szeptemberi éjszakai légitámadása 
Budapest ellen bebizonyította, hogy még ilyen távolságból — ekkor zajlik a 
sztálingrádi védelmi hadművelet — is sebezhető Magyarország. Ezért sürgős 
lépéseket határoztak el az ország légvédelmének garantálása érdekében. Még 
e hónapban azzal a javaslattal fordult Bartha honvédelmi miniszter a vezér
kar főnökéhez, hogy — a várhatóan fokozódó ellenséges tevékenységgel szem
ben — „szükséges az éjszakai vadászelhárítás bekapcsolásával a légvédelmet a 
kör színvonalára emelni."135 Ennek megfelelően a kísérleti keret ideiglenes 
szervezettel 1943 áprilisban megalakult, majd az 1943/44. évi szervezési intéz
kedésben mint 5/1. éjszakai vadászszázad került felállításra.136 

Az éjszakai vadászvédelem kérdéseit boncoló Tomor László százados szerint 
az ilyen feladatot ellátó repülőgépeknek kiváló repülőtulajdonságokkal, nagy 
hatótávolsággal és sebességgel, valamint erős fegyverzettel kell rendelkezniük. 
„Mindent el kell követnünk, hogy az éjjeli légvédelem legeredményesebbnek 
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ígérkező eszközét: az éjjeli vadászelhárítást is ütőképes, erős magyar fegy
verré fejlesszük ki."137 — hangsúlyozta. 

A hátralevő rövid időszakban jelentősebb tanulmány, elméleti tisztázás nem 
következett be. Az erőfeszítések inkább a hadrendfejlesztésre, a korszerű re
pülőgépek („Me—109", „Me—210") minél nagyobb számban történő rendszer
be állítására irányultak. Az éjszakai vadászszázadot 18 db „Me—210" típussal 
látták el, ennek ellenére csak 1944 őszére várták teljes hadrafoghatóságát.138 

* 

Mint látható, ebben az időszakban alapvetően megváltozott az elméleti mun
ka jellege. Most már konkrét és saját gyakorlati tapasztalatok álltak rendel
kezésre, s ezek birtokában kellett választ adni a felmerült kérdésekre. A harc
téri igények kielégítésére megfelelő technikai, szervezeti és harceljárási dön
téseket kellett előkészíteni, elveket rögzíteni. 

E téren jelentős volt az új Repülő Szabályzat megalkotása, amely alapve
tően helyesen foglalt állást a legfontosabb kérdésekben, még akkor is, ha a 
ténylegesnél korszerűbb magyar légierőt vett alapul. 

Egyértelmű követelménnyé vált a szárazföldi csapatokkal való szoros együtt-
. működés, ennek állandó, tökéletesítése. 

A szakírók és katonai vezetők a változó helyzetnek megfelelően igyekezték 
alkalmazni, fejleszteni a légierőt, illetve az ellenséges bombázások reális ve
széllyé válásával a vadászvédelem vizsgálata került előtérbe. 

A további elméleti tevékenységet megakadályozta az egyre súlyosabb harc
téri helyzet, a nagyfokú hiányok pótlására fordított maximális erőfeszítés, majd 
a német megszállás, az önállóság látszatának is az elvesztése. 

Összegzés 

Röviden áttekintve a Magyar Királyi Honvéd Légierő létrehozásával és to
vábbfejlesztésével ikapcsolatban az 1930-as évtizedben és a 40-es évek első 
felében kifejtett elméleti erőfeszítéseket, meglehetősen bonyolult kép tárul 
elénk. 

A húszas-harmincas évek fordulóján — mint a világ sok kis és nagy orszá
gában — a magyar szakemberekre is nagy hatást gyakorolt Douhet tábornok 
elmélete. Hazánkban szintén sok lelkes hívet, s közel ugyanannyi elkeseredett 
ellenséget szerzett, akik tollat ragadva igyekeztek az új tant megvédeni, vagy 
éppen megcáfolni. 

Túl azon, hogy Douhet a rohamosan fejlődő repüléstechnikát állította reflek
torfénybe, s benne látta az I. világháborús állásharc zsákutcájából való kiju
tást, a jövőbeni gyors győzelem eszközét, a magyar szakemberek más tényezők 
miatt is különös érdeklődést tanúsítottak a légi uralom elmélete iránt. A meg
alázó, trianoni diktátum következtében egyharmadára zsugorított, s ezáltal a 
gazdaság megfelelő ütemű fejlesztésének lehetőségétől eleve megfosztott ország 
minden gondjának — bajának az orvoslását, sőt az ezzel össze nem függő bel
ső társadalmi-szociális feszültségek megoldását is a revíziótól várták. Az or
szág szűkös anyagi lehetőségei azonban nem tették lehetővé, hogy a kisantant 
államok összefogott erejével a siker reményben szálljanak szembe. A magyar 
külpolitikának azt az alapvető törekvését figyelembe véve, amely a kisantant 

137 Tomor László: Nagy távolságra végrehajtott éjjeli bombatámadások és az éjjeli vadászvédelem. MKSZ 1943. 
2. sz. 340. o. 

138 HL Vkf. Hdin. Csfség. 1943/801 
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államok egységének megbontására, a Magyarországgal szembeni összehangolt 
fellépés megakadályozására irányult a 30-as évek második felében, egyes szak
emberek a megteremtődő légierőktől, mások a légierő és a gyors csapatok 
együttműködésétől várták a környező határokon kiépített erődrendszerek rövid 
idő alatti áttörését, az egyes ellenséges országokkal külön-külön való gyors le
számolást. 

Tehát a magyar katonai szakemberek — akik között a sok gyengén képzett 
mellett találunk jó néhány rendkívül felkészültet, szakmáját kiválóan értőt is —, 

^ különösen a 30-as évek közepétől nem általában vizsgálták a légierő lehető
ségeit. Nem a légi nagyhatalommá válás, hanem a revíziós célok megvalósí
tásának szempontjából kutatták a katonai repülés lehetőségeit, hogy adott idő
ben megfelelő alapokon fejleszthessék tovább a bármely pillanatban alkalmaz
ható légierőt. 

Tevékenységüket nehezítette az ország szerény anyagi adottsága, valamint — 
többek között — légi lefegyverzettsége. így alapvetően csak elméleti tevékeny
ségre korlátozódott lehetőségük, hiszen ha felvetettek egy-egy kérdést, ezt 
csak külföldi — azaz a magyar viszonyoktól döntő mértékben eltérő — ta
pasztalatokkal tudták szembesíteni. A titokban fenntartott néhány magyar ka
tonai repülőkötelék technikai színvonala, kis létszáma úgyszintén lehetetlenné 
tette a megfelelő gyakorlati ellenőrző munkát. Tehát a szakírók tevékenysége 
abban merült ki, hogy figyelemmel kísérték a külföldi katonai sajtó idevágó 
témáit, azt igyekeztek közkinccsé tenni, hozzáfűzve véleményíket, esetleg ki
egészítve aktuális magyar vonatkozásokkal. 

Ugyanakkor jelentős fejlődésnek is tanúi lehetünk. Az elméleti munka váz
latos áttekintése során kitapintható az az alapvető tendencia, hogy a Douhet-el-
mélet megjelenésekor tapasztalható — zömében — kritikátlan átvétele után, a 
harmincas évek közepére, mind kiegyensúlyozottabbakká váltak a megítélé
sek, egyre inkább a fegyvernemek együttműködésének, kölcsönös feltételezett-
ségének gondolata került előtérbe. 

A szerzők személyét nézve annak a nagyon is természetes, szinte magától 
értetődő jelenségnek vagyunk tanúi, hogy — különösen az első években — a 
repülőszakemberek váltak a douhetizmus hazai apostolaivá, s a vezérkari, vagy 
gyalogsági tisztek — ami megint érthető! — a szárazföldi erőkkel való együtt
működésben látták a siker zálogát. A későbbiekben a külföldi, majd a saját 
háborús tapasztalatok alapján mind több repülőtisztben is kezdett kialakulni, 
megszilárdulni az „összfegyvernemi" szemléletmód. 

A vázolt időszak elméleti tevékenységét vizsgálva tehát fejlődésként kell 
értékelni, hogy — ha nem is simán és ellentmondásoktól mentesen — mind 
határozottabbá vált az a szemlélet, amely a légierőt a szárazföldi csapatokkal 
való különböző szintű együttműködés keretei között tartotta célszerűnek al
kalmazni. Ez a tendencia a 30-as évek közepétől kezdett mind érzékelhetőbbé 
válni, s a gyakorlati, háborús tapasztalatok alapján egyre inkább teret nyert, 
sőt alapelvvé vált. 

Ugyanakkor — bár történtek próbálkozások — a vadászlégierő helyének, sze
repének megítélésében nem kapott megfelelő súlyt a légi uralom kivívásában 
és megtartásában játszott szerepe, eme feladatainak kutatása. 

Helyes volt az a — mai elveinkkel is egyező — törekvés, amely arra irányult, 
hogy a légierőt mint a meglepés, a kezdeti gyors siker biztosításának — akkor 
egyetlen — eszközét már békében megfelelő szintre emelve, mai megfogalma
zásban: állandó harckészültségben tartsák. 

A magyar légierő megteremtése, majd fejlesztése szempontjából indokoltnak 
ítélhető az a törekvés, hogy — túl a külföldi hadgyakorlatokon szerzett, illet-
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ve háborús tapasztalatokon — a magyar légierő és a szárazföldi csapatok 
együttműködési gyakorlatain próbáltak közvetlen tapasztalatokat szerezni. 

Szembetűnő — de az akkori külföldi nézetekkel teljes mértékben összhangban 
levő — azon törekvés, hogy a légierő hatását fokozni kell az általa bevetett 
vegyi és bakteriológiai fegyverekkel. 

Bár többször említettem már, mégis külön ki kell emelnem, hogy a szaksajtó 
rendkívül nagy teret szentelt a külföldi nézetek, tapasztalatok ismertetésének. 
Az ez irányú — napjainkban is rendkívül fontos — tevékenység értékelésénél 
azonban rá kell mutatni egy alapvető tanulságra. Ez az erőfeszítés nem hozza,-
nem hozhatja a megfelelő eredményt, ha a szakírók nem képesek vagy nem 
hajlandók a propagandisztikus elemek elvetésére, valamint az ellenség lehe
tőségeinek objektív megítélésére. Csak a valóságban létező, tényleges minő
ségi mutatók alapján szabad erőviszony-számvetést készíteni, s nem a vágy
álmok, vagy a szembenálló lebecsülése, a vélt saját „faji harcmód", veleszüle
tett „harcos szellem" alapján! Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a ka
tonai vezetők általában objektívan mérlegeltek, azonban ezt nem követte meg
felelő, azzal összhangban álló intézkedés. 

Ezzel összefüggésben alá kell húzni, hogy valóban szükséges kutatni az egye
temes érvényű, .általános tényezőket, a fejlődés objektív összetevőit, azonban, 
ha azokat nem alkalmazzák az ország ténylegesen meglevő lehetőségeire, hadi
gazdasági és hadművészeti viszonyaira, az egész elveszíti értelmét. 

A szakírók közül külön is ki kell emelni Szentnémedy szerepét, aki — min
den tévedése, különösen kezdeti elfogultsága ellenére — rendkívül sokat tett 
mind a douhetizmus, mind a légierő fejlődésével, gyakorlati tapasztalataival 
kapcsolatos kérdések közreadása, népszerűsítése, végső soron az általános prob
lémák szintetizálása, a magyar repülésügy fejlesztése érdekében. 

Ugyancsak érdekes tapasztalat — s napjaink katonai szaksajtójának szer
zői névsorát nézve talán elgondolkoztató is! — hogy meglepően sok fiatal, vagy 
legalábbis alacsonyabb rendfokozatban levő (főhadnagytól őrnagyig) fejtette 
ki — helyes, részben megalapozott, vagy éppen hibás, de vitára ösztönző, s 
végső soron az ügy tisztázását elősegítő — véleményét az adott kérdésben. 
Tehát az új iránt fogékonyabbak érdeklődtek, keresték a megoldás lehető
ségeit, másrészt a szerkesztők, rovatvezetők álláspontjától eltérő nézetet is 
gyakran közreadtak, amitől legfeljebb az illetékesek egy lapalji megjegyzésben 
elhatárolták magukat. Napjaink szaksajtójában is több ilyen lábjegyzettel ellá
tott cikkre volna szükség a vélemények sokirányú ütköztetése, a problémák 
mindenoldalú tisztázása érdekében ! 

Mindezek alapján úgy értékelhető a vizsgált időszak magyar légügyi elmé
leti tevékenysége, hogy bár ellentmondásosan, sok tévedéstől és túlzástól ter
helten, de jelentős mértékben fejlődött, alapvetően megteremtette azokat az el
méleti alapokat, amelyek a légierő továbbfejlődésének egyik előfeltételét ké
pezték. Ugyanakkor hiányoztak a megfelelő gazdasági, technológiai összete
vők, hadseregfejlesztési lehetőségek, amelyeknek a hiánya elve meghatározta 
és behatárolta a Magyar Királyi Honvéd Légierő említett elméleti alapon való 
technikai, szervezeti fejlődését, az általa elérhető színvonalat. 

Sajnos nincs mód a vázolt tevékenység árnyaltabb, főként bővebb levéltári 
dokumentumanyagra támaszkodó bemutatására, mivel a Légügyi Hivatal, majd 
a légierő vezérkarának iratai a háború során elpusztultak. Csak egy-egy ere
deti példány maradt meg valamelyik vkf. anyag mellékleteként, illetve hivat
kozásként találkozhat vele a kutató. Ezért ezek az elméleti erőfeszítések alap
vetően csak a szakirodalom cikkei, egyes parancsok és utasítások konkrét meg
fogalmazásai alapján rekonstruálhatók. 
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SZEMLE 

SZÁNTÓ IMRE 

A VÉGVÁRI RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS FÉNYKORA MAGYARORSZÁGON 
1541—1593 

(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 161 o.) 

A szerző célja — ahogy erre az előszó
ban kifejezetten utal is — a végvári 
rendszer XVI. századi történetének mo
nografikus szinten való összegzése. E 
szintézisre annál is inkább szükség orolt, 
mivel a végvári rendszerről írott korábbi 
(s egyetlen!) összegzés 1911-ben látott 
napvilágot. Ugyanakkor az azóta eltelt 

* időszak részeredményei, újonnan föltárt 
forrásai, valamint a marxista történet
szemlélet egyrészt lehetővé tette, más
részt megkövetelte e téma vonatkozásá
ban is az új szintézist. 

A könyv első fejezete a végvári rend
szer létrejöttének fő tényezőjével, a tö
rök veszedelemmel és hódítással foglal
kozik. A szerző áttekinti a török külpo
litikát, valamint a török birodalom gaz
daságának és társadalmának fő jellegze
tességeit vizsgálja. Az expanzió fő okát, 
helyesen, abban látja, hogy a termelő
erők fejletlensége követelte meg az ál
landó hódítást. A hódítás korlátai között 
helyesen ismerte fel a szakirodalom a 
nagy távolságból eredő problémákat, 
amelyeket Perjés Géza az akciórádiusz 
fogalmával jelölt. Szántó Imre ezzel kap
csolatban azt az álláspontot foglalja el, 
hogy „Szulejmán és utódai ezt a szabály
szerűséget még nem ismerték fel, sőt ki
fejezetten arra törekedtek, hogy akciórá
diuszukat a magyar területeken átlépve 
a Német-Római Birodalom felé meghosz-
szabbítsák". Ehhez, a szakirodalomban 
máshol is feltűnő nézethez azt a meg
jegyzést fűznénk, hogy egy későbbi idő
szakban (a tizenötéves háborúban) a tö
rök hadvezetés bizonyíthatóan felismerte 
a nagy távolságból eredő hátrányokat. 
Mindez azonban hódító célkitűzésein nem 
változtatott, a Porta az „akciórádiusz" 
meghosszabbítására törekedett különböző 
eszközökkel (Magyarországon való felel
tetés, a hadjárati idő meghosszabbítása). 
A török hódítás minősítésében viszont 

teljesen egyet kell értenünk a szerzővel; 
a török birodalom Magyarország elfogla
lására törekedett, s mivel alacsonyabb 
szinten állt a meghódított népeknél, a tö
rök hódítás súlyos veszélyt jelentett Ma
gyarország fejlődése szempontjából. 

A második fejezetben a védelmi vonal 
szervezetéről olvashatunk. A szerző vá
zolja előbb a török, majd a királyi Ma
gyarország végvári rendszerének kiépü
lését. Ezután részletesen foglalkozik a 
magyar várépítkezés problematikájával. 
A várrendszer belső hierarchiáját (kisebb 
palánkok és nagyobb várak), együttes 
funkcionálását sok példával illusztrálva 
mutatja be. Felhívja a figyelmet a vár
tartomány és a vár szerves kapcsolatára 
is; arra a tényre, hogy a vár fontos sze
repet játszott a termelőmunka biztosítá
sában is.' 

A harmadik fejezet a végvári katona
ság összetételével, létszámával, szerveze
tével foglalkozik. Szántó Imre utal arra a 
felemás helyzetre, hogy az erős központi 
hatalom, valamint a pénz hiánya miatt 
egy sajátos réteg, az ún. vitézlő rend 
(deklasszálódott nemesek és volt jobbá
gyok) szolgált a várakban. A várak fenn
tartását részben a váruradalom, részben 
a hódoltságban megadóztatott falvak biz
tosították. A szerző hangsúlyozza a hódolt
sági akciók kettősségét; egyfelől akadá
lyozták a török ellátását, másfelől vi
szont pusztították a hódoltsági magyar 
jobbágyság termelőerőit. Helyes az a 
megállapítása is, hogy a török feltartóz
tatásában a legnagyobb terheket Ma
gyarország vállalta, bár a Habsburg bi
rodalom anyagi támogatása sem lebecsü
lendő. A királyi Magyarország végvári 
katonaságát 12—18 ezer főre becsüli a 
szerző. 

A negyedik fejezetben a Habsburg-bi
rodalom külpolitikáját elemzi Szántó Im
re. Ez a tényező szintén abba az irányba 
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hatott, hogy Magyarországon a status quo 
változatlan maradjon. A végvári rend
szer fenntartásához viszont, saját védel
mük érdekében, az Örökös tartományok 
és a német birodalom is jelentős össze
gekkel járult hozzá. Reálisnak tűnik a 
Habsburg-segítség lényegében pozitív ér
tékelése; megakadályozta Magyarország 
teljes integrálódását a török birodalom
ba, s ennél többre a XVI. századi török 
birodalommal szemben a szintén sokfelé 
lekötött Habsburg-birodalom nem is lett 
volna képes. 

Az ötödik fejezet a végvári rendszer 
fenntartásának költségeivel foglalkozik. 
A szerző elemzi a különböző jövedelmi 
forrásokat (adók, váruradalmak, hódolt
sági birtokok stb.), amelyek jövedelme 
igen labilis volt. Ennek következtében a 
végvári katonaság sokszor nem kapta meg 
zsoldját, amelynek következtében rablás
ra, fosztogatásra kényszerült. 

A hatodik fejezetben Szántó Imre a 
végvári katonaság helytállásának eszmei 
alapjait vizsgálja. A polgári történészek 
úgy vélték, hogy a végvárakban meg
szűntek az osztályellentétek és megvaló
sult a „nemzeti összefogás". A szerző ez-

Ki mondhatná meg, hány külföldre 
kényszerülő thökölyánus kuruc katona 
ajkán fakadt föl fájó-keservesen az éhek: 
„Piros csizmám nyomát / Hóval fedi bé 
az tél"? Minden bizonnyal senki sem. 
Csupán azt konstatálhatjuk: aggodalmuk 
nem volt alaptalan, mert „históriai láb
nyomaikat" ugyancsak befedte a feledés 
hava! Miért történt ez így? Miért nem 
fordította „orcáját" — a nagy költő sza
vaival élve — ez a „rossz csillagú Ma
gyarország" azok felé a hol „vitéz", hol 
„kajtor" katonák felé, akik három évti
zeden át „kergették a labanc hordát", 
vagy bújtak előlük „ordasok közt nád
ban, gazban, sárban"? — nehéz lenne 
megválaszolni ! Akár csak azt a kérdést, 
hogy a nyugat-európai kortársaktól gyak
ran „katonai géniusz"-nak nevezett „kú

zel szemben példák sorával bizonyítja, 
hogy mind a vitézlő rend és a jobbágy
ság, mind pedig a vitézlő rend és a ne
messég között érdekellentétek is voltak. 
A török elleni küzdelemben fontos szere
pet játszott a vallási indíttatású ideoló
gia is, amely a kereszténység védelmét 
hangsúlyozta („a kereszténység védőbás
tyája Magyarország"). 

A hetedik fejezetben a szerző a végvári 
harcok szerepével, jelentőségével fog
lalkozik. Megállapítja, hogy bár több más 
tényező is szerepet játszott, de „mindez 
nem változtat azon, hogy a végvári har
cokban Magyarország népeinek sikeres és 
eredményes önvédelmi harcát" lássuk. 
A munkát részletes és alapos jegyzetap
parátus és bibliográfia zárja. 

Szántó Imre könyve a XVI. századi 
végvári rendszer szinte valamennyi fon
tos kérdésével foglalkozik, s úgy véljük, 
hogy e szintézis eredményeit a korszak
kal foglalkozó kutatók hasznosítani tud
ják majd munkáikban, amelyek eredője 
— hiszen ez irányba mutat Szántó Imre 
könyve is — a XVI.—XVII. századi vég
vári rendszer monográfiája. 

t Tóth Sándor 

ruc király" miért kapott olyan fölöttébb 
szerény helyet a nagy magyar katonák 
pantheon j ában? Válasz helyett ismételten 
csak regisztrálni tudjuk a megdöbbentő 
tényt: nemhogy könyv, monográfia, de 
még hosszabb tanulmány sem született a 
három évszázadnyi idő alatt a XVII. szá
zadi kuruc hadsereg és annak hadművé
szete történetéről*! Ügy véljük, ez a tény 
önmagában is indokolja annak a megál
lapításnak a jogosságát, hogy Thököly 
Imre és hadinépe legalábbis amolyan 
„históriai félárnyék"-ba került a magyar 
történetírásban és hadtörténetírásban és 
ezen keresztül a nemzeti közgondolko
dásban is. 

Ezen a méltánytalan helyzeten javít 
nem is keveset Benczédi Lászlónak a kö
zelmúltban megjelent könyve, amely a 

BENCZÉDI LÁSZLÓ 

RENDISÉG, ABSZOLUTIZMUS ÉS CENTRALIZÁCIÓ 
A XVII. SZÁZAD VÉGI MAGYARORSZÁGON 

(1664—1685) 

(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 180 o.) 
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társadalom- és politikatörténeti címe el
lenére gazdag hadtörténeti, sőt hadművé
szettörténeti anyagot is tartalmaz, rend
kívül hasznosan bővítve ilyen jellegű is
mereteinket. S jóllehet a Wesselényi-féle 
rendi szervezkedés társadalmi-politikai 
hátterének bemutatása, az abszolutizmus 
és a rendiség küzdelmének 1671—1678 
közötti elemzése, vagy Thököly felső-ma
gyarországi fejedelemségének a jellemzé
se is szorosan kapcsolódik a korszak had
történetéhez, jelen írásunkban főként 
azokkal a részekkel kívánunk foglalkoz
ni, amelyek a fegyveres harcok történeté
vel és a kuruc katonaság szervezetével 
foglalkoznak. 

A több mint négy évtizedig tartó kuruc 
háborúk nyitánya az 1670 tavaszán kirob
bant felkelés volt. A felsőmagyarországi 
vármegyék kiadták a jelszót: „A német 
az ellenség!" A felkelő megyei bandériu
mok fegyveresei és I. Rákóczi Ferenc 
földesúri hadai megszállták a stratégiai
lag fontos utakat, réveket, elzárták a kül
világtól Kassát, az országrész központját, 
és ostromgyűrűbe fogták a tokaji és a 
szatmári császári helyőrségeket. E biztató 
kezdethez sorolt még a gombási ütközet, 
amelyben a felkelők győzelmet arattak. 
A folytatás azonban annál gyászosabban 
alakult! A Zrínyi Péter vezette horvát
országi felkelést a császári erők csírájá
ban elfojtották. „A hitegetésekkel Bécsbe 
csábított Zrínyi Péter és Frangepán Fe
renc" — írja Benczédi — „abban a naiv 
hitben, hogy az osztrák ház »véghetetlen« 
kegyelme fátyolt borít pártütésükre, páni 
meneküléssel önként adták magukat az 
ellenség kezére." Ezt követően a Felső
magyarországra érkező mintegy tízezer 
főnyi császári haderő „szétrebbenő ne
mesi hadakon és hódoló küldöttségeken 
— kényszeredett mosolyon és lapuló fé
lelmen — kívül mással nem igen talál
kozott." Egyedül Bónis Ferenc próbálko
zott az ellenállás folytatásával, azonban 
buzdító felhívása nem sok visszhangra 
talált. A szerző idézi Apafi erdélyi feje
delemnek egyik levelét, amelyben az a 
magyarországi megmozdulást „pohárközi 
tanácskozások" eredményének nevezte, 
amit csupán a távollevők tarthattak „va
lami nagy derék dolognak", de a közeli 
szemlélők azt „igen méltán megnevethet
ték". -Kétségtelen, hogy az 1670-es fegy
veres felkelés szeryezése és lebonyolítása 
szinte iskolapéldája volt annak, hogy mi
ként nem szabad egy ilyen mozgalmat 
szervezni és vezetni. Ám az is igaz, hogy 
a gyors bukásban nem csekély része volt 
magának Apafi fejedelemnek, aki szemé
lyes féltékenykedéstől vezettetve segít
ségadás helyett a mozgalom ellen tevé
kenykedett. 

Az 1670-es fegyveres felkelés bukása, 

amint az köztudott, nem tett pontot a 
XVII. századi Habsburg-ellenes küzde-
delemre. Ebben — amint arra a szerző 
bő forráshivatkozásokkal rámutat — az 
ellenreformáció előtérbe nyomulása dön
tő szerepet já'tszott. A protestánsok veg-
zálása ugyanis széleskörű ellenállást vál
tott ki nemcsak a még mindig nagyrészt 
protestáns nemességből, de a jobbágyság
ból, a városi polgárságból, a félszabad 
elemekből, és a végvári katonságból is. 
Ez teremtette meg az alapot a bujdosók 
1672-es Habsburg-ellenes támadásához, 
amelyet az 1670-es felkelés bukása után 
török hódoltsági területre és Erdélybe 
menekültek szerveztek. A Porta, amely 
az 1670-es harcot még nem támogatta, ez 
alkalommal már több segítséget nyújtott 
a Habsburg kormányzat ellen harcba in
dulóknak. A fő katonai erőt azonban 
azok a magyar végvári katonák alkották, 
akiket a Habsburg-kormányzat elbocsá
tott a szolgálatból, illetve akiknek szá
molniuk kellett a közeli elbocsájtással. 
Benczédi László rámutat arra, hogy e 
második támadás mind belpolitikai, mind 
külpolitikai téren sokkal előkészítettebb 
volt, mint az elbukott 1670-es felkelés. Ez 
a körülmény jól tükröződött azokban a 
katonai eredményekben is, amelyeket az 
augusztusban indított támadás elért. Ok
tóberben meghódolt Eperjes, Kisszeben, 
Bártfa, Késmárk és a szepességi városok, 
zászlóstól csatlakoztak a felkelőkhöz 
Abaúj, Torna, Zemplén és Sáros várme
gyék nemesei, egy sereg pedig a távoli 
Árva várát fogta ostrom alá. Az október 
26-án lezajlott györkei ütközetben elszen
vedett vereség ugyan kiszorította a buj
dosókat — akiket ez időtől egyre gyak
rabban kurucoknak is neveztek — a ki
rályi Magyarország területéről, a táma
dás mérlegének összesítésénél mégsem 
juthatunk negatív eredményre. A táma
dás — írja Benczédi László — „céljait 
ugyan nem érte el, s az eredményei is 
korlátozottak maradtak, de azért sem a 
célok, sem az eredmények nem mentek 
veszendőbe: az 1672. évi bujdosó hadjárat 
romjain is gyökeret eresztett, életre kelt 
a csaknem másfél évtizedig tartó XVII. 
század végi kuruc függetlenségi küzde
lem." 

A továbbiakban, a kuruc mozgalom és 
Erdély ellentmondásos kapcsolatának 
elemzése kapcsán, a szerző érzékletes ké
pet ad a kuruc mozgalom hullámvölgyé
ről, a „fejetlen lábság" állapotáról, amely
ből a kiutat Thököly Imrének a kuruc 
mozgalom élére kerülése teremtette meg. ; 
A „Thököly Imre a kuruc hadak élén" 
című fejezet egyúttal iskolapéldája an-, 
nak, hogy miként kell helyesen ábrázolni 
az egyén és a közösség kapcsolatának 
dialektikus kölcsönhatását a hadseregen 
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belül is! E fejezet kapcsán tárgyalja a 
szerző a diadalmas 1678-as hadjáratot és 
az 1679—1680-as évek kisebb harccselek
ményeit. Az 1678-cal kezdődő időszakot a 
szerző minden tekintetben új szakasznak 
tekinti a XVII. századi kuruc mozgalmak 
történetében, s ezt a minőségi változást 
szorosan összekapcsolja az új fővezér, 
Thököly Imre személyével. Megfogalma
zása szerint Thököly egyéniségének leg
jellemzőbb vonása „a sokirányú és sokol
dalú tehetség volt, amely a mindenkori 
feladatoktól függően tudott alakot cserél
ni. Innét van az, hogy az élet legkülön
bözőbb területein — akár hadvezérként 
a kuruc vitézlő rend élén, akár gazdasági 
irányítóként a jövedelmek szaporításá
ban, akár államszervezőként, mint Fel
sőmagyarország fejedelme — egyaránt 
tanújelét adta átlagon felüli képességei
nek, s minden téren kiérdemelte kortár
sai tiszteletét". Amint az köztudott, Thö
köly Imre életéről vaskos biográfia je
lent meg a múlt században a kiváló An
gyal Dávid tollából, azonban Benczédi 
László jelen munkája ahhoz képest is vi
tathatatlanul előrelépést jelent a kuruc 
király személyiségével kapcsolatos isme
retek és értékelések terén. E jelenség okai 
között az újabb kutatási eredményeken 
túl minden bizonnyal helyet kap Benczé
di László kimagasló történetírói kvalitá
sa, s ehhez tartozóan az a körülmény, 
hogy a szerző az adott gazdasági, társa
dalmi, politikai és katonai valóság egé
szébe ágyazva vizsgálja és rajzolja meg 
Thököly Imre emberi, politikusi és had
vezéri portréját. 

Az 1681-es soproni országgyűlés törté
netének széleskörű elemzése után a szer
ző Thököly felsőmagyarországi fejede
lemségéről rajzol szemléletes képet. Ál
lást foglal amellett, hogy a kuruc feje
delemség politikai erőforrásai között el
sődleges helyet kapott a kuruc hadse
reg, amely kizárólag Thököly személyétől 
függött. A szerző rámutat arra is, hogy 
a „kuruc király" a Bocskai-féle hajdúte
lepítések útján tervezte a kuruc hadak
ban szolgáló közkatonák „konszolidált 
békés jövőjének a biztosítását". Ezt kö
vetően szól a török háború kiújulásáról 
és a felkelés bukásáról. Állást foglal 
amellett, hogy mind Thököly, mind a ve
zetése alatt folyó kuruc küzdelem sorsa 
1685 októberében pecsételődött meg, ami
kor a Váradra látogató kuruc fejedelmet 
az ottani pasa elfogatta. Ezen a helyzeten 
nem változtatott alapvetően Thököly 
1690-es erdélyi katonai bravúrja sem, 
hiszen a zernyesti taktikai győzelmet 
nem lehetett tartós stratégiai eredmény-
nyé fejleszteni, összegezésében amellett 
foglal állást, hogy a török kor befejező 
két évtizedének „zsákutcáját mégiscsak 

nyitottnak" és sok szempontból a jövő 
felé előremutatónak kell tekintenünk. Ez 
a küzdelem, ha tévedések árán is, „mégis 
csak valami újat, hamisítatlanul eredetit, 
s amellett mélyen időszerű politikai út
mutatást kínlódott ki magából, amikor a 
központosított rendi monarchia felépítésé
ben jelölte ki a tennivalók, az előrelépés 
reális programját". Ennek következtében, 
legalább is fő irányában, követendő utat, 
használható „modellt" nyújtott nemcsak 
a Rákóczi-szabadságharc, de később a 
Habsburg uralkodók számára is „a sok 
viszontagságot megért és roppant veszé
lyeket átvészelő magyar államiság fenn
tartásához." 

Benczédi László munkájának több 
megállapítása minden bizonnyal ellenvé
leményeket vált majd ki nemcsak a kül
földi — mindenekelőtt az osztrák — tör
ténetírók körében, de itthon is. Történet
írásunkban és közgondolkodásunkban 
ugyanis sok • tekintetben ettől eltérő kép 
gyökeresedett meg a XVII. századi kuruc 
mozgalmak történeti helyéről és szerepé
ről. A várható viták minden bizonnyal 
tovább finomítják e küzdelmek megíté
lését és újabb adalékokkal gazdagítják 
azt a véleményünk szerint alapvetően 
helyes képet, amelyet Benczédi László 
megrajzolt. A magunk részéről is szeret
nénk hangot adni néhány kritikai meg
jegyzésünknek a terjedelem szabta szűk 
határok között. így mindenekelőtt azon 
hiányérzetünknek, hogy jórészt elmaradt 
a XVII. század végi kuruc küzdelmek 
összehasonlítása a század első felében le
zajlott Habsburg-ellenes küzdelmekkel, 
aminek következtében több momentum 
más hangsúlyt kapott, mint ha a Habs
burgellenes küzdelmek folyamatának az 
egészében vizsgálta volna azokat a szer
ző. Vonatkozik ez mindenekelőtt a kuruc 
katonaság fegyelmi helyzetének ábrázolá
sára, amely ily módon bizonyos torzulást 
szenved a kuruc küzdelmek hátrányára. 
Nem tudunk egyet érteni azzal sem, hogy 
a szerző 1685-tel lényegében befejezett
nek tekinti a XVII. századvégi kuruc 
függetlenségi küzdelmet, holott az nem 
szünetelt 1685 után sem — sőt még a kar
lócai béke után sem —, legfeljebb a mé
retekben történt változás. Ez az 1685-ös 
lezárás egyúttal akaratlanul is erősíti azt 
a tendenciát, amelyik két, egymástól me
reven elváló részre bontja az 1670-nel 
kezdődő és 1711-gyel végződő kuruc küz
delmek történetét, jóllehet azok alap
vető politikai céljai a török kiűzése kö
vetkeztében változott helyzet ellenére 
sem módosultak oly mértékben, ami a 
merev kettéválasztást indokolttá tenné. 
Talán nem ártott volna rámutatni arra 
sem, hogy a XVII. század végi kuruc 
küzdelmek nemcsak „modellt" adtak a 
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Rákóczi-szabadságharcnak, hanem a thö-
kölyánusok tömegében olyan katonai bá
zist is, amely nélkül nem bontakozhatott 
volna ki egy nyolc esztendőn át tartó 
függetlenségi küzdelem. A recenzens 
Benczédi Lászlótól eltérően ítéli meg 
Thökölynek és kurucainak az 1683-as, 
Bécs elleni támadásban játszott szerepét. 
Ami pedig a „kuruc" elnevezésnek a Dó-
zsa-vezette felkeléstől való eredeztetését 
illeti, miután Benczédi László ezt a hipo
tézist egykorú adattal nem támasztja alá, 
továbbra sem tudjuk meggyőzőnek tekin
teni. 

Kritikai megjegyzéseink természetesen 
nem érintik azon meggyőződésünket, 
hogy Benczédi László ismertetett munká
ja korszakos jelentőségű a török hódolt-

Vajon milyen tájékozódást, útmutatást 
nyújthat a hadtörténet és hadművészet
történet művelőinek, és olvasóinak egy 
elsősorban irodalomtörténeti igénnyel ki
adott forráspublikáció? Olyan kiadvány, 
amelyik elsősorban a kiadott levelek iro
dalmiságára koncentrált és ahol a válo
gatás előnyben részesítette az esztétikai 
igényességű írásokat és a tényanyaguk
ban a régi magyar irodalommal kapcso
latos leveleket? Vajon a megjelent 264 
levélből hány olyan van, amelyik erősza-
koltság nélkül hadtörténeti- vagy hadmű
vészettörténeti értékűnek mondható? 

Ha elöljáróban csupán annyit mon
dunk, hogy a kétkötetes kiadvány öt fe
jezetéből egy külön fejezetet kapott Ba
lassi Bálint a katonaköltő és egy másikat 
Zrínyi Miklós a költő, hadvezér és had
tudományi író, már ez is sejtetni, hogy a 
hadtörténelem nem elhanyagolt területe 
e forráskiadványnak! Hát még ha felso
roljuk hogy olyan híres katonák és had
vezérek levelei olvashatók a kiadott for
rások között, mint például Fráter György, 
Dobó István, Mekcsey István, Pethő Gás
pár, Gergely deák, Zolthay István, a szi
getvári Zrínyi Miklós, Báthory István, 
Gálfi János, Báthory Zsigmond, ecsedi 
Báthory István, Bocskai István, Wathay 
Ferenc, Nyáry Pál, Bethlen Gábor, I. Rá
kóczi György, Eszterházy Miklós, Kemény 

ság korával foglalkozó magyar történet
írásban. Korszakos jelentőségű, mert a 
török és a Habsburg veszély újszerű meg
világításával, a rendiség, abszolutizmus 
és centralizáció ellentmondásokkal telí
tett kérdéskomplexumának előremutató 
elemzésével, s ezen túlmenően a XVII. 
század végi kuruc küzdelmek számos ka
tonai vonatkozásának tisztázásával hatal
mas segítséget nyújt nemcsak a korszak
kal foglalkozó — sajnos kisszámú — tör
ténetírói és hadtörténetírói gárdának, de 
iránytűként szolgálhat mindazoknak, 
akik figyelemmel fordulnak a „kuruc ki
rály" és hadinépe elhanyagolt históriája 
felé. 

Nagy László 

János, Kucsuk Méhemet, Teleki Mihály,. 
Ebeni István, Radies András, a kuruc 
Bocskai István, Thököly Imre, vagy ép
pen a Munkácsot védő Zrínyi Ilona — 
akkor e nevek már önmagukban is jelzik, 
hogy nem csekély hadtörténeti és hadmű
vészettörténeti érdekességet rejtenek ma
gukban a közölt levelek. 

Fráter György 1543. május 25-i, I. Fer
dinándnak írt levele például részletes«tá-
jékoztatást ad arról, hogy históriánk ezen 
oly sokat vitatott férfiúja miként látta 
Magyarország megvédhetőségét az újabb 
török támadásokkal szemben és azokról 
az akadályokról is, amelyek a hadtobor
zás előtt tornyosulnak. „A török ugyan 
szép szavakat mond — írja többek között 
— de nem szabad megbízni benne, hiszen 
e tetszetős szavak nyomán már sok orszá
got végromlásba döntött." Érdekes fényt 
vet az erdélyi helyzetre az a megjegyzé
se, miszerint „a szászok hűségéről — 
akikkel megegyeztem — ígéretet tehetek, 
de a másik két nemzetben [t. i. a magya
rokban és a székelyekben] nem szabad 
megbízni." Ám minden bizonnyal meg
fontolásra érdemes ez a vitát kiváltó 
helyzetfelmérése is: „ha Felségtek ideje
korán gondjaikba veszik ezt az országot 
[t. i. Erdélyt] megígérhetem előre is azt, 
hogy Isten segítségével négy esztendei 
időtartam alatt, a háborút tartósan foly-
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tátva, mind Konstantinápoly, mind Tö
rökország nagyobbik része Felségtek ke
zére kerül." Mennyi volt a realitás ebben 
a jóslatban? — lehet vitás kérdés. Az 
azonban nem, hogy Erdélynek e kima
gasló stratégiai jelentősége és fontossága 
végigkíséri mind a tizenötéves háborút, 
mind a visszafoglaló háborút. 

Rendkívül érdekes az a hadibeszámoló 
is, amelyet Telegdy Pál írt 1594 májusá
ban a hatvani táborból Várday Katának. 
Nem is gondolná az ember, hogy egy női 
rokonnak írt levélben részletes harcrendi 
felállásokról lehet olvasni, valamint ma
gáról a nyílt összecsapás részleteiről is! 
Nagy győzelme volt itt a törökellenes 
erőknek: „Az török fejet mondják lenni 
— az kiket előhoztak — többnek har
madfél ezernél, maga [noha] sok maradt 
test mind fejestül az mezőn és vízben is 
sokan holtának, fű emberek is házokhoz 
sokat küldtek [t. i. hadifoglyokat].. . 
Miköztünk is sok sebes vagyon, azt lift
jük nyolcszázig való. Az úr Báthori Ist
ván uram is sebes, az bal lábának az ik
ráját hegyes tőrrel sértették meg. jár 
most is egy ujjnyi kő bele, de meggyó
gyítja az jó Isten meg ebből." 

A katonák fegyelmezéséből ad ízelítőt 
az a levél, amit Báthory Zsigmond feje
delem írt 1597-ben a vallási kérdésben 
hangjukat hallató váradi helyőrségnek: 
„Hitigazításnak, az mi nem ti dolgotok, 
hadjatok békét. Szablya, kopja, katoná
hoz illendő fegyver, az ti dolgotok.. . 
protestációkkal ne fenyegessetek senkit, 
se egybegyűléstekkel... mert valaki lé
gyen kezdője, vagy kapitány, vagy lovász, 
vagy pap, egy istrángszárat meg nem kí
mélek tőle [t. i. felakasztatja]." Az ab
szolút fejedelmi hatalom és a régi „cé
hes" zsoldosság magatartásnormáit köve
tő végváriak ezen összeütközése első 
„menetben" Báthory Zsigmond győzelmé
vel végződött. Ám a későbbi folyomány
ként Várad 1598-ban elszakadt Erdélytől 
és csupán 1606. végén lett újra a feje
delemé ez a fontos védbástya! 

A marcona katonák azonban nem csu
pán hadidolgokról írtak ekkor sem. 
Nyáry Pál, előbb Eger majd Várad kapi
tánya, 1602 októberében írt levelében 
részletes orvosi tanácsokat adott felesé
gének a gyermekek kúrálására: „Birsal
mát söttess, édes Katám, az Annocská-
nak, ha az mellét fájlalja, vacsora után 
nádmézzel add megenni, mikor le akar 
feködni, osztán ne igyék rá. Jó az náthn, 
hurut ellen . . , " 

Hadihírek persze bőven találhatók nem 
katonák leveleiben is. Ez természetes is, 
hiszen hadakozások idején húsbavágó 
kérdés volt a katonai helyzet mindenki 
számára! Példa rá Johann Keplernek, 
Rudolf császár híres csillagászának Szen-

czi Molnár Alberthez írt levele. Irodalmi 
tárgyú eszmecsere után így vált témát az 
1605 február elején kelt levelében: 
„Félek itt a hajdúktól: bölcsességem 
szerint az lett volna a legjobb, ha a leg
elején elfojtják mozgalmukat. Mert a 
császár ellenük készül és egyikük sem ér
ti meg a másikat. Bocskayt pénzével 
együtt a tekintélye is elhagyta, amint 
mondják, ő maga ölte meg kapitányait. 
Radul oláh vajdáról azt is mesélik, hogy 
elfoglalta a Váradtól négy mérföldre fek
vő fellegvárat és Petzet megszabadította. 
A jámborok istene ismerje ki magát 
ezekben a viharokban." — zárja levelét, 
amely egyúttal fényt vet a korabeli, rend
kívül bizonytalan információs viszonyok
ra is. Hiszen a valóságban Bocskai kato
nái ekkor már diadallal törtek előre nyu
gati irányba, és csak idő kérdése volt, 
hogy az Eperjesre szorult Basta tábor
nagy mikor kényszerül visszavonulni 
Pozsony és Bécs védelmére! 

Érdekes hadtörténeti adalékul szolgál 
Zn'nyi Miklósnak 1657. január 24-én II. 
Rákóczi Györgyhöz írott levele is. Tud
juk, hogy az erdélyi fejedelem csapatai 
ekkor már megindultak az oly szomorúan 
végződő lengyelországi hadakozásra. „Az 
Nagyságod kozákokkal való és másokkal 
egyessége bizonyos dolog az rossz ma
gyaroknak és az udvarnak valóban nagy 
gondot indított" — írta Zrínyi — majd 
így zárta sorait: „Az Isten engedje, hogy 
erdéli fejedelem által virradjon meg sze
gény magyarra." Ezek a sorok, összhang
ban Zrínyinek egy máshol publikált 
1656. október 30-án kelt levelével, arról 
tanúskodnak, hogy a szerencsétlenül vég
ződött lengyel kalandot ő is javasolta, tá
mogatta — más magyarországiakkal 
egyetemben — s így helytelen ezt a vál
lalkozást egyedül Rákóczi „kalandorságá-
nak" vagy az erdélyi rossz tanácsadók
nak felróni! 

S utolsó ízelítőül e hadtörténeti ada
tokban is oly gazdag munkából idézzünk 
talán abból a levélből, amelyet Zrínyi 
Ilona írt 1686 májusában az ostromlott 
Munkácsról a fogságából már kiszabadult 
férjének, Thököly Imrének: „Én pedig
len valamikor lehetett is, obsidionk lé
vén is, el nem mulatnám igaz szeretetet 
és hűségemet kegyelmedhez, hazámhoz 
megmutat tam. . . Az ellenségnek félelme 
miatt, tudja isten, senki búsulásomat nem 
l á t t a . . . Míg én élek, addig senki ne félt
se confusiotol Munkácsot, de óránként 
nem tudom mi éri fejemet, adjon isten, 
csak én olyan szerencsés lehetnék, édes 
szívem, kegyelmedet fiúmagzattal örven
dezhetném, magam életemnek letételivel 
is, nem bánnám." A hazaszeretet, a kato- : 
nai kötelességtudás és egy asszonynak 
férje iránt sírig tartó igaz szerelme Ö'JSZ-
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pontosul ebben a néhány sorban. Nem vi
tás, igazi hős volt ő, aki méltó a késői 
utódok megbecsülő emlékezetére. 

Talán ez a néhány kiragadott levélrész
let is híven dokumentálhatja, hogy a „Ré
gi magyar levelestár" két kötetét haszon
nal forgathatják mindazok, akik e kor 
magyar hadtörténete és hadművészettör
ténete iránt érdeklődnek. A hasznosság 

mellett élvezettel is, amiről gondoskodott 
a sokoldalú témabemutatásra törekvő vá
logatás, valamint a gondos, szép szer
kesztés. A „Magyar Hírmondó" e leg
újabb darabja valóban nagy nyereség 
mind a történészek, irodalomtörténészek 
és hadtörténészek, mind a kor iránt ér
deklődő olvasók számára. 

Nagy László 

VOM BAUERNHEER ZUR VOLKSARMEE 
(Schriften des Militärgeschichtlichen Instituts der DDR, Berlin, 1979. 253 o.) 

Frankenhausen, anno 1525. Egy lénye
get kiemelő térkép, két rézkarc és Tho
mas Müntzer rövid életrajza kíséri a csa
ta leírását. A vár előtti völgyben a fel
kelt 200 000 német parasztból csak 8000 
sorakozott fel Philipp hesseni őrgróf 
zsoldos hadával szemben, és döntő vere
séget szenvedett. Müntzer kínszenvedése, 
majd Mühlhausen melletti kivégzése a 
parasztháború végét jelentette. Joggal 
írhatta később Alexander Humboldt: 
„ . . . A német történelem szerencsétlensé
ge, hogy ez a mozgalom nem ért célt." 

így kezdődik a német nép haladó ka
tonai hagyományait összefoglaló mű, 
amely 1979-ben a Nemzeti Néphadsereg 
kiadója gondozásában jelent meg. (A pa
raszthadseregtől a néphadseregig) A csa
ta leírását követő tartalmas elemzés ké
pet ad a kor társadalmi osztályainak, ré
tegeinek helyzetéről, a rebellis rendek tö
rekvéseiről, a parasztfelkelés előzményei
ről, de szól a katonai vereség okáról is, 
a feudális urakkal szembeni szövetség 
meghiúsulásáról. A fejletlen német váro
si polgárság cserben hagyta a harcosok 
tömegét adó parasztságot, a korai polgári 
forradalom rohamcsapatát, amely egye
dül nem volt képes egy új társadalmi 
renddel helyettesíteni a feudalizmust. A 
városok magatartását a kereskedelmi és 
uzsoratőke alakjai, a fejedelmek mellé 
álló Fuggerek, Welserek reprezentálták, 
nem Thomas Müntzer, Florian Geyer 
vagy Michael Gaismair. A kibékíthetet
len ellentmondásokat eltakarták a hamis 
érdekellentétek és érdekszövetségek, s 
maguk a parasztok is erősítették ezt ki
lengéseikkel. 

A feudális urak elleni háború jogossá
gát azonban a történelem igazolta, s a 
parasztsereg harcának mai napig érvé
nyesek a tanulságai: a felszabadulásukért 

küzdőknek szükségük van a tömegek szé
les összefogására, a tömegek politikai 
tisztánlátására, s a nép akaratát végre
hajtó fegyelmezett, fegyverforgatásban 
jártas erős hadseregre. 

Ez a legjobb lipcsei és drezdai hagyo
mányokat követő könyv, amelynek minő
ségét jelzi, hogy Drezdában nyomták, a 
katonák, a katonának készülő fiatalok 
számára született. Szükség volt rá, hiszen 
az elmúlt években stratégiai célkitűzésű 
lélektani háború bontakozott ki Nyuga
ton a szocialista országokkal szemben. 
Különösen erős a ferdítésekre, hazugsá
gokra alapozott hisztériakeltés a Német 
Demokratikus Köztársaság államával és 
hadseregével szemben. 

Négy nyugatnémet és nyugat-berlini 
televízióadó sugároz naponta műsort az 
NDK területére 5000 polgári és katonai 
rádióadó mellett, hogy a fegyveres koc
kázatot kerülve, békés úton érje el a szo
cialista hatalom megrendítését. Szükség 
volt a könyvre. Az írók, a rajzolók, a 
szerkesztők magas szakmai színvonallal 
és érezhető szeretettel közeledtek a mai 
német ifjúság igényeihez. 

Nevelni akartak politikai tudatosságra, 
forradalmi elszántságra, az imperializ
mus, a militarizmus gyűlöletére, áldozat
vállalásra, bátorságra. Helyes módszert 
választottak. A forradalmi múlt megis
merése, a néptömegek harcának történel
mi tapasztalatai, a kiemelkedő személyi
ségek hőstetteinek, teljesítményeinek pél
dái hozzásegíthetnek azoknak a tiszta er
kölcsi tulajdonságoknak a kialakításához, 
amelyek a szocialista haza védelmében 
nélkülözhetetlenek. 

A könyv alkotói színes és érdekfeszítő 
módon akarták az igazságot bemutatni, s 
ez sikerült. Nehezen lehet abbahagyni az 
olvasást. Izgalmas történelmi leírások 
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váltakoznak lényegre törő tudományos 
elemzésekkel, s amint lankadni kezd a fi
gyelem, máris előbukkan egy-egy régi 
rézkarc vagy fénykép az eseményről, rajz 
a kor fegyvereiről, térkép, vagy doku
mentum. Az illusztráció fontos ismeretet 
hordoz, főszereplővé válik. A múlt és je
len közötti kapcsolatot például a hagyo
mányok mai ápolásáról készült remek, 
színes fotók teremtik meg. A szöveg közé 
iktatott meghökkentő ötletek sorából 
mégis az életrajzokat kellene elsősorban 
kiemelni. Meleg sárga alapon jelennek 
meg a 10—20 soros leírások a német tör
ténelem kimagasló egyéniségeiről, mindig 
felül, szinte a gondolatmenet vezérfona
laként. 

A haladó és forradalmi katonai hagyo
mányok alapja a néptömegek harca az 
elnyomás ellen, küzdelme az új társadal
mi rendért. A történelmi személyiségek 
e hosszú és áldozatokat- követelő harc 
mérföldkövei. Tanításaik, kiemelkedő 
tetteik követésre szólítanak. A Thomas 
Müntzertől Kari Marxon és Friedrich 
Engelsen át Ernst Thälmannig és Erich 
Honeckerig tartó sorozatban azok a ka
tonák is szerepelnek, akik méltóan kép
viselték a német nép haladó törekvéseit, 
forradalmi küzdelmét, s akik más orszá
gok legjobbjai mellé állíthatók. 

A történelmi arcképcsarnok számos ne
ve között felbukkan Gerhard J. von 
Scharnhorst, August W. von Gneisenau, 
Carl von Clausewitz, a Napoleon elleni 
felszabadító harc vezetői, a hadtudomány 
kiváló teoretikusai, Johann Ph. Becker, 
az 1848—1849-es badeni harcok parancs
noka, Julian Marchlewski, a Spartacus-
csoportok szervezője, Karol Swierczewski 
alias General Walter, a madridi front 
egyik védője, Harro Schulze-Boysen és 
Arvid Harnack, a „Rote Kapelle" ellen
állási csoport vezetői. A gazdag emlékek 
között talán helyet érdemelt volna Ri
chard Sorge alakja is. 

Az olvasót azonban elsősorban a hala
dó és forradalmi katonai hagyományok 
számbavétele érdekelheti, mindaz, amit a 
Nemzeti Néphadsereg történelmi előzmé
nyének, ősének tekint. A könyv kiemeli 
a múlt legfontosabb állomásait, az 1524— 
1525-ben lezajlott parasztháborút, az 
1813-as nemzeti függetlenségi harcot, az 
1848—1849-es polgári demokratikus for
radalmat, a német internacionalisták har
cát Szovjet-Oroszországban és Spanyolor
szágban, végül az antifasiszta ellenállási 
mozgalmat. 

A felsorolás csak jelzi a német töme
gek aktív részvételét történelmük alakí
tásában a 15. századtól napjainkig. A 
szerzők elemző munkája azonban lehe
tővé teszi a katonai hagyományok egé
szének közkinccsé válását. Például az 

1525 és 1789 közötti időszakot olvasva 
szembetűnik a parasztfelkelések gyakori
sága, a városi plebejus mozgalmak erősö
dése. Külön figyelmet érdemel a korszak 
két sajátossága: kialakult a harminc 
éves háború egyik jellemzője, a rablóhor
dákkal szembeni népi ellenállás, majd a 
paraszti fegyveres osztagok létszámbeli 
gyengeségét ellensúlyozó harci forma, a 
partizánharc. 

Külön fejezet foglalkozik a feudális és 
a polgári típusú hadsereg közötti átme
nettel, amely a poroszok Jena és Auer-
stádt melletti vereségével kezdődött. 1806. 
október 14-én a francia csapások alatt 
néhány órán belül megsemmisült a bo-
tozással összetartott önkényuralmi had
sereg. 

Az uralkodó, a junkerek, az ostoba és 
korrupt tisztikar igyekezett beilleszkedni 
a napóleoni rendszerbe, miközben né
hány előretekintő tiszt, Scharnhorst ve
zetésével, megkezdte a Landwehr, a terü
letvédelmi és a Landsturm, a népfölkelő 
zászlóaljak felállítását. A haza felszaba
dítására elszánt tisztek a szervezés mel
lett új rendeleteket, szabályzatokat szer
kesztettek, amelyek eltiltották a botbün
tetést, eltörölték a zsoldosságot, a nemes
ségért járó tiszti rangokat, s bevezették 
az általános hadkötelezettséget. A had
sereg újjászervezésével egyidőben fegy
veres osztagok, csoportok alakultak a 
megszállt területeken, és harcba léptek a 
franciákkal. A Landwehr és Landsturm 
zászlóaljak 1813-ban csatlakoztak a népi 
ellenállás soraihoz, s a hiányos kiképzést 
szokatlan bátorsággal pótolva jelentős 
szerepet játszottak a Grossbeeren, Katz
bach, Drezda majd a Lipcse melletti 
győztes ütközetekben. Scharnhorst emlé
két ma szobor őrzi az Unter den Linde-
nen, s róla nevezték el 1966-ban a Nem
zeti Néphadsereg legmagasabb katonai 
kitüntetését. i 

Az 1848—1849-ben lezajlott forradalmi 
harcok ismertetése méltán kapott jelen
tős helyet a könyv lapjain, mert az NDK 
történészei ezt a viharos esztendőt tart
ják történelmük legkimagaslóbb esemé
nyének az 1525-ös parasztháború és az 
1918—1919 fordulóján kirobbant proletár
forradalom közötti időben. Ennek oka a 
tömegmozgalmak nagy számán és területi 
kiterjedésén túl a munkások önálló for
radalmi harcának jelentkezése. 

A Kommunisták Németországi Pártja 
már ekkor fellépett követeléseivel, ame
lyekkel határozott irányt akart adni a 
feudális erőkkel szembeni küzdelmek
nek. Célul tűzte ki a nemesség, a junke
rek gazdasági és politikai hatalomtól való 
megfosztását, a demokratikus jogok biz
tosítását, az állami széttagoltság meg-
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szüntetését és az egységes Német Köztár
saság megteremtését. 

A legelszántabb és legcéltudatosabb 
harcosok a munkások, a kézművesek tö
megei közül kerültek ki, akik között a 
kommunisták már komoly befolyással 
rendelkeztek. Engelsen kívül Becker, a 
badeni forradalmi hadsereg egyik vezető
je, Wilich, az önkéntes légió parancsnoka 
és mások jelezték a befolyás erejét, 
amely különösen Berlinben, Mannheim-
ben és a badeni hadseregben volt érez
hető. Izgalmas, néhol drámai leírások 
mutatják be a berlini, frankfurti, drez
dai, Rajna menti fegyveres összecsapá
sokat, a szöveg mellett pedig rajzok, tér
képek, dokumentumok idézik fel a kort, 
a forradalmi erők szervezését, fegyverze
tét és a hadműveleteket. 

A szerzők mintegy száz oldalon keresz
tül foglalkoznak a nemzetközi és a német 
munkásmozgalomnak a párizsi kommün-
nel kezdődő világtörténelmi harcával, 
amely a forradali katonai hagyományok 
ápolásához a legtöbb példát szolgáltatja. 

A militarizmus, különösen a német mi
litarizmus elleni évszázados küzdelem 
gazdag tapasztalatokat nyújt a politikai 
tisztánlátás, az áldozatvállalás, a szocia
lista hazafiság és internacionalizmus vo
násainak kialakításához. A kudarcok, az 
időleges vereségek, a népet ért katasztró
fák okainak felderítése ugyanakkor meg
tanítja a fiatalokat az osztályellenség 
gyűlöletére, a burzsoá demagógia eluta
sítására, az erőszak és a háború elleni 
harc szükségességének felismerésére. 

A könyv felidézi Marx és Engels elmé
leti és gyakorlati útmutatásait, amelyek
kel segítséget nyújtottak a Német Szo
ciáldemokrata Párt katonai politikájá
nak kialakításához, majd bemutatja az 
August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Rosa 
Luxemburg és Karl Liebknecht vezette 
politikai harcok történetét. A befelé 
reakciós, kifelé agresszív német militariz
mus születése pillanatától a junkerek és 
a nagytőke világhatalmi törekvéseit szol
gálta, s az ismétlődő katasztrófák ellené
re sem szüntette be a fegyverkezési ver
seny felélesztésére és fokozására irányuló 
törekvéseit. 

Engels kimondta, hogy a német mili
tarizmus az európai konfliktusok fő for

rása, a fegyverkezési versennyel előidé
zett súlyos katonai terhek gazdaságilag 
tönkreteszik a népeket, a kirobbanó há
ború pedig világháború lesz, amely túl
tesz minden előzőn méreteiben és pusztí
tásaiban. A német munkásosztály már 
száz évvel ezelőtt vállalta a háború meg
akadályozásának történelmi feladatát, 
hogy demokratikus alapon harcolhasson 
a szocializmus 'kivívásáért. A szerzők 
azonban nem hallgatják el, hogy a mil
liós tömegeket mozgósító politikai harc 
kudarcot szenvedett a militarizmussal 
szemben 1914-ben, 1919-ben és 1933-ban a 
szociáldemokrata vezetők többségének 
árulása miatt. A következetesen forradal
mi személyiségek megölése, elhallgatta
tása, az intézményesített terror szabaddá 
tette az utat a nemzeti érdekkel álcázott 
militarista demagógia hatásának érvé
nyesülése előtt. Két világháború pusztítá
sai a következmények. 

A könyv kiemeli a munkásosztály leg-
tudatosabb harcosait, akik megértették, 
hogy csak a proletár internacionalizmus
sal összefüggésben válhat valaki igaz ha
zafivá, s akik a Bolsevik Párt felhívá
sát követve fegyvert fogtak a néphatalom 
védelmezőiként Szovjet-Oroszországban, 
a Német Kommunista Párt irányítása 
alatt részt vettek a németországi forra
dalmi küzdelmekben az orosz, a német, 
a nemzetközi imperializmussal szemben. 

A katonai hagyományok között jelentős 
helyet kap a kommunisták vezette Vörös 
Frontharcosok Szövetsége, amely a for
radalom veresége után hatásos védelmet 
nyújtott a dolgozó tömegeknek a rendőri 
és barnainges terrorral szemben, majd à 
német történelem legszebb lapjai követ
keznek: az antifasiszta ellenállási moz
galom Németországban, az internaciona
lista fegyveres harc a Spanyol Köztársa
ság oldalán és a „Szabad Németország" 
nemzeti bizottságának működése a Szov
jetunióban a második világháború alatt. 

Ezekből a katonai hagyományokból 
merít a legtöbbet a felszabadulás után 
született német munkáshatalom fegyve
res ereje, a Nemzeti Néphadsereg, amely
nek 25 éves fejlődéséről, szervezéséről, 
fegyverzetéről, tevékenységéről az utolsó 
ötven oldalon kap tájékoztatást az olvasó. 

Bencze László 
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MILITÄRGESCHICHTE 

(Német Demokratikus Köztársaság) 1980. 1—6. sz. 

Az NDK Hadtörténelmi Intézete tudo
mányos folyóiratának 1980. évfolyama is 
arról tanúskodik, hogy jelentős eredmé
nyeket ért el ez az intézet a német és 
egyetemes hadtörténelem marxista—le
ninista elemzésében. Miként a korábbiak, 
a most közölt tanulmányok, közlemények, 
forráspublikációk is arra törekszenek, 
hogy kíméletlenül leszámoljanak a német 
hadtörténelem reakciós ábrázolásával és 
az imperialista háborús képpel, ezzel pár
huzamosan pedig a forradalmi-szabad
ságharcos és előremutató katonai hagyo
mányok középpontba állításával a törté
nelmi-társadalmi meghatározottságú osz
tályharc katonai területen való jelentke
zését mutassák be. 

A középkorhoz visszanyúlva Frank 
Bauer „Az 1214. július 27-i Bouvines mel
letti csata" c, az 1. számban megjelent 
közleményében felidézi, hogy a 12. század 
folyamán a franciaországi központi ha
talom megerősödött, míg a németországi 
— éppen ellentétesen — meggyengült. Az 
1198-as kettős császárválasztás lehetővé 
tette, hogy a francia és az angol uralko
dó beavatkozzék a német-római biroda
lom ügyeibe. A több éven keresztül is
métlődő fegyveres összecsapások közül 
kiemelkedett a Lille-hez közeli Bouvines 
melletti csata. A szerző új forrásfeltárás 
alapján arra a következtetésre jut, hogy 
a szembenálló felek serege egyaránt 8— 
10 000 fő lehetett, míg II. Fülöp francia 
király azonban mintegy 2000 lovaggal 
vonult hadba, IV. Ottó német-római csá
szárnak és Földnélküli János angol ki
rálynak együttesen csak legfeljebb 1500 
lovagja lehetett. Ezen túlmenően a ked
vezőbb csatarend, a jobb fegyverzet és a 
megfelelőbb irányítás döntötte el a csa
tát a franciák javára. Ennek következ
ményeként II. Fülöp elismertette nyugat
franciaországi hódításait, IV. Ottó pedig 
elvesztette császári koronáját. 

Horst Auerbach a 4. és a 6. számban 
publikált közleményeiben a Keleti ten
geri térség hadiflottáit mutatja be a 17. 
század közepén, továbbá a brandenburgi-
porosz haditengerészet megteremtését és 
kezdeti fejlődését elemzi. Részletezi, hogy 
a területi kiterjedés biztosítása indokolta 
a hadiflotta megteremtését, amelynek 
alapvető formája a háborús hajózsákmá
nyolás volt, és csak ehhez csatlakozott a 
hajóvásárlás, -bérlés és -építés. Kiemeli a 

szerző azt a fontos- tényt, hogy a svéd 
uralom alatt állt Elő-Pomeránia megszer
zéséért vívott 1672—78 közti háborúban a 
tengerpart mentén támadó brandenburgi
porosz haderőt a haditengerészet aktívan 
támogatta. Az így elért sikerek vezettek 
az állandó hadiflotta megteremtéséhez. 

• 

Magyar szempontból is figyelemre mél
tó a szembenálló hadseregekben szolgáló 
magyarokra tekintettel Helmut Schnitter 
közleménye a 4. számban, amely a Fon-
tenoy-i csata példáján a 18. századi áttö
rést elemzi. Az osztrák örökösödési há
borúnak a németalföldi hadszíntéren ví
vott 1745. május 11-i egyik döntő össze
csapásában 53 gyalogzászlóaljból, 102 lo
vasosztályból álló, 82 ágyúval megerősí
tett francia csoportosítás vonult fel a né

metalföldi—angol—osztrák—hannoveri 
szövetségesek 48 gyalogzászlóalja, 93 lo
vasosztálya és alig 20 ágyúja ellen. A 
nagyjából azonos erőkkel vívott csatából, 
amelyben 7 500 francja és 7 200 szövetsé
ges katona volt a veszteséglistán, a fran
ciák kerültek ki győztesen. A szövetsé
gesek mély oszloppal hiábavalóan kísé
relték meg áttörni a tűzerős ellenséges 
vonalat. A betörés ugyan sikerült, de a 
szövetségesek nem tudtak létszámfölényt 
elérni, sőt ezt a terepszakaszt a francia 
szárnyak le tudták zárni, majd tartalé
kok bevetésével sikeresen visszanyomták 
a támadókat. Ekkor a francia ágyúk tüze 
alatt végrehajtott általános ellentámadás 
szétzilálta a szövetséges hadakat, ame
lyek elvonultak a csatatérről. Az áttörés 
kudarca nem csökkenti a vonalharcászat 
új momentumának jelentőségét. 

Ugyancsak érdeklődést kelthet a hazai 
olvasók részéről Dieter Postier 6. számbeli 
közleménye, amely az 1757. november 5-i 
Rossbach melletti csatát elemzi. Ismerte
ti, hogy a 27 gyalogzászlóaljból, 45 lovas
osztályból álló és 25 nehézlöveggel meg
erősített 22 000 főnyi porosz csoportosítás 
döntően franciákból, részben szövetséges 
osztrákokból és német fejedelmiekből 
álló, 62 gyalogzászlóaljnyi, 82 lovasosz
tálynyi, 45 nehézlöveggel megerősített 

• 41 000 fős túlerővel került szembe. Erő
fölényére támaszkodva, a szövetséges 
hadvezetés a támadás mellett döntött. 
Három hadoszlopban megindulva, a po
rosz hadsereg balszárnyát kívánták el
vágni a Saale folyótól. Pontatlan mozgás 
következtében azonban a francia tár ta-
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léktüzérség az 1. és 2. hadoszlop közé, a 
francia tartalék seregtest pedig a tarta
léktüzérség és a 2. hadoszlop közé tévedt. 
A porosz hadvezetés felismerte az öt had
oszlop átkarolási tervét és látszólagos 
visszavonulást rendelt el. A szövetsége
sek meggyorsították előrenyomulásukat, 
mire a poroszok a fedett terep előnyeit 
kihasználták, ferde csatarendben táma
dáshoz bontakoztak szét a gyalogosok, át-
karolásra készültek a két lépcsőben fel
állt lovasok. Tüzérségi tűz alatt lovas
roham, majd gyalogos támadás indult és 
a szövetségesek meghátráltak. Jellemző, 
hogy a szövetségesek közel 10 000 főt, míg 
a poroszok csupán 550 főt vesztettek. 

A 3. számban az egyetemes hadtörté
nelemben kiemelkedő 1380. szeptember 
8-i Kulikovó mezei csatát elemzi Helmut 
Schnitter. Bemutatja Dmitri j Ivanovi es 
moszkvai nagyfejedelem és Mamaj kán 
egyaránt százezres nagyságrendű seregét, 
az orosz és tatár részről hasonló elkese
redettséggel vívott véres küzdelmet, 
amelyben mindkét oldalon minden ne
gyedik harcos a veszteséglistára került. 
Kiemeli az orosz tartalékok bevetésének 
jelentőségét, az Arany Horda hadainak 
így elért megfutamítását, amely az orosz 
területek felszabadulásához vezetett. 

A csehországi erődítményépítés törté
netét mutatja be Theresienstadt erőd pél
dáján a 6. számban Andrej Romának. Is
merteti, hogy az osztrák örökösödési és a 
hétéves háború tapasztalatai alapján a 
védelmi rendszer erősítését, a csapatok 
jobb elhelyezését és az ellátás megköny-
nyítését célozta a poroszok várható cseh
országi és ausztriai támadási irányában 
felépített Habsburg-erőd. Ezt részletes 
építéstörténeti és felépítési leírás követi, 
amelynek jobb megértéséhez számos ko
rabeli metszet és vázlat nyújt segítséget. 

Carl von Clausewitz (1780—1831) po
rosz tábornok, a Napóleon-ellenes német 
felszabadító háborúk korában tevékeny
kedett neves katonai teoretikus és haladó 
reformpolitikus életművével születésének 
200. évfordulója kapcsán számos írás fog
lalkozik. Az 5. szám tartalmazza azt az 
ünnepi megemlékezést, amelyet szülő- és 
végső nyugvóhelyén, Burgban mondott el 
1980. június 1-én Fritz Streletz vezérez
redes, honvédelmi miniszterhelyettes, ve
zérkari főnök. 

A 4. számban Reinhard Brühl tanul
mánya Clausewitz hadelméleti teljesít
ményét elemzi. Ismerteti A háborúról c. 
háromkötetes főművet, amelyben Clau
sewitz feltárta a háború társadalmi mi
voltát, a politika és a háború összefüggé

sét, a fegyveres harcot befolyásoló ténye
zőket, így az erkölcsi nagyságot, a hadá
szat és harcászat, a cél és eszköz, a táma
dás és védekezés, a feszültség és nyuga
lom viszonyát. Kimutatja a szerző, hogy 
Clausewitz az elméleti megismerésnél a 
gyakorlatból, a lezajlott háborúk elemzé
séből indult ki és ezek tapasztalatait álta
lánosította, így ismeretelméleti és osztály-
korlátai dacára kiemelkedő tudományos 
teljesítményt ért el. A hadelméletet ma
tematikaiból társadalomtudománnyá tet
te, ebben az értelemben a marxi—lenini 
hadtudomány egyik előfutára és forrása 
volt. 

Dorothea Schmidt az 5. számban meg
jelent közleményében a haderő és a nép
tömegek viszonyának kérdését elemzi a 
poroszországi hadügy polgári átalakulá
sának kezdeti szakaszában. Rámutat, 
hogy a napóleoni uralom elleni sikeres 
függetlenségi harc megvívásának kérdé
se vezetett el a felfegyverzett néptöme
gek szerepének felismeréséhez, a katonai 
természetű reformkövetelések pedig a 
polgári átalakulást feltételező politikai 
követelésekhez, így az általános hadkö
telezettség az alkotmányossághoz. 

Helmut Bock 5. számbeli tanulmánya 
„Reform és forradalom" címmel az 1807/ 
8-as porosz reformkormány megítélésével 
foglalkozik. Azt az ellentmondást vizsgál
ja, hogy Stein kormányfő kabinetje a po
rosz monarchiát fenn kívánta tartani, 
míg a társadalmi viszonyokat polgári mó
don át akarta alakítani. Kimutatja, hogy 
a porosz reformerek számára objektív és 
szubjektív okokból egyaránt lehetetlen 
volt a köztársaság követelése, döntőnek 
azonban az bizonyult, hogy liberális szel
lemű reformtevékenységükkel előkészí
tették a polgári forradalom kibontakozá
sát. Befejezésül azt elemzi, miért helyte
len erre a politikára „a felülről jött for
radalom"' jelzőt alkalmazni. 

E témakörhöz tartozik Dorothea 
Schmidt 1. számbeli forráspublikációja, 
amely Clausewitz Gerhard von Scharn
horst (1755—1813) altábornagytól, a Na
póleon-ellenes német felszabadító há
ború kimagasló hadvezéréről írt „Jegy
zet Scharnhorst életkörülményeiről és 
Scharnhorst jellemzése" c. rövid művét 
teszi közzé. 

Hansjürgen Uszczek a 6. számban pe
dig éppen Scharnhorstnak, az ifjú tüzér-
tisztnek a francia forradalmi hadseregről 
közzétett „Az 1794-es hadjáratban elért 
francia győzelem okairól" c. írását teszi 
hozzáférhetővé forráspublikációjában. 
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Kurt Holzapfel 3. számbeli tanulmánya 
az 1830. évi júliusi francia forradalmat 
elemzi a nemzetközi osztályharc aspektu
sából. Abból a kérdésből indul ki, hogy 
a polgárkirályság megteremtésének kihí
vására „a monarchikus legitimitás elvén" 
alapuló Szent Szövetség miért nem vála
szolt „a beavatkozási jog" gyakorlásával. 
Kimutatja, hogy a gyenge belső francia 
reakcióra egy intervenció nem támasz
kodhatott, Lajos Fülöp támogatásával a 
nemzetközi reakció továbbá a forradalom 
radikalizálódásának kívánt gátat vetni, 
egyúttal így megakadályozni továbbterje
dését. Erre az osztálykompromisszumra a 
francia nagypolgárság hajlandó volt. 

Horst Steigleder és Karl Schmidt „A 
hadművészet alapelvei Friedrich Engels 
katonai írásaiban" c. közös 5. számbeli 
tanulmánya azt a kérdést vizsgálja, mi
ként alkalmazta Engels a termelőerőknek 
és a termelési viszonyoknak a hadművé
szetre gyakorolt hatásával kapcsolatos té
zisét olyan alapelvekre, mint a harccse
lekmények aktivitása, a csapatok mozgé
konysága, a főerőknek a döntő irányban 
való koncentrálása és a meglepetés. Ki
mutatják, hogy a materialista kiindulás, 
a dialektikus megközelítés és a történel
mi kategóriaként való elemzés volt az új 
vonás ezekben a hadművészeti alapel
vekben. 

Ugyancsak Engels-szel kapcsolatosan a 
leszerelésért vívott antimilitarista harc 
kérdését elemzi Wolfgang Jahn 3. szám
beli tanulmánya. Engels műveinek elem
zésével feltárja, miként szállt szembe 
Engels korának sovinizmusával, az egyre 
növekvő hadikiadásokkal, fegyverkezés
sel, militarizálódással. Alternatívaként az 
állandó hadseregeknek az általános nép
felkelésen alapuló milíciával való felvál
tását vázolta fel. Az ehhez vezető első 
lépésnek a tényleges szolgálati idő csök
kentését, nemzetközi megállapodással 
kölcsönös létszámcsökkentést, részleges 
és a fokozatos leszerelést indítványozta. 
E célok elérése érdekében igyekezett 
mozgósítani a forradalmi munkásmozgal
mat, amely Engelsnek ezt az útmutatását 
mindenkor követte békeharcában. 

E témakörhöz csatlakozik Jürgen Lam
pe közleménye a 2. számban, amely a né
met forradalmi szociáldemokráciának az 
1897-es flottaelőterjesztés elleni parla
mentáris küzdelmét elemzi. Bemutatja, 
hogy ez a tervezett nagyarányú fegyver
kezés nem állt a munkásosztály érdeké
ben, a parlamenti frakció feltárta gazda
sági indítékait, politikai, szociális és ka
tonai következményeit, a pártsajtó pedig 
tömegmozgalmakra mozgósított. 

A 4. számban más vonatkozásban fog
lalkozik a fegyverkezési hullámmal 
Günther Thiede, aki közleményében az 
M 71/84 típusú német gyalogsági puska 
kifejlesztését és rendszeresítését elemzi. 
Ezzel az ismétlőfegyverrel az átfegyver
zést követően a német militaristák a po
litikai nyomás újabb eszközéhez és egy
úttal katonai fölényhez kívántak jutni 
Franciaország és Oroszország ellenében. 

Baldur Kaulisch 5. számbeli forráspub
likációja a császári német haditengeré
szeti vezetés tengerentúli támaszpontpo
litikájára vonatkozó három iratot tesz 
közzé 1898-ból, 1899-ből és 1916-ból. 

A két világháború közti időszakkal 
kapcsolatos publikációk közül első helyre 
kívánkozik Monika Gibas 5. számbeli 
közleménye, amely azt vizsgálja, hogy a 
Kapp-puccs elleni 1920-as védelmi harc, 
az 192l-es középnémetországi fegyveres 
küzdelmek és a hamburgi proletariátus 
1923ras forradalmi felkelésének elemzése 
milyen tanulságokkal járt az NKP veze
tése számára a proletariátus forradalmi 
pártja vezető szerepével, az opportuniz
mus és más elhajlások elleni és a dolgo
zó tömegek egységéért vívott politikai 
harccal kapcsolatosan a weimari köztár
saság éveiben. 

Dieter Dreeiz a 3. számban megjelent 
közleményében azt elemzi, hogyan jelent
keznek az 1918/19-es német novemberi 
forradalom kérdései az NSZK újabb had
történelmi publikációiban. Bemutatja, 
hogy a politikai konzervativizmus meg
erősödésének jegyében a polgári demok
ratikus köztársaságban egyre gyakrabban 
„a tanácsdiktatúra alternatíváját" látják, 
szembeállítják „a jogállamot és a tanács
köztársaságot", „a nyugat-európai és a 
forradalmi szovjet államformát", „a népi 
hadsereget és a Vörös Hadsereget". 

Ugyancsak a 3. számban megjelent 
közleményében Otto Hennicke a Vörös 
Ruhr-Hadsereg politikai és katonai jel
lemzésére vállalkozott. A Kapp-puccs le
verésére 1920-ban létrejött fegyveres 
munkásalakulatokkal kapcsolatosan a 
kommunisták vezette egységfrontot hang
súlyozza. Kiemeli, hogy a weimari köz
társaság vívmányainak megvédése során 
a dolgozó tömegek politikai akaratának 
katonai kifejeződése volt a Vörös Ruhr-
Hadsereg. Részletezi ennek tagolódását, 
erőviszonyait, fegyverzetét és megadja az 
egyes egységek megnevezését, állomás-, 
helyét, parancsnokát és létszámát, továb
bá az ellenforradalmároiknak okozott és 
saját veszteségeket. 
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Helga Gotschlich az 1. és az 5. számban 
megjelent tanulmányaiban a „Fekete-
Vörös-Arany Birodalmi Lobogó" nevet 
viselő Republikánus Hadviseltek és Re
publikánusok Szövetsége 1924-es megala
kulását, kezdeti fejlődését és antifasiszta 
ellenállási tevékenységét részletezi 1933-
ig. Bemutatja^ hogy a szociáldemokraták 
és polgári demokraták a republikánus-
demokrata államgondolat jegyében a 
Weimar! köztársaság védelmére egyesül
tek, de emögött kezdetben a kommunis
tákkal szembeni felzárkózás húzódott 
meg. A fasiszta párt 1930-as előretörését 
követően is elzárkózott az antifasiszta 
forradalmi egységfront kommunista kö
vetelése elől, köztársasági propagandájá
val objektíve mégis az antifasiszta tö
megmozgalmat erősítette. Még inkább eb
ben az irányban hatott a szélsőjobboldali 
terror ellen létrehozott katonai védelmi 
alakulatokat összefogó Vasfront. A Szö
vetség és a Vasfront a fasiszta hatalom
átvételt mégsem kísérelte meg megaka
dályozni, vezetői nem adták ki a tömegek 
által várt tűzparancsot. Ennek ellenére 
számos alakulata együttműködött a Vö
rös Frontharcos Szövetség alakulataival a 
kommunista akciókban. 

A hátteret, a Kommunista Internacio-
nálénak és a Szocialista Munkásinterna-
cionálénak a háború és béke kérdésében 
tett 1924—26 közti állásfoglalásait elemzi 
1. számbeli tanulmányában Joachim 
Kühles. Részletezi, hogy a szocialisták 
elegendőnek tartották az imperialista ál
lamok hivatalos kormánypacifizmusát, 
míg a kommunisták az alapvető hatalmi 
antagonizmus miatt aktív békeharcot kí
vántak folytatni. 

Nyikolaj Buga j az orosz polgárháború 
két kiemelkedő kommunista parancsno
kának állít emléket közleményeiben. A 
2. számban V. V. Kujbisev (1888—1935), 
a 4. számban Grigorij Kuzmin társszerző
ségével M. V. Frunze (1885—1925) életút

j á t ismerteti. 

A második világháborús témakörrel 
kapcsolatosan nagy érdeklődést kelthet 
Wolfgang Bleyer és Roswitha Czollek kö
zös tanulmánya a 4. számban, amelyben 
a fasiszta német imperializmusnak a bal
ti államok ellen irányuló 1939 nyári—őszi 
agressziós terveit és azoknak a Szovjet
unió általi megakadályozását elemzik. A 
német—szovjet megnemtámadási szerző
dés háttereként bemutatják a Litvániára, 
Lettországra és Észtországra rákénysze-
rített német szerződéseket, a brit és fran
cia megbízottakkal folytatott sikertelen 
szovjet, tárgyalásokat. Bemutatják továb
bá a német—szovjet szerződés és a len

gyelországi demarkációs vonal jelentősé
gét a Szovjetunió biztonsága szempontjá
ból. 

Werner Stang az 1. számban közzétett 
közleményében a fasiszta Németország 
katonai vezetésének a közvélemény, kü
lönösen a katonák véleményének mani
pulálására szolgáló szerveit és eszközeit 
elemzi az 1939—1943 közötti időszakban. 
Bemutatja a Wehrmacht propagandaosz
tályának tevékenységét, a Birodalmi Nép
felvilágosítási és Propaganda Miniszté
rium támogatását, a manipulálást szol
gáló legfontosabb publikációkat és más 
eszközöket, az azok felhasználására vo
natkozó alapvető rendeleteket, utasításo
kat, 

A V—2 néven ismertté vált A—4 bal
lisztikus rakéta kifejlesztéséről és beveté
séről szól Kari Stich 2. számbeli tanulmá
nya. Részletezi az 1933 óta folytatott né
met rakétakísérleteket, a kifejlesztett tí
pusokat, az A—4 megalkotását, az 1942. 
október 3-i első sikeres kilövést, a soro
zatgyártás megszervezését. Részletes ada
tokkal szolgál a rakétáról és a gyártás
ról, valamint a kilövési helyre szállításról 
és a kilőtt 3474 rakéta sorsáról. 

A Nagy Honvédő Háború utolsó szaka
szával kapcsolatos N. A. Antipenko köz
leménye, amely az 1. Belorusz Front had
tápszolgálatát mutatja be a Visztula— 
oderai és berlini hadműveleti időszakban, 
valamint Joachim Mai forráspublikáció
ja, amely a 2. Belorusz Frontnak a ber
lini hadműveletben való bevetésére vo
natkozó iratokat közöl. Mindkettő a 3. 
számban jelent meg. 

Dieter Rostowski a 4. számban közzé
tett forráspublikációja a 2. Lengyel Had
sereg sebesültjei ellen elkövetett SS-bű-
nökre vonatkozó, 1979-ben felvett öt ta
núvallomást tartalmazza. 

Klaus-Peter Zoellner közleményében a 
3. számban Berlin első szovjet várospa
rancsnokának, Nyikolaj Erasztovics Ber-
zarin (1904—1945) vezérezredesnek az 
életútját ismerteti. 

•.* 
Hetvenedik születésnapja alkalmából a 

német forradalmi munkásmozgalom ki
emelkedő egyéniségének, az NDK nem
zetvédelmi miniszterének, Heinz Hoff
mann hadseregtábornoknak életútját idé
zi fel a 6. számban Dietmar Rohlfs. 

Az NDK Nemzeti Néphadseregével 
kapcsolatosan a szárazföldi haderő beve
tésének elveit, ezen elvek elsajátításának 
és alkalmazásának módjait elemzi az 5. 
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számban megjelent közleményében Haris 
Höhn az 1956—61 közti első időszakban. 

Reinhard Brühl a Varsói Szerződés 25. 
évfordulóján Szövetségi tapasztalatok 
címmel tette közzé gondolatait e szocia
lista koalíció fejlődésével kapcsolatosan a 
2. számban. Az európai szocialista orszá
gok barátsági, együttműködési és kölcsö
nös segítségnyújtási szerződését elemzé
sében szembeállítja a német nép számára 
korábban sorsdöntőnek minősülő 1882-es 
hármas szövetséggel, az 1936-os antiko
mintern paktummal, valamint az NSZK-
nak a NATO-hoz való 1955-ös csatlakozá
sával. 

Más aspektusból közelíti meg ezt a kér
dést ugyancsak a 2. számban Paul Wolli-
na, aki tanulmányában a Varsói Szerző
dés katonai erősítésének a kérdését a 
szocialista államok és nemzetek törvény
szerű közeledési folyamatának kifejező
déseként elemzi. 

A fegyverbarátság területére visz át 
Jürgen Grümmert 2. számbeli közlemé
nye, amely az NDK Nemzeti Néphadsere
ge és a Németországi Szovjet Hadsereg
csoport egy-egy páncélos egységének 
partneri kapcsolatait elemzi 1970—76 kö
zött. 

Az e fegyverbarátsági kapcsolatok 
alapját képező okmányt, az NDK nemzet
védelmi miniszterének 1969. december 
18-i parancsát teszi közzé ugyancsak a 2. 
számban Klaus Ulrich Keubke. 

Az NDK Nemzeti Néphadserege és a 
Lengyel Hadsereg hetvenes évekbeli 
fegyverbarátsági kapcsolatait a 3. szám
ban Karl Greese, Peter Schramm és Alf
red Voerster közös tanulmánya részle
tezi. 

A szembenálló imperialista katonai 
tömbre áttérve a 4. számban Wolfgang 
Baatz az NSZK-imperializmus afrikai 
katonai beszivárgásáról ír tanulmányá
ban. Bemutatja a gyarmatosítás utolsó 
maradékainak támogatása és az új nem
zeti államok elkötelezése területén az 
RS2K részvételét a katonai kiképzésben 
és a hadfelszerelés szállításában, amelyért 
cserében stratégiai jellegű nyersanyagok
hoz igyekszik hozzájutni, miközben részt 
vállal a NATO-stratégia megvalósításá
ban, amely az afrikai kontinenst az euró
pai szocialista államok elleni katonai fel
vonulási területnek, hadműveleti bázis

nak és bizonyos értelemben hátországnak 
igyekszik tekinteni és pozíciókat épít ki 
ennek érdekében. 

Wolfgang Roschlau a 2. számban pub
likált tanulmányában a NATO hetvenes 
évekbeli történelmével kapcsolatosan a 
haderők fejlődését vizsgálja a módosított 
rugalmas reagálás stratégiájának a tük
rében. Részletesen elemzi a regionális és 
helyi háborúk szerepének felértékelését, 
a hagyományos és „korlátozott atomhá
ború" elméletének előtérbe helyezését, az 
ebből fakadó áttervezéseket, átfegyverzé
seket és átszervezéseket. 

Az egyetemes kortárs történelem érde
kes területét, az amerikaközi politikai
katonai rendszer kialakulását és fejlődé
sét választotta témául az 1. számban 
megjelent tanulmányában Rainer Lamb-
recht. Fontos adatokat közöl elemzése so
rán az Egyesült Államoktól való függőség 
illusztrálására. 

Bernhard Heimann 5. számbeli közle
ménye Nagy-Britannia és az Egyesült Ál
lamok 1944—1949 közti görögországi in
tervencióját elemzi. 

A 6. számban Peter Hoch és Bertram 
Knorr közös tanulmánya a nemzeti fel
szabadító mozgalmak ellen elkövetett 
1945 utáni brit agressziókkal kapcsolato
san a katonai erő bevetésének kérdését 
tűzte tárgyául. 

Ugyancsak a 6. számban Anne-Sophie 
Arnold tanulmánya Zimbabwe hazafias 
erőinek a nemzeti függetlenségért és a 
demokráciáért vívott harcát részletezi. 

A csapattörténetírás területére ka
lauzol el Hermann Rahne 2. számbeli 
közleménye, amely a 18. század közepétől 
napjainkig kíséri végig a militarista szel
lemű csapattörténetírást. 

Ugyanennek a területnek a másik as
pektusát, a szovjet csapattörténetírást te 
kinti át az 1. számban publikált tanulmá
nyában Werner Thiel. Ez hívja fel a fi
gyelmet, hogy helye és szerepe van a szo
cialista csapattörténetírásnak is. 

Befejezésül megemlítjük, hogy az 1. 
számban Rudolf Dzipanow írt tanulmányt 
arról, hogy milyen jelentősége van a had
történelemnek a népi Lengyelország vé
delmi készségének erősítésében. (Zachar 
József) 
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