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EMLÉKÜLÉS STROMFELD AURÉL SZÜLETÉSÉNEK 
100. ÉVFORDULÓJÁN* 

HETES TIBOR 

STROMFELD AURÉL KATONAI PÁLYAFUTÁSA 

Tisztelt emlékülés. Kedves Vendégeink! 
A megemlékezés ünnepélyes pillanata is megkívánja, hogy történetszemléle

tünk szigorú mércéjét és vizsgálati módszereit alkalmazva méltassuk egy ki
váló történeti személyiség, Stromfeld Aurél katonai pályafutását. Ám a szemé
lyiség nem csupán kora követelményeit felismerő, épp ezért kiemelkedő társa
dalmi egyéniség, hanem érzelmekkel, belső tulajdonságokkal, sajátos lelkivilág
gal felruházott emberi lény. S talán nincs érdekesebb történészi feladat, mint a 
történelmi tettek és az emberi gondolat harmóniáját, vagy éppen disszonanciá
ját feltárni, tettek és gondolatok mozgatórugóit megismerni, végül is reális
hiteles alakká gyúrni. 

Tettekből és gondolatokból tevődik össze a stromfeldi életpálya is, amelyen a 
hajthatatlansággal párosult akaraterő indította el. 

Holnap lesz 100 esztendeje, hogy született. Kétévesen elveszti apját. A támasz 
nélkül maradt családra szűkös esztendők várnak. A gimnáziumi évek sorsot for
máló elhatározást érlelnek benne: benyújtja felvételi kérelmét a Ludovika Aka
démiára. Az uralkodóház iránti feltétlen hűség és tisztelet jegyében nevelkedik. 
Odaadásáért a kiváltságosok közé tartozás a jutalom. Tizennyolc évesen, szinte 
gyermekfővel, friss munkakedvvel, zsebében kinevezési okmányaival, magabiz
tosan érkezik első vezénylési helyére, Sopronba. 

Szereti a csapattiszti életet, egyszerű és tanulatlan katonáit, akikbe ő csepeg
tet tudást. Kétéves szolgálata után elfogadják jelentkezését a Ludovika Akadé
mia felső tiszti tanfolyamára. Amolyan első lépés ez azon az úton, amely a Mo
narchia legmagasabb iskolájához, a bécsi Kriegsschulehoz vezet, és valóban. 
1900. október 15-én megnyílik előtte az iskola kapuja.1 

Rendszeres, fegyelmezett tanulása fokozódik: tehetsége és szorgalma révén 
tudása mindinkább elmélyül; műveltsége, ítélőképessége csiszolódik, látóköre 
bővül. 

Társadalmi nézetei is tudatosabbá válnak, határozottabb formát ölt az élet
célról alkotott elképzelése. „Átéreztem — írta naplójában —, hogy nem lehet 
az a földi élet célja, hogy önmagunknak, önmagunkért éljünk, hanem az egyén 
egy magasabb cél, a ,köz' részére született."2 

* Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete, a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, valamint a Ma
gyar Munkásmozgalmi Múzeum által 1978. szeptember 18-án rendezett emlékülésen elhangzott két 
előadást némileg bővített formában közöljük. — A szerk. 

1 Kriegsarchiv, Wien. Kriegsschule, Bangliste 1900/1901. 24. fasc. 
2 Börtönnaplő. Stromfeld Aurél válogatott írásai. Budapest, 1959. 265. o. 
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A bécsi Kriegsschule, az egyéves csapatszolgálat, majd kassai tanári beosztása 
után — pedagógiai hajlamait követve — a Ludovika Akadémiára kérte vezény
lését, ahová 1907 őszén, kinevezték a taktika és hadügy tanárává. 

Több ízben, több országban tett vezérkari utazást. Naplója tanúsága szerint 
egyéb problémák sem kerülték el figyelmét. „Bármennyire igyekeztem — írta 
—, azon elhatározásommal, hogy legalább Konstantinápolyig a katonát magam
ból kizárom, ez nem megy. Megszoktam mint kutya a verést —, s így mindig 
elsősorban katonai szemmel nézek mindent." Olykor mégis csak sikerült a ka
tonát „kizárnia önmagából", s ennek köszönhető, hogy más irányú gondolatait 
is megismerhetjük. A déli karsztvidéken átrobogó vonat ablakából kitekintve 
például nem hagyta megjegyzés nélkül: „Először egy kedves hegy- és domb
vidék között haladtunk, mely mindinkább karsztba ment át. Mily nehezek itt a 
megélhetési viszonyok, mily csekélyek lehetnek az igények! S mégis élnek ott 
emberek, talán boldogabban, mint mi! Hogy magyarázzuk meg a különbséget 
pl. egy Rotschild élete és ezek küzdelme között. Hát ez nem predesztináció?"3 

Tudományos tevékenysége eddig alvó ambíciók feltámadását jelentette. Ér
dekes és szembetűnő, hogy témaválasztásában mennyire a hadsereg és a társa
dalom közös vagy egymást érintő problémái izgatják. 

Tanulmányt ír az altiszti kérdésről,4 amelynek középpontjában az a két kér
dés áll: hogyan lehet minél több és jobb altisztet nyerni a hadsereg számára, és 
hogyan lehet megoldani a felmerülő szociális problémákat, de felveti azt a gon
dolatot is, hogy a tiszti és altiszti kart mereven elválasztó vonalat áttörve, az 
altisztből is lehessen tiszt. 

A honvédelmi miniszter pályázatot hirdet hadseregszervezési tankönyv meg
írására. Stromfeld részt vesz a pályázaton és ő kapja a megbízást. Az első ki
adás 1910-ben jelent meg,5 de a könyvet még az ellenforradalom idején, a 30-as 
években is használják. 

Stromfeld a tiszti pedagógiai tanfolyam hallgatói számára előadássorozatot 
tart, s ebben rendszeresen foglalkozik szociális problémákkal. Egyik előadásá
ban megjegyzi, hogy az általános hadkötelezettség miatt a hadkiegészítés vala
mennyi társadalmi osztályt és réteget érinti. Mi történik akkor, amikor a csa
ládból a kenyérkereső bevonul? — veti fel a kérdést. „Azoknál az osztályoknál, 
melyek családfenntartóik közvetlen keresetéből úgyszólván máról holnapra 
élnek, a kenyérkereső családtag eltávozván, a nyomor, a szükség áll be — írja. 
— Házbért nem tudnak fizetni, élelmicikkek beszerzésére nincs pénz. Ezek a 
családtagok, a proletárok százezrei, méltán követelhetik, hogy az állam nyújt
son addig, míg a családfő vissza nem tér, annyit, hogy megélhessenek."6 

Érdeklődve olvassa azokat a szerzőket, akik az ember és a társadalom kap
csolatát, egymáshoz való viszonyát fejtegetik. A tiszt és a legénység közti állapot 
rokonproblémája: a vezér és tömeg, egyéniség és társadalom. Ö, aki tudatosan 
vallja a „köz" szolgálatát, mert csupán az teljes értékű ember, aki a köz ér
dekeit szolgálja, tudatosan készül arra is, hogy mint „egész ember" szolgálja 
hazáját. Érthető, hogy a tiszt, a hadvezér — általában a történelmi személyiség 
— közel áll hozzá és szerepét kimagaslóan értékeli. Nézetei a személyiség tár
sadalmi szerepéről mégsem váltak szélsőséges hőselméletté. Helyes érzékkel fel
ismerte az ember, a „közkatona" megbecsülésének fontosságát, a történelemben 
játszott szerepét —, ami meghatározó jelentőségű, hisz enélkül demokratikus 

3 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) Stromfeld gyűjtemény, filmen. „Balkáni 
napló" 

4 Magyar Katonai Közlöny, 1909. I. kötet. 
5 Stromfeld Aurél: Hadseregszervezés. Budapest, 1910. 2. kiadás 1913 és utánnyomás 1915. 
6 HL Stromfeld gyűjtemény. Stromfeld Aurél: A véderő jelentősége. . . Kézirat, 11. o. 
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nézetek nem létezhetnek. Ez idő tájt olvassa egy von Mikoss „Der Sozialismus 
und des Heer" című művét, amely a marxizmus ellen írt rendkívül primitív ta
nulmány. A szerző néhány oldalon „megcáfolja" a történelmi materializmust, 
de szép számban idéz alapvető marxista megállapításokat, tételeket, mint alap 
és felépítmény viszonya, osztályharc, értékelmélet, értéktöbblet, személyiség 
szerepe stb. Ha korábban és más nem is, de e munka felkelthette Stromfeld ér
deklődését a marxizmus iránt. 

A századfordulót követő évek a háborús felkészülés miatt döntő jelentősé
gűek, a hadseregfejlesztés iránya azonban nem áll összhangban a korszerű kö
vetelményekkel. Lépések történnek az új kiképzés és harcászati tapasztalatok 
bevezetésére, szabályzatbeli rögzítésére — és az új gyalogsági szabályzat majd
nem szó szerinti fogalmazásban veszi át Stromfeld hadseregszervezési könyvé
nek meghatározását a gyalogságról. 

1912-ben Bécsben vezérkari törzstiszti vizsgát tesz. Őrnaggyá nevezik ki és a 
vezérkari testület őrnagyi rendfokozatra pályázó tisztek bizottságának elnöke, 
Conrad gyalogsági tábornok, a vezérkarba ajánlja. A magyar honvédelmi mi
niszter jellemzése révén ismét kitárul előtte a bécsi Kriegsschule kapuja. A ki
nevezés — katedra a Monarchia legmagasabb katonai iskoláján — kétségkívül 
a szakmai rátermettség elismerése volt. Aki a pedagógiai pályát életcéljául vá
lasztotta, mint Stromfeld, annak ez a legtöbbet jelentette. Sokan, nem ok nél
kül, gesztust láttak benne a magyar honvédség irányába, hisz Stromfeld az 
egyetlen honvédtiszt-tanár volt a Kriegsschulen. Szemmel láthatóan úgy tekin
tettek rá, mint aki nagy karrier előtt áll, s itt minden lehetősége megvolt ah
hoz, hogy a hadtudomány kiváló ismerője, jelentős szakértője legyen. 

Ä vésztjósló háborús hírek hallatán Stromfeld, az „ízig-vérig katona", titok
ban — és talán egy kicsit naivul — bízott a háború elkerülhetőségében. Nem 
pacifista érzelmei, hanem humanista gondolkodása akadályozta a való helyzet 
alakulásának felismerésében. De nemcsak reménykedett a háború elkerülhető
ségében, hanem ellenezte is azt. Nem elvi-politikai alapon, nem a hódító, im
perialista háborút ítélte el, hanem gazdasági, katonai természetű ellenvetései 
voltak. 

Amikor kitört a háború, kezdettől kétséges volt előtte kimenetele. Eleinte a 
gyors befejezésben látta a potenciális gyengeség ellenszerét. Amikor ennek le
hetetlensége előtte is nyilvánvalóvá vált, kétségei hazája sorsa iránti aggódás
sá alakultak. Egy 1915 elejéről keltezett, barátjához írt válaszlevelében így írt: 
„ha 1918-ig tart — ahogy Te is gondolod —, akkor már csak egy brigáddal 
j átszogathatunk. "7 

Aggályait a szerbiai front eseményei rövidesen igazolták. Az első hadjárat 
stratégiai kudarccal végződött és 25 ezer katona életébe került. Néhány hónap
pal később egész Szerbiát ki kellett üríteni. 

A háború menetében, de hadteste, a XIII. hadtest életében is változás követ
kezett. Parancsnokká Hadfy altábornagyot, Stromfeld egykori tanárát nevezték 
ki, aki őt választotta maga mellé vezérkari főnökül. A hadtestet az orosz frontra 
vitték. 

Az 1917-es esztendő néhány hadisikere a központi hatalmak javuló helyzeté
nek látszatát keltette. A hiú reményeket az oroszországi forradalmak bekövet
kezte, majd Oroszország kilépése is erősítette. Valójában a hadsereg ereje már 
megrendült. 

Körülbelül ettől az időtől jól megfigyelhető a Stromfeld szemléletében végbe
menő változás. Élesebben látja az összefüggést a békeévek és a háborúban ta-

7 HL Stromfeld gyűjtemény, filmen. Franz Beyer levele Stromfeldhez 1915. február 24-én. 
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pasztaltak között. A takargatott ellentmondások nyilvánvalóbbá váltak, poli
tikai színezetet nyertek. Felismerte, hogy a háború terhe milliókra nehezedik, s 
érezte, hogy ez nem múlhat el nyomtalanul. 

1918 januárjában hadtestét az olasz frontra irányították. A tavasszal indított 
offenzíva kudarca után az agónia jelei is nyilvánvalókká váltak. Mégis, még 
egy kétségbeesett hadműveleti kísérletben kellett részt vennie. Érezte, hogy 
malomkövek közé került. Mit kell tennie? Mit kíván a becsület? Zaklatottan 
írta feleségének az októberi napokban: „Kellemetlen érzés, hogy mindent előre 
látni. Ami most bekövetkezett — emlékezz, Szerelmem —, évekkel ezelőtt meg
jósoltam . . ."8 

Ezután már csak egy cél lebegett előtte: minél több emberélet megmentésé
vel hazatérni. Mint parancsnokának, Horsetzky tábornoknak indokolta : „ő köte
les erőit veszedelemben forgó szűkebb hazája rendelkezésére bocsátani." 

Amikor katonáival magyar földre lépett, Magyarország már független, polgári 
demokratikus köztársaság volt. Aki nem élte át az őszirózsás forradalom nap
jait, a belső átalakulás első lendületét, az különösen tétovázva kereste helyét 
az új világban. Stromfeld nem volt jelen, mégis helyes érzéssel talált a köve
tendő útra. „Egy korhadt, egy romlott világ omlott össze" — írta később nap
lójában. Tulajdonképpen ennek tudata, humanista gondolkodása, tiszta nemzeti 
érzései, szociális érzéke jelentették az alapot az új eszmék befogadásához, a 
progresszív társadalmi erők támogatásához. 

A Ludovika Akadémia parancsnokává nevezték ki.9 Lelkesedéssel foglalta el 
beosztását: „szebb állást, mint a jövő tisztikar nevelését irányítani", nem tudott 
elképzelni. Az igazi kérdés —, hogy egyáltalán szükség lesz-e új tisztikar ne
velésére — egyelőre homályban maradt. Stromfeld természetesnek tartotta kép
zésüket és ennek szellemében dolgozta ki reformterveit. A problémák azonban, 
amelyekkel szemben találta magát, súlyosak voltak. A hallgatók jelentős része 
nem méltányolta demokratikus törekvéseit. A négy év alatt óriásira duzzadt és 
a frontról hazatért tisztikar létbizonytalansága, elveszett kiváltságaik kiélezték 
viszonyukat a polgári demokratikus forradalommal szemben. A következmé
nyek hamarosan jelentkeztek, s a politikai csatározások egyik lényeges színtere 
éppen a Ludovikán alakult ki. „1918. december elején a tisztikar egyik része 
hozzám is fordult — hiszen sokan ismertek —, mit tegyünk? — mondotta 
Stromfeld — . . . néztük, hogy melyik az a párt, amelyik erőt képvisel, éspedig 
olyan erőt, amely az országnak hasznára van .. ,"i0 

Az erőt a Szociáldemokrata Pártban találták meg. Vajúdás és kölcsönös ér
dekek alapján kezdődött a politikai együttműködés, amely Stromfeld életében a 
szocialista munkásmozgalommal való szerves kapcsolat első lépése volt. E poli
tikai együttműködés eredményeként jött létre a Tényleges Tisztek Szakszerve
zete, amelyben kommunista, szociáldemokrata és demokratikus tisztek — köz
tük Stromfeld — együttműködése valósult meg. 

A forradalom éleződő osztályharcában mélyebb politikai ismeretekre töreke
dett, mind határozottabban disztingvált a politikai erők között, politikai szere
pet vállalt a Szociáldemokrata Párt oldalán. Rendszeres látogatója lett a párt
központnak, a Népszava szerkesztőségének, ismeretségi és baráti kapcsolatba 
került a párt vezetőivel. Stromfeld és a párt nevét együtt kezdték emlegetni; 
neve választóvonallá vált a tisztikaron belül. 

8 HL Stromfeld gyűjtemény, filmen. Levele feleségéhez 1918. október 20. 
9 A kinevezési okmány nem maradt fenn. Stromfeld említi 1920. évi perében. A peranyagot lásü : 

HL Stromfeld gyűjtemény. 
10 HL Stromfeld gyűjtemény. Vallomása a Monssong Nándor és társai elleni perben 1921. no

vember 8-án. 
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Amikor a politikai küzdelemben a Szociáldemokrata Párt megszervezte a 
hadügyi tárcát és Böhm Vilmost hadügyminiszterré nevezték ki, ő Stromfeldet 
kérte maga mellé hadügyi államtitkárnak. 

Űj irányvonal kezdődött a hadügyi vezetésben, új szakasz Stromfeld pálya
futásában. E szakasz végén azonban kudarc következett be. 

A polgári demokratikus rezsim képtelen volt a háború utáni helyzetben reá 
nehezedő gazdasági, kül- és belpolitikai gondokkal megküzdeni. Csődöt mondott 
az „antant-orientáció", bomladoztak a gazdasági viszonyok, a nyomor, a mun
kanélküliség problémája szorongatta a kormányzatot. A tömegek baloldali po
litikában keresték a kiutat és ennek a politikának a motorja 1918. november 
24-től a Kommunisták Magyarországi Pártja volt. 

A szervezés alatt álló új hadsereg,11 a frontokról hazatért nyomorgó katonák, 
a megosztott tisztikar, éppúgy átélte a politikai polarizációt, mint a néptöme
gek. De a katonák megnyeréséért — akik eldönthették, hogy kié legyen a ha
talom — a kommunistáktól a szociáldemokratákon keresztül a szélsőjobboldalig 
mindenki harcolt. 

Böhm és Stromfeld középütt álltak: az új hadsereggel a kormány támaszát 
szervezték, de az önkéntesekből toborzott hadsereg reménytelen kísérlet ma
radt, a demokratikus milícia gondolatát az idő túlhaladta. Stromfeld február 
25-én benyújtotta lemondását, amelyet nem fogadtak-el. Tovább dolgozott, de 
legendás munkakedve megtört. A hadsereg zilált helyzete egyike volt azoknak 
a perdöntő tényezőknek, amelyek előre vetítették a március 20-i politikai for
dulatot. Amikor a köztársasági elnöknél megjelenő Vyx alezredes az antant ha
talmak nevében átnyújtotta azt a jegyzéket, amely engedményt követelt a ro
mán királyság expanziós törekvéseinek és magyar területek megszállását irá
nyozta elő, a kormány tehetetlenné vált. Tagjai, a Szociáldemokrata Párt, de 
Stromfeld előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy kiutat csak politikai síkon lehet ke
resni. Ez a belpolitikában a kommunistákkal való kiegyezést, a külpolitikában a 
„keleti orientációt", a szovjethatalommal való szövetség elfogadását jelentette. 

Stromfeld az ellenforradalmi bíróság előtti perében maga is elismerte: „azt 
ajánlottam, kössünk szövetséget az egész világ proletariátusával az ország érde
kében."12 E kijelentésével ugyan nem vált a proletárforradalom hívévé, de vi
lágosan felismerte ennek a politikának szükségességét. Néhány nappal a Ma
gyar Tanácsköztársaság győzelme után mégis nyugdíjazását kérte és feleségével 
Győrbe, öccséhez költözött. 

Tény, hogy fáradt volt, hogy a szervezési kudarc elkedvetlenítette, hogy a 
hadügyi vezetésben történt személyi változásokkal nem értett egyet, az inter
nacionalizmus eszméje idegen volt számára. De az ország sorsának gondja egy 
pillanatra sem hagyta nyugodni. 

Gondolatait, háborús emlékeit, új benyomásait rendezgette, amikor újabb 
események rázták fel. A hadügy élére öttagú kollégium került, a hadseregszer
vezés ismét lendületet vett. Kun Béla külügyi népbiztos nyilatkozata kételyeket 
oszlatott benne. A „Magyarországi Tanácsköztársaság — mondotta Kun — nem 
a területi integritás elvének alapján áll, de a területi kérdéseknek az imperia
lista hódítás alapján váló megvalósulását ellenzi." A román királyi haderő tá
madásának elhárítására hozott intézkedések maradék kételyeit is eloszlatták, és 
a Kormányzótanács felszólítására, Böhm hadseregparancsnok oldalán, átvette 
a keleti front csapatainak vezérkari főnöki tisztét. 

Stromfeld helyzetét, lehetőségeit, befolyását, alapjában véve a Haditanáccsal 

11 HL Polg. dem. forr. iratai. HM 2669/eln. 6—1919. sz. „A Magyar Népköztársaság önkéntes 
hadseregének szervezete". 

12 HL Stromfeld gyűjtemény. Vallomása 1920. évi perében. A per jegyzőkönyve, 1920. július 6. 
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és Böhmmel való kapcsolata határozta meg. Véleményét katonai, katonapoliti
kai kérdésekben rendszeresen kikérték. 

Első feladata a román haderő támadásának feltartóztatása volt. Erélyes kézzel 
nyúlt a növekvő zűrzavarba,' de ez átmenetileg kevésnek bizonyult, április utol
só napjaiban a román erők elérték a Tiszát. A szorongatott helyzetet kihasznál
va a csehszlovák burzsoá csapatok is támadást kezdeményeztek, megközelítették 
Salgótarjánt és elfoglalták Miskolcot. 

Stromfeld a súlyosbodó katonai helyzetben azt javasolta, hogy a Duna—Tisza 
közében elhelyezkedő csapatokat négy ütőképes hadosztállyá szervezi és ezek
kel ellentámadásba megy át. „A csapatok kiegészítésére — mondotta — csakis 
és kizárólag szervezett, komoly, megbízható munkások volnának felhasználan-
dók."13 

A Magyar Tanácsköztársaság emlékezetes külsőségek között ünnepelte május 
1-ét. A felszabadult ünnepet azonban beárnyékolta a katonai krízis nyomán ke
letkezett belpolitikai válság. A kommunisták és a szociáldemokrata baloldal 
nem adták föl a harcot, a munkásosztályhoz fordultak és fegyverbe szólították 
őket. E válságos percekben Stromfeld határozottan a proletárdiktatúra védel
mének álláspontjára helyezkedett. „Minden félreértés elkerülése és a forgalom
ban levő kósza hírek ellenére tudatom — írta a fronton álló csapatokhoz kül
dött parancsában —, hogy az eddig kiadott parancsok teljesen érvényesek, te
hát az ellenséggel szemben a legerélyesebb ellenállást kell kifejteni."14 

A kiküzdött politikai és katonai fordulat nem csak a Tanácsköztársaság éle
tében, de Stromfeld politikai magatartásában is fontos dátum. Ettől kezdve a 
kiváló katonai szakember minden tudásával a proletárdiktatúra ügyét támogat
ta. Nem véletlen, hogy az ellenforradalmi bíróság is elsősorban a májusi for
dulat végrehajtásában játszott szerepéért és azt követő tevékenységéért ítélte el: 
„Nagy katonai tudással és körültekintéssel — hangzott az ítélet — éjt nappallá 
téve a vádlott a tönkrement Vörös Hadsereget lábra állította, szervezte és fe
gyelmezte, és ezáltal a proletárdiktatúrát életben tartotta."15 

Az elkövetkező két hónap Stromfeld katonai pályafutásának legnagyszerűbb 
szakasza. Igazi hadvezérként állt a Vörös Hadsereg élén, amelynek győzelmei a 
Magyar Tanácsköztársaságot erősítették. Sikeresen irányította a hadművelete
ket a honvédő és felszabadító háborúban, jól alkalmazta a hadművészet általá
nos elveit, amelyeket új, sajátos vonásokkal gazdagított, felismerte azokat a 
különleges elveket, amelyeket a forradalmi háború feltételei között alkalmazni 
lehetett, s ezzel maradandót alkotott, bizonyítékát adta történelemformáló sze
repének. 

Mint minden forradalmi hadsereget, a magyar Vörös Hadsereget is a kezde
ményező szellem jellemezte. Stromfeld tudatosan arra törekedett, hogy a csa
patokat lendületben tartsa. „Pofozógép"-taktikáját — „amely abból állt, hogy 
az ellenséget mindenhonnan kellett állandóan támadni és nyugtalanítani" —, 
a későbbiekben a francia Saint-Cyr-i katonai akadémián is tanították. Messze
menően élt a hadászati erők egy ponton történő bevetésével. Az ország kis te
rületéből eredő hátrányt a centrális és megfelelő kapacitású vasúthálózat segít
ségével ellensúlyozta. Huszonnégy-negyvennyolc óra alatt hadosztályokat dobott 
át az ország egyik végéből a másikba. A gyors hadműveleti helyzetfelismerés a 
legfőbb erőssége volt. Ennek köszönhető, hogy a váratlan és túlerejű ellenséges 
támadásokat időben elhárította, kitűnően alkalmazta a nagy tűzerőt képviselő, 
mozgékony páncélvonatokat. 

13 A Magyar Vörös Hadsereg, 1919. Válogatott dokumentumok. Budapest, 1959. 198. o. 
14 HL Magyar Tanácsköztársaság iratai. Vörös Hadsereg Parancsnokság 502/16 hdm. sz. 
15 HL Stromfeld gyűjtemény. 1920. évi perének ítélete. 
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Mindezek olyan hadművészeti elemek voltak, amelyek a csődbejutott világ
háborús hadművészet nyomán a forradalmi háborúban, a vezetés és az új had
seregben rejlő lehetőségek kölcsönhatásaként alakultak ki. 

Első sikere a fegyverbe szólított budapesti munkások ütőképes hadosztályok
ba szervezése volt. 

Május 6-án megalakult a Vörös Hadsereg Parancsnoksága és átvette az ösz-
szes hadműveleti egység vezetését. A Forradalmi Kormányzótanács vezérkari 
főnökké Stromfeld Aurélt nevezte ki.16 

Szervezés közben újult erővel lángoltak fel a harcok az északi hadszíntéren. 
Salgótarjánt és a környező szénmedencét a csehszlovák burzsoá hadsereg köz
vetlenül veszélyeztette. Stromfeld az ellenséges csapatok visszaszorításával mi
előbb tisztázni akarta a helyzetet, hogy további terveihez szabad kezet kapjon. 
A 6. hadosztályra bízta a feladat végrehajtását. A hadosztályparancsnokság má
jus 7-én átvette a Salgótarján környékén levő csapatok vezetését.17 Május 9-étől 
— a sikeres ellencsapás után — a csehszlovák burzsoá csapatok ezen a front
szakaszon visszavonulóban voltak. 

A három oldalról fenyegető ellenséges magatartás és az a tudat, hogy az an
tant és szövetségeseinek támadása előbb-utóbb bekövetkezik, előtérbe állította 
a preventív fellépés gondolatát. Ez azonban délen külpolitikai és katonai, ke
leten katonai meggondolásokból nem volt tanácsos. A szerb—francia haderő 
megtámadása — függetlenül a sikertől, vagy sikertelenségtől — nyílt hadüzenet 
lett volna az antantnak. A román királyi hadsereg elleni támadáshoz pedig ek
kor még nem volt meg a kellő katonai — főként műszaki — felkészültség. 

Érvek sora a cseh burzsoá csapatok elleni fellépést sürgette. Egybehangzó 
jelentésekből megállapították, hogy ez a hadsereg a leggyengébb, mind létszám
ban, mind felszerelésében elmaradt szövetségeseitől. Csehszlovákia, fejlett ipari 
ország lévén, erős munkásosztállyal rendelkezett. Ennek nyomán mind a had
seregben, mind a hátországban erős volt a forradalmi erők háborúellenes meg
nyilvánulása. Az északi irányú támadás mellett szóltak a tanácshatalom belső, 
gazdasági érdekei is, mindenekelőtt a nógrádi és borsodi iparvidék biztosítása, 
illetve felszabadítása. 

Végül a formai — külpolitikai — lehetőségek is itt voltak a legkedvezőbbek, 
hiszen a csehszlovák burzsoá hadsereg április 29-én átlépte a párizsi békekon
ferencián megállapított demarkációs vonalat. 

Az alapvető katonai-stratégiai helyzetértékeléssel egyetértettek mind a For
radalmi Kormányzótanácsban, mind a katonai vezető körökben. A főcsapás irá
nyának megválasztásánál vita alakult ki. Volt azonban egy igen fontos külpoli
tikai-katonai tényező, amely az északkeleti irányú főcsapás mellett szólt: az 
orosz Vörös Hadsereggel való egyesülés lehetőségé. Kun, Szántó és Landler az
zal számoltak, hogy Miskolc visszafoglalása reálisabb előfeltételeket teremt az 
egyesüléshez, azonkívül felszabadul egy igen fontos gazdasági és politikai köz
pont. Végül is a Miskolc irányában vezetett támadás gondolatát fogadták el. 

Stromfeld a május 15-én kiadott intézkedésében körvonalazta a támadásban 
részt vevő erők nagyságát és meghatározta a támadás fő irányát. A részletes 
tervek kidolgozása és az ellentámadás vezetése a III. hadtestparancsnokságra 
várt. 

Figyelemmel kísérte a miskolci hadműveletekkel egy időben folyó salgótar
jáni harcokat is. Katonai képességét, szakértelmét és merész hadműveleti veze
tését jellemzi, hogy a salgótarjáni helyzet rosszabbodásakor — május 19-én a 

16 Lásd VHP 505/12. hdm. sz. és Hünb 626/vkf. bk-. 1919. sz. rendeleteket. A Magyar Vörös 
Hadsereg, 1919., i. m. 244—247. o. 

17 HL Magyar Tanácsköztársaság iratai. Hadseregparancsnokság naplója 1919. május 6. 
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csehszlovák burzsoá hadsereg bekerítette és elfoglalással fenyegette Salgótar
jánt — nyugodt megfontoltsággal megkezdte a miskolci hadműveleteket. Ugyan
ekkor megfelelő intézkedéseket tett, hogy a Salgótarjánnál támadó ellenségre 
döntő csapást mérjen. A vöröscsapatok helytállását és Stromfeld számításának 
helyességét bizonyítja, hogy már május 20-án reggel először Salgótarján, majd -
Miskolc térségében siker született. Salgótarján északkeleti oldala felszabadult 
az ellenséges nyomástól, Miskolc alatt, Mályinál pedig megtört a csehszlovák 
burzsoá hadsereg ellenállása. A Vörös Hadsereg a nap folyamán mindkét helyen 
további sikert, s jelentős győzelmet aratott: Salgótarjánnál csapatai támadásba 
mentek át és az esti órákban előőrsei Miskolcra is bejutottak. Május 21-e a 
Vörös Hadsereg első nagy győzelmének dátuma lett. 

Az eredményes ellencsapás — Miskolc és Salgótarján térségében — szilárd bá
zist teremtett nagyobb arányú hadműveletekhez. A miskolc—kassai ellentáma
dás terve most már teljes egyetértéssel találkozott, annál is inkább, mert a had
seregszervezés befejezéséhez közeledett. 

Kedvezőbben alakultak a külpolitikai viszonyok is. Az orosz Vörös Hadsereg 
támadása a Dnyeszter mentén könnyített a Tanácsköztársaság helyzetén: a ro
mán királyi hadsereg jelentős erőit kivonták a Tisza mellől és Besszarábiába 
szállították. Stromfeld ezután már gyengének tartotta a román hadsereget ah
hoz, hogy támadást kezdeményezzen. 

Május 25-én napvilágot látott előzetes intézkedése az északi ellentámadás 
végrehajtására.18 

Ez az intézkedés egy nagyobb támadó hadművelet előkészületeire vonatkozott 
és a megvalósítandó nagy terv végrehajtásának első állomása volt. A két nappal 
később megjelent parancs kitűzte a támadás célját, irányát, időpontját és meg
szervezte a részt vevő erőket. A támadás célját a következőkben jelölte meg: 
„A hadseregparság szándéka a cseh—román haderők belső szárnyát áttörve a 
cseheket megverni és azután a Tiszán átkelve a román haderő ellen fordulni."19 

Május 30-án, amikor az ellenoffenzíva az északi arcvonal északkeleti szárnyán 
a főerőkkel is megkezdődött, Stromfeld élete legszebb katonai tervének végre
hajtását kezdte el. 

A főirányban támadó 6. hadosztály hamarosan kedvező helyzetbe jutott és 
közeledett Kassa felszabadításának időpontja. Június 5-én és 6-án vívták a dön
tő csatát, amely az északi hadjárat legjelentősebb fegyverténye. Pedig Kassa 
megtartása a csehszlovák hadvezetés fő célja volt és ennek érdekében összes 
nélkülözhető erőiket mozgósították. Pellé, Hennoque és Chabord tábornok vé
dekező taktikája azonban alul maradt Stromfeld forradalmi vezetésével szem
ben. 

Kassa felszabadítása után ismét felmerült a kérdés: merre és hogyan folytas
sák a hadműveleteket. A válasz Stromfeldre várt, és 9^én intézkedett az észak
nyugati offenzíva előkészületeire: „Az általános helyzet megköveteli — hang
súlyozta —, hogy mielőtt a hadsereg zöme a Tiszán átkelve a román haderő 
ellen fordulna, a cseh hadsereggel hosszú időre leszámoljon."20 

Stromfeld az északnyugati—nyugati irányú offenzívával a csehszlovák bur
zsoá hadseregre megsemmisítő csapást akart mérni, s ezzel végérvényesen szét 
akarta zúzni az intervenciónak ezt a frontját. A tervek megvalósítását külpoli
tikai meggondolások is hátráltatták, bár kétségtelen, hogy június első harma
dának végén már a fáradtság tünetei is jelentkeztek a hadseregben. Ez utóbbi 
azonban korántsem volt oly veszélyes, hogy kizárta volna nagyszabású észak

is Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához TI. k. 431. o. 
19 Uo. 432. O. 
20 A Magyar Vörös Hadsereg, 1919. i. m. 365. o. 
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nyugati offenzíva lehetőségét. Végeredményben azonban a Kormányzótanács 
elejtette Stromfeld tervét. 

A kritikus hadműveleti helyzetben — június 16-án délelőtt — Kun Béla a 
főhadiszállásra utazott, 'hogy Böhmmel és Stromfelddel a második Clemenceau-
jegyzékről tanácskozzék. 

Stromfeld június 16-án reggel jelentést kapott a Léva körzetében bekövet
kezett súlyos katonai helyzetről: az ellenséges támadás közvetlenül .fenyegette 
a várost is. Lehet, hogy az adott politikai helyzetben túlbecsülte a támadás 
jelentőségét. Ügy nyilatkozott, hogy a jegyzéket el kell fogadni. 

Ugyanezen a napon délután Kun Béla a pártvezetőség elé terjesztette javas
latát. Az ülésen — a pártvezetőség tagjain kívül — többek között részt vett 
Stromfeld is.21 Csupán a jegyzéket elutasító, meglepetést keltő állásfoglalása is
meretes, de hogy mi késztette reggeli álláspontjának megváltoztiatására, csak 
sejtjük. Döntő mozzanat lehetett az, hogy a követelés alapos áttanulmányozása 
után világosan felismerte, hogy elfogadása kapitulációt jelent, márpedig győztes 
hadsereggel kapitulálni — ezt egy olyan hadvezér, aki ízig-vérig katona, nem 
tehette meg. 

Stromfeld az ország védelméről való lemondást látta az antant követeléseinek 
teljesítésében. A katonatömegek erkölcsi erejét megsokszorozó győzelmes fel
szabadító háború eredményeinek feladása pedig azt is jelentette volna, hogy 
a Tanácsköztársaság elveszti ezt a hatalmas erkölcsi erőt. Márpedig ennek 
elvesztése, valamint az a körülmény, hogy az ország gazdaságilag és katonailag 
egyaránt lehetetlen helyzetbe kerül, előrevetette a forradalom leverésének ár
nyékát. Stromfeld nem volt kommunista politikus, de azzal tisztában volt, hogy 
gazdasági, katonai és erkölcsi erő nélkül a forradalom sorsa a vereség. Ha pe
dig a forradalom elbukik, nincs többé hatalom, amely biztosítja az ország vé
delmét; s a proletárdiktatúra teljesen ki lesz szolgáltatva az antant kénye-ked
vének. 

Haladó gondolkodását, őszinte hazafiságát bizonyítja, hogy a forradalmi fel
szabadító háború eszközét nem akarta kiengedni a kezéből. Nem állt egyedül 
elgondolásaival. A tanácskormány azonban végül a visszavonulás mellett dön
tött. Stromfeld írásban fejtette ki ellenvéleményét: „Az ultimátum elfogadása 
kapitulációt jelent. Ennek következménye egy életképtelen állam, amelynek 
minden tagja a csecsemőtől az aggastyánig tönkremegy. Lassú, de biztos halált 
jelent ez. Katonailag olyan határok vannak megállapítva, amelyek a védekezést, 
a megfojtás ellenes intézkedéseket lehetetlenné teszik. A győzelmesen előrenyo
muló csapatok visszavonulása szétzüUésre vezet, amelynek folyománya az anar
chia. Ha az ultimátumot nem fogadjuk el, akkor végtelenül nehéz napok elé ke
rülünk, ha a proletariátus átérzi történelmi hivatását, még a győzelem lehető
sége is megvan, de ha le is győzik, csak időlegesen van legyőzve."22 

A kérdés vitathatatlanul összetett volt — de a történelem Stromfeldet iga
zolta. 

Július 1-én megkezdődött a Vörös Hadsereg visszavonulása. Az erre vonat
kozó parancsot a Forradalmi Kormányzótanács utasítására Stromfeld hajtotta 
végre. Befejezése után Siófokra távozott. 

A keménykötésű újpesti fiú, aki mindenáron katona akart lenni, elhagyta fé
nyes sikereinek színterét; dacosan, de fájó szívvel félreállt. Még nem tudta, 
hogy katonai pályafutásának végéhez é r t . . . 

21 Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. 324. o. 
22 A szövegtöredéket Böhm közli idézett művében. 
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Stromfeld egyike volt a monarchia legképzettebb, legtehetségesebb vezérkari 
tisztjeinek. A háború borzalma, kegyetlensége még fogékonyabbá tette őt a 
társadalmi problémák iránt, s figyelmét még inkább azok felé fordította, akiket 
legjobban sújtott a háború. De szélesebb látókörű, nagyobb perspektívában 
gondolkodó ember volt, semhogy ne látta volna, hogy a vesztett háború után 
nem egyszerűen szociális problémák megoldásáról, hanem az egész magyar né
pet érintő létkérdésről lesz szó. Csakhogy ennek megoldásához a proletárdikta
túra kikiáltásáig minden diplomáciai igyekezet kevésnek bizonyult. Az októberi 
polgári demokratikus forradalom nem tudta megoldani sem a szociális, még ke
vésbé az ország sorsát érintő kérdéseket. 

A proletárdiktatúra kikiáltásakor Stromfeld visszahúzódott, majd teljes erő
vel, lelkesedéssel és odaadással dolgozni kezdett. Felismerte az új társadalmi 
rend nyújtotta lehetőségeket. Űgy érezte, hogy a magyar nép hasznaira lehet, 
segíthet az ország problémáinak megoldásánál. Tudásának kibontakozása előtt 
nem állt akadály és az iránta megnyilvánuló bizalom megnyitotta katonai érvé
nyesülésének útját. 

Távozásáig nagy hatással volt az eseményekre. Tudása, hazafias és szociális 
gondolkodása, tekintélye a tisztikar és a katonák előtt, valamint a személye 
iránti politikai bizalom lehetővé tette, hogy messze kiemelkedjék társai közül, 
s a társadalmi élet vezető egyéniségévé váljék. 

Akitől a társadalom ténylegesen megvonja bizalmát, vagy aki úgy érzi, hogy 
terveinek megvalósítását keresztezik, az vagy félreáll, vagy szembefordul a tár
sadalommal. Stromfeld félreállt, mert úgy érezte, hogy terveivel nem értenek 
egyet. Nem tudott azonban elfordulni az eseményektől. Siófokról nap mint nap 
figyelemmel kísérte a Vörös Hadsereg tiszai of fénzí vajának alakulását. 

Amikor július végén a képtelennek tűnő és baljós katonai hírek hallatára a 
főhadiszállásra rohant, már elkésett : a proletárdiktatúra elveszett. 

Nem sokkal később — az ellenforradalom bírósága előtt — keserűen mondot
ta: „Vádolom magam azért, hogy nem tartottam ki tovább és távozásommal 
az embert előnybe helyeztem a közzel szemben."23 

23 HL Stromíeld gyűjtemény. 1920. évi perének jegyzőkönyve, védőbeszéd, 1920. július 12. 
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SZABÖ ÁGNES 
• 

STROMFELD AURÉL ÉS A HÜSZAS ÉVEK 
MAGYAR MUNKÁSMOZGALMA 

Amikor 1919 júliusában Stromfeld Aurél lemondott a Vörös Hadsereg vezér
kari főnökének tisztjéről, nyilván nem gondolta végig, hogy milyen fordulatot 
vesz kapcsolata a magyarországi munkásmozgalommal, az a furcsa összetarto
zás, amely 1918 decemberében azon a bizonyos tiszti gyűlésen kezdődött.1 A szá
lak, amelyek a magyar társadalmi progresszióhoz kötötték, elszakíthatatlanná 
váltak. Amikor 1919. augusztus 4-én Haubrich oldalán Budapest határában 
részt vesz a burzsoá román hadsereg tábornokaival folytatott megbeszélésen és 
tanúja a szakszervezeti kormány valóságos bukásának, felteszi a kérdést: „Va
jon ki fogja a káoszból, az összeomlásból ezt a szép, oly sokat szenvedett orszá
got kivezetni?"2 Töredékesen fennmaradt emlékirataiban, amelyek ebben az idő
ben keletkeztek, igen nagy elismeréssel szól a magyarországi munkásmozgalom 
szervezettségéről, eltelik azonban két nehéz esztendő, amíg ő maga tevékenyen 
részt vállalhat a szocialista mozgalomban. 

A fehérterror őt is sújtja, 1919 augusztus közepén Siófokon tartóztatják le. 
1920 júliusában, egyidőben a népbiztos-perrel folynak a Stromfeld-per tárgya
lásai, a két per külső körülményei azonosak, a vádlottakkal együtt mindkét al
kalommal maga a Tanácsköztársaság, azaz amint azt Landler Jenő a „Proletár
ban megjelent cikkében megfogalmazza,3 maga .a történelem ül a vádlottak pad
ján. A két per vádindítványai azonban különböznek. A népbiztos-perben a ter
helő tanúk, Stromfeld esetében a felmentő tanúk kapják a nagyobb szólássza
badságot. A tendencia világos, a tehetséges törzstisztet az ellenforradalmi rend
szer szeretné megnyerni magának. A tárgyalás érdekességét az adja, hogy a 
vádban szereplő terhelő adatokat a felsorakozott tanúk jónéhánya ellen is fel 
lehetne hozni. 

A Tanácsköztársaság résztvevői ellen folyó büntető eljárásoknak természete
sen nagy volt a sajtóvisszhangja. Figyelemmel kísérik a Stromfeld-pert is, 
hiszen az ő magatartása és állásfoglalása a forradalmak hatásáról is eligazít. 
De míg a Népszava pl. a népbiztos-perről terjedelmesen tudósít, Stromfeld ese
tében elég tartózkodó. A kommunisták újságja, a Proletár is csak rövid cikkben 
emlékezik meg a tárgyalásról. S jóllehet a cikk írója, Pogány József hangsúlyoz
za, hogy meggyőződésbeli közösség nincs Stromfeld és a kommunisták között 
— ez az értékelés az utóbbi, a júliusi lemondással van összefüggésben —, a 

1 Hetes Tibor: Stromfeld Aurél. Budapest, 1967. 81. o; Weltner Jakab: Forradalom, bolseviz
mus, emigráció. Budapest, 1929. 93. o. 

2 Független Szemle. Kulturális havi folyóirat, II. évf. 1922. 289. o.; Stromfeld Aurél: Népköztár
saság és Tanácsköztársaság Magyarországon. 

3 Proletár, 1920. július 8. Történelem a vádlottak padján. 
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cikk rámutat a per leglényegesebb ellentmondására, hogy azok vádolják haza-
fiatlansággal Stromfeldet; akiknek az a véleménye, hogy az adott helyzetben a 
belső ellenség nagyobb volt, mint a külső.4 A legmelegebb hangvételűek és egy
ben a leglényeglátóbbak a Böhm Vilmos tollából megjelenő cikkek. A volt had
ügyminiszter, majd hadügyi népbiztos, azaz a volt főnök fogalmazza meg leg
jobban Stromfeld indítékait, amiért 1918 őszén a társadalmi progresszióhoz csat
lakozott. „ . . . A forradalom katonája volt ő és ezt még a vérbíróság előtt sem 
tagadta meg. Forradalmiságát a nacionalizmus is fűtöt te . . . bebörtönözték őt, 
aki az igaz hazafiságot, a nép hazafiságát, a proletárok hazáját szembeszögezte a 
tőkések, az agráriusok, a feudálisok hazafiságnak nevezett tőkés- és nagybirtok
védelmével."5 Valóban, Stromfeldet a haza iránti szeretete vitte a forradalom 
táborába és ez a hazafiság vitte őt tovább a társadalmi igazságtalanságok ellen 
vívott küzdelemben. 

Ha összehasonlítjuk a népbiztos perben hozott ítéleteket a Stromfeldet súj
totta 2 év 9 hónap börtönbüntetéssel, ez utóbbi szinte csekélynek mondható. 
S ezt a börtönbüntetést sem töltötte ki teljesen. 1921. augusztus 25-én, a katonai 
elítéltekre vonatkozó amnesztia rendelet értelmében, de külön benyújtott ke
gyelmi kérvény alapján szabadult. Szabad volt, megkezdhette beilleszkedését a 
polgári életbe. Élete hátralevő esztendeit egyszerű munkásemberként élte. De 
politikai munkássága annak a Somogyi Aladár ezredesnek véleményét igazolta, 
aki 1920 végén aggályait fejezte ki Stromfeld szabadlábra helyezését illetően 
azzal az indokolással, hogy „nevezett egyénisége, eddig is tanúsított magatartá
sa, kiváló szellemi képességei és energiái arra engednek következtetni, hogy te
vékenységét ezután sem fogja beszüntetni és minden alkalmat fel fog használni 
az azokhoz való csatlakozásra, a k i k . . . a mai rend és nemzeti eszme ellen dol
goznak".6 

Szabadlábra kerülése után különböző politikai csoportok tanúsítanak érdek
lődést személye iránt. Felkeresik a rendszer konzervatív monarchista ellenzői 
éppenúgy, mint a liberális polgárság hívei, ö maga jelentős irodalmi tevékeny
séget fejt ki. írásai az ekkor újra induló Szocializmusban, majd az októbristák 
szerkesztésében megjelenő Független Szemlében láttak napvilágot. írásai közül 
különösen a Független Szemle utódaként Március néven kiadott folyóiratban 
1923 elején megjelent cikke figyelemre méltó. Néhány héttel a Károlyi-perben 
hozott elmarasztaló ítélet után látott napvilágot. Ebben a „Hadihelyzet október 
végén" c. írásában Stromfeld a következőket állapítja meg: „Elfogulatlan és jó
zan ember a Károlyi-kormány első cselekedeteiben kereshet és találhat hibákat. 
De semmiesetre sem fogja azokat az egyéneket, akik ilyen nehéz viszonyok kö
zött vették át a hatalmat, pellengérre állítani, még kevésbé »hazaárulóvá« ki
nevezni."7 Stromfeld első politikai megnyilatkozásaiban éppen a Károlyi elleni 
kampány időszakában nyíltan vállalja a polgári demokratikus forradalmat. Ál
lásfoglalása pikantériáját csak növeli, hogy a cikk megjelenésének időpontjá
ban maga a szerző már kommunista szervezkedésben való részvétel gyanújával 
van letartóztatásban. 1923 februárjában a rendőrség lefogta a korábban kül
földre távozott, majd onnan hazatért Csrepka Jánost, aki 1921 végétől kapcso
latban állott a KMP újjászervezésén dolgozó kommunista vezetőkkel. Stromfel
det a börtönből ismerte és 1922 elején találkozót hozott össze az ez időben a 
KMP újjászervezésén dolgozó Gerő Ernő és Stromfeld Aurél között. 1922 tava
szán a kommunista szervezkedésben résztvettek egy csoportját letartóztatták^ 

4 Uo. A Stromfeld-pör tárgyalásán. 
5 Világosság, 1920. július 28. Stromfeld. 
6 Hetes Tibor: i. m. 289. o. 
7 Március, 1923. 11. o. 
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ezért további munkájukban a hazai vezetők nagyobb óvatosságra kényszerültek,. 
így a kapcsolat Stromfeld és a KMP között megszakadt.8 

Stromfeld ós a kommunisták együttműködése a Csrepka^perben sem nyert 
bizonyítást.9 Az 1923 szeptemberében szerkesztett vádiratban még elsőrendű 
vádlottként szerepel, de novemberben már tizedrendű vádlottá lesz. Hathónapi 
vizsgálati fogság után szabadlábra kerül, majd felmentik. 

A per ismét ráirányítja a munkások érdeklődését, Stromfeld a kihallgatások 
során határozottan szociáldemokratának vallja magát, de aláhúzza, hogy vál
lalja kommünbeli szerepét is. „Amit a kommün alatt vállaltiam — jelenti ki a 
kihallgatás alkalmával —, azt kötelességből tettem. Tettem ezt minden ambíció 
nélkül, azzal a tudattal, hogy fel kell áldozni magam, mert gyermekkorom óta 
tudom, hogy az én életem nem az egyéné, hanem a közé."10 

1923 őszétől Stromfeld egyre gyakrabban fordul meg munkások körében. 
Kapcsolata a szociáldemokrata munkásokkal, a párt vezetőivel is szélesedik, az 
MSZDP tagjaként különböző csoportok tartanak igényt munkájára. Katonai 
könyvekről készít véleményt a szociáldemokrata párt parlamenti frakciója szá
mára. Kapcsolatba kerül az 1924 tavaszán hazatért Madzsarral. Beszélgetéseket 
tervez Újpesten a Hajdú Henrik és Masszi Lajos szervezésében összehívott volt 
vöröskatonákkal. Neve mint előadóé egyre gyakrabban tűnik fel a szociálde
mokrata párt kulturális rendezvényeiről szóló meghívókon. A szociáldemokrata 
párt XIV. választókerületének aktív tagja, majd elnöke, de amint a rendőrségi 
megfigyelésekből is megtudjuk, 1924 végén már gyakran feltűnik abban a Grá-
do kávéházban, amely a szociáldemokrata pártban szerveződő ellenzéki mun
kások gyülekező helye. 

Politikai aktivizálódásának első időszaka egybeesik, a szociáldemokrata pár
ton belül megerősödő ellenzéki mozgalom kibontakozásával. 

Stromfeld kiemelkedő tekintéllyel ugyan, de lényeigében mint egyszerű köz
katona kezdte meg munkáját a szociáldemokrata pártban. Egyszerű tagként 
történő „besorolása" teljesen érthető, hiszen a szociáldemokrata párt, amelynek 
hivatalos politikai vonalába a Tanácsköztársaság elítélése is beletartozott, nem 
kívánta vezetői körébe emelni azt az embert, aki nem tagadta meg sem októbert, 
sem márciust. Ugyanakkor első pere tíz évre megfosztotta a politikai jogok 
gyakorlásától. Politikai tevékenységének tehát objektív korlátai is voltak. 

Hírneve, tekintélye, egyre ismertebbé váló politikai állásfoglalásai eleve az 
ellenzék táborába vitték. Az MSZDP 1924. évi kongresszusán, amikor az ellen
zék zászlóbontása történt,11 Stromfeld még nem szerepelt a küldöttek sorában. 
Népszerűségét azonban bizonyítja, hogy a pártvezetőség megválasztására vo
natkozó ellenzéki javaslatban az ő neve is szerepel a listán. Steinherz Simon, 
amikor a jelölő bizottság nevében beterjeszti a vezető testületek névjegyzékét, a 
következőket jelenti ki: „Ezen a jelölő listán, illetve az ellenzéki listán rajta van 
Stromfeld Aurél elvtársunk neve is (éljenzés és taps). Stromfeld Aurél elvtár
sunk egyik közmegbecsülésnek örvendő tagja a Magyarországi Szociáldemokra
ta Pártnak, akit osztatlan szeretettel veszünk körül. Stromfeld Aurél elvtársunk 
azonban nem tagja ennek a kongresszusnak és miután e körülményénél fogva 
nincs módja felszólalni, megbízott engem azzal, hogy kijelentsem a kongresszus 
előtt, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a jelöltséget elfogadhassa".12 

8 Lásd Szabó Agnes: A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése 1919—1925. Bu
dapest, 1970. 163. o. 

9 Hetes Tibor: i. m. 299—300. o. 
10 Párttörténeti Intézet (a továbbiakban — Pl) Archívum, 614. f. 1/1923—4174. 
11 Lásd Liptai Ervinné: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt 1925—1928. Budapest, 1971. 

30—31. o. 
12 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1924. december 20., 21., 22. napjain megtartott 

XXn. pártgyűlésének jegyzőkönyve. 210. o. 

— 475 — 



/ 
Politikai aktivitása és kapcsolata az ellenzékkel nyilvánvaló. Az MSZMP 

megalakításával azonban nem ért egyet, nem találjuk az új párt tagjai között. 
Politikai állásfoglalását az MSZMP egyik agitációs füzetéből ismerjük. Ebben 
a füzetben a szociáldemokrata pártban maradottakról az áll, hogy azért nem 
szakítottak a pártvezetőséggel, mert nem akarták „a munkások áldozatából épí
tett pártot az árulók kezén hagyni".13 Stromfeld a párt vezetőség opportunizmu
sa ellen az MSZDP sorain belül kívánt küzdeni. 

Az MSZDP 1925 végén sorra kerülő kongresszusára jelentős változások men
tek végbe a politikai helyzetben. Az 1924 tavaszán megtartott kongresszus ide
jén a pártvezetőség egyfelől a kétségtelenül erősödő kormányzati rendszer mun
kásellenes támadásairól, másfelől az MSZDP parlamenti frakciójának küzdel
meiről, a szociáldemokraták régen vágyott parlamenti szerepléséről adhatott 
számot. Ezeknek az eredményeknek a felmutatásával nem volt nehéz az ellen
zék támadásait visszaverni. 1925 végén azonban a frankhamisítás kipattanása 
keresztezte a Bethlen-kormány kül- és belpolitikai elképzeléseit, válságos hely
zetbe hozta a kormányt. Az előző évben nyilvánosságra hozott paktum viszont 
megtépázta a szociáldemokrata pártvezetőség tekintélyét a munkásság körében 
és meglazította az ellenzéki polgári pártok és az MSZDP kapcsolatait. Nem volt 
azonban könnyű a forradalmi munkásmozgalom helyzete sem, mivel a kormány 
1925 nyarán, megelégelve az MSZMP sikereit, letartóztatta Vági Istvánt és né
hány társát, majd 1925 őszén rendőrkézre került a KMP hazai vezetősége, amely 
a párt I. kongresszusa után igen határozott politikai direktívával kezdte meg 
itthoni munkáját. 

Az MSZDP 1925. évi XXIII. kongresszusára benyújtott jelentések azt mutat
ják, hogy a szociáldemokrata párt vezetősége a frankhamisítást a kormány po
zícióinak további gyengítésére szerette volna felhasználni, azt remélte, hogy a 
liberális ellenzéki pártokkal való közös fellépései megfelelő nemzetközi támo
gatást is élveznek, liberálisabb kormányzati rendszer megteremtését eredmé
nyezhetik. Maga a szociáldemokrata pártvezetőség a szociáldemokrata emigráció 
felhasználásával közbenjárt a Szocialista Munkásinternacionálénál, hogy támo
gassa a nyugati szociáldemokraták körében a Bethlen megbuktatására irányuló 
törekvésüket.14 Az MSZDP a Bethlen—Peyer paktum nyilvánosságra kerülésé
vel szükségtelennek tartotta az abban vállalt kötelezettségek figyelembevételét, 
a párt sajtójában megjelentek az októberi polgári demokráciát elismerő cik
kek. 

A szociáldemokrata parlamenti frakció nem jelent meg a háború áldozatai 
emlékére rendezett ünnepi ülésen 1925. október 31^én a képviselőházban. Az 
erről adott hírben viszont fontosnak tartotta a Népszavában kijelenteni: „A 
szociáldemokrata párt parlamenti csoportja nem mulaszthatja e l . . . annak 
hangsúlyozását sem, hogy az októberi forradalom nemes, szabadságszerető, sza
badság tisztelő eszméit és céljait Magyarország állami függetlenségét, a demok
ratikus népköztársaságot ma is magáénak vallja és az ország jövőjének érdeké
ben szükségesnek tartja. Változatlanul meg van győződve arról, hogy Október 
programja és célkitűzése a magyar nép boldogulását szolgálta és szolgálja".15 

13 Harcban. MSZMP agitációs füzet, 1. sz. Budapest, 1925. 13. o. 1925 végén a munkásellenzék 
követeléseit összefoglaló javaslatban a pártegység módozatainak megtárgyalására Stromfeld 
Aurél és dr. Arató Emil tesznek javaslatot. Legkésőbb nyolc héten belül, 1926. február 28-ra 
rendkívüli pártkongresszust javasolnak az MSZMP-vel való egyesülésre. (Pl Archívum, 500. f. 
2/876. ő. e; 31. o.) 

14 1926. február 22. Buchinger levélben ismerteti Friedrich Adlerral a frankhamisítással kap
csolatos kampányukat. Arra kéri Adlert, kövessen el az angol, a francia és a belga szocialisták
nál mindent, hogy Bethlen Genfben lehetetlen helyzetbe kerüljön és megbukjon. Kunfi és Ga
rami hasonló szellemben dolgozik. Buchinger Mónussal tartja a kapcsolatot. Február 24-én Adler 
közli Buchingerrel, hogy a levele tartalmáról tájékoztatta Hendersont, ő maga a belgákat érte
sítette. Sozialistische Arbeiter Internationale K VIII. 2843/1. 

15 Népszava, 1925. október 31. 
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A forradalmi munkásmozgalomtól is szorítva a kongresszusi határozatok már 
tükrözik ezt a tendenciát. E határozatok között megtalálhatjuk a Habsburg res
taurációs kísérletek elleni küzdelmet, a demokratikus népköztársaságért vívan
dó harcot, azzal a feltétellel, hogy „az államforma kérdésében csak a közsza
badságok helyreállítása után elrendelendő népszavazás döntsön".16 

A kongresszus bizottságot küldött ki az 1903-ban elfogadott pártprogram mó
dosítására és az agrárprogram kidolgozására. Elfogadta az MSZDP módosított 
szervezeti szabályzatát — a szervezeti szabályzat módosító bizottságának mun
kájában Stromfeld is részt vett. A módosítás hangsúlyozza a helyi szervezetek 
nagyobb politikai jelentőségét és bizonyos mértékben megnyirbálja a parla
menti frakció hatáskörét. Nem módosította politikáját a párt vezetőség a vá
lasztójogi küzdelmet illetően, továbbá változatlanul vallotta a parlamenti harc 
primátusát a tömegmozgalmakkal szemben. Az ellenzék ezen a vonalon lendült 
támadásba, nagyrészt a szociáldemokrata emigráció eszmei befolyása alatt és a 
pártegység védelmének jegyében. Az első ellenzéki felszólalók egyike az a Bíró 
Dezső volt, aki 1923-ban tért haza az emigrációból, ahol a Garami szerkesztette 
Jövő c. lap kiadója volt. Felszólalásában a szociáldemokrata programban fog
laltakhoz való hűséget hangsúlyozta, az októberi célkitűzésekért vívott harcot, 
és csak azokkal a polgári pártokkal való szövetséget, amelyek az októberi for
radalom programját vállalják. Végül azt kéri, „mondja ki a pártgyűlés, hogy 
minden a kormánnyal létesített megállapodást, vagy megegyezést hatálytalan
nak tekint".17 Stromfeld Aurél a Bíró Dezső által felvetett határozati javasla
tokhoz csatlakozik. Felszólalásának lényege, ami őt valamennyi ellenzéki fel
szólalótól megkülönbözteti, hogy az októberért vívandó harcot nem állítja szem
be márciussal, mint azt pl. felszólalásában Bíró is tette. Stromfeld, szemben 
Bíróval, a szociáldemokrata program teljesítésének lényegét köntörfalazás nélkül 
kifejti. Kijelenti: a kormányzatot nem lehet jobb belátásra bírni, a proletariá
tus harcának a rendszer megváltoztatására kell irányulnia, osztályharc alapján 
a kapitalizmussal szemben és ebben az osztályharcban a következő feladat az 
októberi vívmányok elérése.18 Stromfeld a proletariátus „lelki készségéről" is 
szót ejt, amelyen ő a szocializmus eszméinek elfogadását érti. A parlamenti 
kombinációkkal szemben a tömegek harcának megszervezését tartjia alapvetően 
fontosnak. 

Az 1926-os esztendő rácáfolt a szociáldemokrata párt vezetőinek reményeire, 
a rendszer liberalizálása elérhető eredményeit illetően. A frankhamisítás, bár 
kínosan érintette a kormányt, végül annak, és mindenekfölött Bethlennek sze
mélyes győzelmével végződött. Az ellenzék a parlamenti vizsgáló bizottságban 
nem tudta bizonyítani a kormány bűnrészességét a pénzhamisításban, legfel
jebb felelőtlenségét. 1926 első negyedét követően a kormány támadásba lendült. 
Betiltotta pl. a polgári ellenzék lapját, a Világot, megkezdődött a Rákosi-per, 
gyanús körülmények között elhalt Hir György, a frankhamisítás koronatanúja. 
Elmaradt a nemzetközi elítéltetés, a frankhamisítás nyomán felkavart nemzet
közi bírálatokat a franciák asszisztálásával az lángolok elsimították. A nemzet
gyűlés 1926 novemberében elfogadta a felsőház felállításáról szóló törvényt és a 
választójogot leszűkítő, korábban elfogadott törvény érvényesítésével az év vé
gére kiírta a választásokat. 

Az 1926-os esztendő politikai küzdelmei nemcsak az uralkodó osztályok és az 

16 A Magyarország i Szoc iá ldemokra ta P á r t 1925. évi d e c e m b e r hó 25., 26. és 27. n a p j á n B u d a 
pes ten meg ta r to t t XXIII . pá r tgyű lé sének j egyzőkönyve . 92. o. U g y a n a k k o r az ok tóbe ré r t v ívandó 
e l lenzéki köve te léseke t P r o p p e r Sándor és P e y e r Káro ly is v isszaver te felszólalásában. Lásd 
Jegyzőkönyv , 156., 241. o. 

17 Uo. 136. o. 
18 Uo. 143. o. 
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ellenzék között, a dolgozók és a kizsákmányolók között folytak, hanem a mun
kásmozgalom reformista és forradalmi szárnya között is. Az MSZMP, miután 
kiheverte az 1925. évi letartóztatásokat, újabb lendületes munkába kezdett, A 
letartóztatott hazai kommunista vezetés helyébe újak jöttek Magyarországra: 
Szántó Zoltán, Lándor Béla, Révai József, Szerényi Sándor és mások. A párt 
Külföldi Bizottságában Kun Béla a Kominterntől kapott engedély álapján mint
egy fél esztendőt Bécsben és Berlinben tartózkodott. 

A KMP Központi Bizottsága 1926 júniusában Kun és Landler által aláírt je
lentésében tájékoztatta a Komintemt a kialakult új erőviszonyokról. Az 
MSZMP-ben jelentkező legális illúziókkal szemben, valamint az egységfront
politikára irányuló törekvések megerősítése érdekében más legális bázisok ki
építését is szorgalmazta és új alapra kívánta helyezni a szociáldemokrata 
pártban és a szakszervezetekben működő kommunisták munkáját. „A Magyar
országi Szociáldemokrata Párton belüli frakció munka érdekében a Központi 
Bizottságban külön bizottságot szerveztünk. Meghatározott elvtársakat irányí
tottunk a különböző szociáldemokrata szervezetekbe. Tárgyalások vannak fo
lyamatban egyes ellenzéki vezetőkkel. Júliusban külföldön megbeszélésre ke
rül velük sor. Ezután a konferencia után fogjuk az ellenzéki vezetőséget meg
választani. Tekintettel a szociáldemokrata pártban jelentkező elégedetlenségre, 
számítani lehet rá, hogy vezetésükkel még a választások előtt újabb szakadás 
áll be. Egyelőre azonban nem törekszünk újabb szakításra."19 A szociáldemokra
ta pártban végzendő munkára küldtek haza kommunistákat pl. Normái Ernőt, 
Veszély Lászlót és másokat.20 

A KMP vezetői júliusban nemcsak a hazai ellenzéki vezetőkkel terveztek meg
beszéléseket, hanem a munkás-paraszt szövetség kiépítése érdekében fel kíván
ták használni Károlyi Mihályt is. 1926 június—júliusában érdekes találkozókra 
került sor. Kun Berlinben Károlyival tárgyalt.21 Júliusban Stromfeld találko
zott Bécsben Kunnal és Landlerral. „Itt a múlt hét végén részletesen megtár
gyaltuk a vezérkalapossal (ez volt Stromfeld egyik illegális neve) a szociálde
mokrata ellenzék munkáját" — írta július 13-án Kun Béla Bécsből Szántó Bé
lának Moszkvába, aki Kun távollétében a Kominternnél a magyar pártot kép
viselte. „A vezérkalapos borzasztóan boldog volt amikor találkozott velem, én 
egy kicsit lepacüistáztam őt, mert mindig a lelkek forradalmasításáról beszél. . . 
meglehetősen nagy tekintélye van otthon a Vörös, Hadseregbeli emlékek foly
tán, mindenben megállapodtam, vele, az öreg is (Landler) ott volt, összeszedik 
az ellenzéket. Az intéző bizottságba beveszik a mi képviselőnket, a bizottság 
titkára a mi képviselőnk lesz."22 Július 26-án kelt levelében ismét ír Stromfeld
del történt találkozásáról. „Itt járt a vezérkalapos és a magyar Kerenszkij (Ká
rolyi). Különösen az elsővel, de a 'másodikkal is nagyon fontos megállapodásokat 
is kötöttünk". Kun ismét felidézi a találkozó felemelő pillanatait „igen nagy 
meghatottsággal fogadott, vigyázállásban, nagyon boldog volt, és 'kijelentette, 
hogy a találkozóból nagyon sóikat visz haza". Kun értékeli is Stromfeldet, ami
kor megállapítja „bármilyen kitűnő katonai szervező, a párt, illetve az ellenzéki 
organizáció szervezésének szükségességét nehezen lehetett a fejébe verni". 
Ugyanebből a levélből kiderül, hogy Kun túlságosan nagy hatást remél a Rá
kosi-per hazai visszhangjából, foglalkozik a gondolattal, hogy a kommunisták 

19 Pl Archívum, 500. f. 1/47. ő. e. 2—5. o. 
20 Pl Archívum, Veszély László, Normái Ernő visszaemlékezései, melyek egybehangzóan arról 

írnak, hogy Landler Jenő kifejezetten a szociáldemokrata pártban végzendő ellenzéki munkára 
küldte őket haza. 

21 Hajdú Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz. Budapest, 1978. 405. o. 
22 Pl Archívum, 731. f. 14. ő. e. 40. o. Az 1926 októberében létrejött bizottság titkára Fürst 

Sándor lett. 
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kiléphetnek az illegalitásból és egy merész manőver kidolgozását helyezi kilá
tásba, mert úgy véli, hogy a perspektíva meg fog rövidülni.23Azaz, 1926 közepén 
ő még azt reméli, hogy a Bethlen-kormány nem tud kilábalni az év elején ke
letkezett válságból. Feltételezhető, hogy a Stromfeldről alkotott és előbb idézett 
nézetét az váltotta ki, hogy Stromfeld a hazai helyzet reálisabb megítélésével 
ellentmondott neki. 

Hazatérve Stromfeld aktívan dolgozott a kapott útmutatások alapján. Az 
egyes szociáldemokrata pártszervezetekben az ellenzék számszerű növekedését 
befolyásolta az MSZMP léte éppen úgy, mint a szociáldemokrata emigráció esz
mei befolyása. Egy 1926 őszén keletkezett jelentés arra utal, hogy a 22 budapesti 
szociáldemokrata pártszervezetből mindössze az V., VI., VIII. és XIII. kerületben 
volt a kommunistáknak befolyásuk. Tartósan működő kommunista frakció a 
Stromfeld vezette XIV. pártszervezetben dolgozott. Viszont azokban az alap
szervezetekben, amelyekben a szociáldemokrata emigrációnak, mindenekelőtt a 
Kunfi—Böhm csoportnak volt befolyása, Stromfeld személy szerint ott is köz
szeretetnek és megbecsülésnek örvendett.24 

Népszerűsége ellenére, a Bécsben kapott direktívákat nem sikerült maradék 
nélkül megvalósítania. Késlekedett pl. az ellenzéki bizottság létrehozásával, erre 
csak 1926 októberében került sor. Az egyes szakszervezeitek, mindenekelőtt a 
bányászok ellenzéki csoportjainak tevékenységére a szociáldemokrata pártve
zetőség is felfigyel. „Tudnod kell — írja Peyer egy bécsi szociáldemokrata ba
rátjának — Stromfeld körül van egy pár ember, akik minden szakszervezetbe 
be akarnak furakodni, hogy ott maguknak híveket szerezzenek."25 

1926 őszén kibontakozott Bethlen azon törekvése, hogy visszaszorítsa ellen
zékét, és politikai koncepcióját egyértelműen érvényesítse. A Népszava augusz
tustól megjelenő számaiban regisztrálták mindazokat a támadásokat, kirohaná
sokat, amelyeket a kormány egyes tagjai, egyes miniszterek — Klebelsberg, 
Vass és mások — a szociáldemokrata munkásmozgalom ellen indítottak. De a 
szociáldemokrata pártra nemcsak a kormány nyomása nehezedett, nemcsak 
olyan politikai kudarcok érték, mint pl. az 1926 szeptemberi budapesti polgár
mesteri választások, hanem csökkent befolyása a munkásság körében is, a párt
vezetőség munkáját bírálta az emigráció. Bizonyos ellentétek jelei mutatkoz
tak a pártvezetésben. A peyeri vezetéssel szemben Weltner, valamint Büchler— 
M ónus eltérő vezetési koncepciójának körvonalai bontakoztak ki. 

A szociáldemokrata pártvezetőség, hogy rendezze sorait, tisztázza belpolitikai 
helyzetét, 1926. szeptember 18-án összehívta a következő hónap utolsó napjára 
soron következő, XXIV. pártkongresszusát.26 A szociáldemokrata kongresszus 
híre váratlanul érte a kommunistákat, de azonnal hozzákezdtek a szociáldemok
rata párton belüli ellenzék felkészítéséhez. Kun Béla szeptember 25-én kelt le
velében kifejti, hogy az ellenzék még elég szervezetlen, ezért a kongresszuson 
nem fog tudni szakítást elérni, de hogy munkájukat meghatározza, kifejti el
képzelését, útmutatást is ad az ellenzék számára. Szerinte a pártvezetést három 
vonalon kell támadni: 1. a köztársaság kérdésében; 2. a földkérdésben; 3. a párt
demokráciával és a korrupcióval kapcsolatosan.27 Kun azt reméli, hogy alkalma 
lesz Stromfelddel alaposan megtárgyalni az ügyet, és az idő rövidsége ellenére 
írásos anyag elkészítésével biztosítani tudják az ellenzék átgondolt fellépését. 
Szeptember 28-án értesíti a hazai Titkárságot, hogy Bécsbe kérették Kalapost 

23 P l Arch ívum, 731. f. 14. ő. e. 53. o. 
24 P l Arch ívum, 500. f. 2/895. ő. e. 6. o. 
25 P e y e r Káro ly levele, 1926. szep tember 30. A Munkásmozga lmi Múzeum tu la jdona . 
26 Népszava , 1926. s zep tember 28. 
27 P l Arch ívum, 500. f. 2/96. ő. e. 100. o. 
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(Stromfeld elég gyakran használt illegális neve), egyúttal kéri a hazai pártve
zetőket, hogy figyeljék a szociáldemokrata kongresszusi előkészületek jegyében 
folyó küldöttválasztások eredményeit és próbálják Stromfeldet az ellenzék szer
vezettebb összefogására ösztönözni.28 

A szociáldemokrata pártkongresszus előestéjén feszültség keletkezett Strom
feld és a hazai kommunista pártvezetőség között. A feszültséget kiváltó ok ab
ból származott, hogy Stromfeld változatlanul a szociáldemokrata párton belüli 
ellenzékiség álláspontján állott, a szociáldemokrata párt egységének megtartá
sán fáradozott. Erről tárgyalt Weisshaus Aladárral, aki viszont Mónussal foly
tatott eszmecserét a szociáldemokrata párttal való egység, majd esetleges visz-
szatérés feltételeiről.29 

A Stromfeld és Weisshaus közötti tárgyalások keresztezték a KMP KB szep
temberi határozatát, amelynek értelmében Weisshaust kizárták30 a KMP-ből. Fo
lyamatban volt az MSZMP vezetéséből való eltávolítása is. Minderről Stromfeld, 
figyelembe véve a pártfegyelem kötelmeit, nyilván csak később értesült. 

Stromfeld nem ismerte a KMP KB szeptemberi plénumának határozatát a 
köztársasági kampányról. Értetlenül állott vele szemben, de nemcsak az infor
máció hiánya miatt. A köztársaság követelése abban a formában, amint azt a 
KMP KB szeptemberi plénuma Kun Béla tézisei alapján megfogalmazta, nem 
szerepelt a júliusban folytatott megbeszéléseken. 

Kétségtelen, hogy a KMP az MSZMP tömegbázisát, szövetségi körét kívánta 
az új jelszó kiadásával kibővíteni, de sok, a demokratikus köztársaság értelme
zését illető kérdés nem volt még világos ebben az időszakban. Stromfeld a nép
szavazás útján a köztársaságért jelszót időszerűtlennek és a tömegek mozgósí
tására alkalmatlannak ítélte. Az új jelszó elfogadásában nyilván az is zavarta, 
hogy azt már, Peyer megfogalmazásában, az 1925-ös MSZDP-kongresszuson is 
hallhatta. A demokratikus köztársaság jelszavát korábban pedig a kommunis
ták, mint kunfista irányzatot, elvetették. Ezért nem szerepeltette abban a ha
tározati javaslatában sem, amelyet a szociáldemokrata párt egyes kerületeiben 
a kongresszust előkészítő összejöveteleken az ellenzék terjesztett be. 

Vonakodása türelmetlenséget váltott ki a hazai kommunista pártvezetőség
ből. Ismételten arra kérik Kun Bélát, hogy hívja fel Bécsbe és beszéljen vele. 
Kun emiatt elhalasztja visszautazását a Szovjetunióba, ugyanakkor türelemre 
és megértésre inti Szántó Zoltánt, arra kéri, hogy ő és ne mások tárgyaljanak 
Stromfelddel. Legyenek türelemmel iránta, mert Stromfeldre a mozgalomnak 
szüksége van.31 A Stromfeld által szövegezett határozati javaslat „az álparla-
mentarizmussal kendőzött diktatúra" megbuktatását tartja fontosnak, a mun
kások és földmíves proletárok közös harci fellépése révén. Ezt a történelmi fel
adatot akarja a szociáldemokrata párttal megértetni. „Az opportunités és meg
alkuvás helyébe" áldozatos és következetes osztályharcot követel. De a „mun
kásmozgalom egységének helyreállításával". Tömegmozgalommal támogatott 
parlamenti küzdelmet, önálló szocialista politikát, földreformot és pártdemok
ráciát. Vagyis a köztársaság jelszaván kívül a KMP által az ellenzék számára 
meghatározott direktívát követi.32 

Mivel Stromfeld az MSZDP kongresszus előtt már nem megy fel Bécsbe, ezért 
a pártvezetőség levélben írja meg véleményét a Stromfeld által megszövegezett 
ellenzéki deklarációról. Az 1926. október 13^án kelt levélben ezt olvashatjuk: 

28 Pl Archívum, 500. f. 2/102. ő. e. 11. o. 
29 Pl Archívum, 500. f. 2/100. ő. e. 9—10. o. 
30 Weisshaus Aladár kizárására vonatkozólag lásd Liptai Ervinné: i. m. 165. o. 
31 Pl Archívum, 500. f. 2/102. ő. e. 
32 Pl Archívum, 500. f. 2/717. ő. e. 3—4. o. 
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„Kedves Barátunk! Arra való tekintettel, hogy nem sikerült személyesen talál
koznunk, minthogy az ügy sürgős, ezt a kellemetlen és a személyes érintkezést 
nern pótló utat és módot választjuk — mellékeljük azt a tervezetet, amelyet mi 
a pártkongresszus ön által vezetett ellenzékének deklarációjaként ajánljuk el
fogadásra. Kezeink között van egy >*az álparlamentarizmussal kendőzött dik
tatúra« kezdetű, »beleértve a képviselő tisztségeket« végű nyilatkozattervezete, 
amely úgy jutott hozzánk, mint az önök javaslata a pártszervezetekhez. Enged
je meg, hogy erre vonatkozóan véleményünket barátságosan közölhessük. Mi
előtt ezt megtennénk, közöljük, hogy a legutóbbi megbeszélés óta (1926 július) 
pártunk a magyarországi gazdasági és politikai helyzet alapos és minden oldalú 
megtárgyalása (1926. szeptemberi plénum) után a Központi Bizottság teljes ülé
sén határozatokat hozott arra vonatkozóan, hogy a főrendiházi javaslattal a le
gitimisták folyton élénkülő tevékenységével kapcsolatban, arra való tekintet
tel, hogy a demokratikus jogfoszlányokért való küzdelem, annak parlamentáris 
formája éppúgy, mint a Weisshaus által improvizált küldöttség az egyesülési 
szabadság kérdésében egyaránt opportunizmusba fulladtak, a Központi Bizott
ság az ide mellékelt tézisekben rögzítette le a maga álláspontját, melynek lé
nyege az, hogy a párt minden út, mód és eszköz felhasználásával kiadja az ak
ciójelszót az államforma kérdésében való népszavazás követelése iránt s agitá-
ciójának jelszavául Magyarországnak köztársasággá nyilvánítását tűzi ki."33 

A továbbiakban a levél elemzi a rendszert, megmagyarázza, hogy a köztársa
ságért vívott küzdelem nem stratégiai, csak taktikai jelszó. Néhány kisebb 
kritikai észrevételt is tesz Stromfeld deklarációjára. 

1926. október 31-én megkezdi munkáját az MSZDP kongresszusa. A pártveze
tőség, valamint a parlamenti frakció jelentése részletesen foglalkozik a politikai 
változásokkal, azokkal a kérdésekkel, amelyekben a szociáldemokrata párt a 
rendszerrel szemben állott. Az elemzések kitérnek a polgári pártokkal való 
együtt haladás nehézségeire, a Blokk felbomlásának okaira. A parlamenti frak
ció jelentésében az olvasható: „Minden köteléktől fölszabadultan, a polgári pár
tokkal való együttes küzdelemből természetszerűen ránkháruló taktikai szem
pontok mérlegelésétől mentesen lehetővé válik számunkra, hogy a szociálde
mokrata politikát minden területen tisztán és erőteljesen kifejezésre juttassuk; 
a legitimista propagandával és a restaurációs törekvésekkel szembeállítsuk az új 
október programját: a demokratikus köztársaságért való harcot. Ez a harc a 
nemzetgyűlésen nem járt sikerrel. A nemzetgyűlésen kívüli erőknek is meg kell 
mozdulniok; az ország népének is harci frontba kell sorakoznia abból a célból, 
hogy a nemzetgyűlésen való harcunk már előfeltételeiben is kedvezőbb had
állásban legyen folytatható és azzal az eredménnyel járhasson, hogy Magyar
ország demokratizálására vezető utat szabaddá tegyük".34 A kérdés ilyen felve
tése a Garami által kifejtett kritika megszívlelésére utal, és arra, hogy a szo
ciáldemokrata párt vezetőségén belül keresték az új politikai kibontakozás le
hetőségeit. Ezért kereste Mónus a kapcsolatot az MSZMP-vel is. Ezért mutatott 
hajlandóságot a szociáldemokrata pártvezetés arra, hogy az együttműködés fel
tételeiről tárgyaljon az MSZMP-vel. Ügy tűnik — a KÜB és a hazai Titkárság 
között folyó levelezés larra utal —, hogy kb. a kongresszussal egyidőben foly
nak a két pártvezetőség tárgyalásai, így az egységfront kérdése még nyitott, és 
nyilván Stromfeld sem ismeri kimenetelét. 

33 Pl Archívum, 500. f. 2/102. ő. e. A levél nincsen aláírva, stílusa Kun szerzőségre utal, más 
levelekben viszont utalás történik arra, hogy Landler írna Stromfeldnek. De Landler ebben az 
időben szanatóriumban van és csak közvetve vesz részt a munkában. 

34 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1926. október 31., november 1. és 2. napjain Buda
pesten megtartott XXIV. pártgyűlésének jegyzőkönyve. Budapest, 1926. 60. o. 
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A kongresszuson a vitában Stromfeld elsőnek kért szót és örömmel üdvö
zölte, hogy megszűnt a polgári pártokkal való blokk, valamint azt a tényt, hogy 
a pártvezetőség a legitimisták propagandájával szemben az új október prog
ramját állítja szembe. Ellentétben Farkas István előadói beszédével, amely 
a rendszer szűklátókörűségére utal, Stromfeld nagyon világosan rámutat 
az uralkodó osztályok koncepciózus politikájára, amelyet parlamenti harcok 
köntösébe öltöztet, holott itt álparlamenti rendszerről van szó, amelynek je
lentőségét a szociáldemokrata partnak nem szabadna túlbecsülnie. A parlamenti 
küzdelem mellett az ipari és földmíves proletariátus közös harcának megszerve
zését, tömegmozgalmakat, egészséges földreformért való küzdelmet ajánl, ame
lyet az általa fogalmazott határozati javaslatban nyújt át.35 A benyújtott írásban 
nem szerepel a köztársaságnak az MSZMP által hirdetett követelése, jóllehet 
Stromfeldhez eljutott az idézett levél, hiszen a levélben foglalt kisebb kritikai 
észrevételeket érvényesítette is. 

Álláspontját nem tartjuk elítélendőnek. Elismerve az MSZMP tevékenységé
nek feltétlen helyességét, úgy látjuk, hogy a KMP, eltérve a júniusi álláspontjá
tól — és ez elsősorban a hazai vezetőkre jellemző — a szociáldemokrata párton 
belül, az ellenzék szerepét illetően, taktikájában túlságosan MSZMP-centrikus-
sá vált. Egy nem ugyanazt hangoztató ellenzék az MSZDP-n belül az MSZMP 
által javasolt egységfront-taktikának jobb szolgálatot tehetett volna. 

A kongresszus befejezésének másnapján a KMP Külföldi Bizottsága újabb 
levelet ír a hazai Titkárságnak, hogy ne ejtsék Stromfeldet. „Érthető — írják —, 
hogy a vezérkalapossal szemben kifogásokat hangoztatnak, de nem szabad túl
hajtani a dolgot és soha sem figyelmen kívül hagyni, hogy Pistáékkal (Vágiról 
van szó), is milyen nehezen ment a dolog, és hogy a vezérkalapos a vereség da
cára is pozíció marad."36 A választásokra készülve Stromfeldre és az ellenzékre 
az MSZDP-^n belül feltétlenül szükség volt. Engedve a hazaiak elképzeléseinek, 
Landler beleegyezett, hogy Stromfeldet és néhány társát az MSZDP-ből való 
kilépésre felszólítsák, de amikor ez a terv Stromfeld ellenállásán hajótörést 
szenvedett, a hazaiak elfogadták a KÜB útmutatásait. A hazai Titkárság meg
bízásából Révai közvetlenül tárgyalt Stromfelddel, majd az utóbbi részt vett a 
hazai pártvezetés pesthidegkúti összejövetelén. Itt megbeszélték, hogy a továb
biakban Vági és Stromfeld között állandósul a kapcsolat és Stromfeld vezetésé
vel a szociáldemokrata párton belüli ellenzék támogatja az MSZMP politikáját. 
„Tömeghangulat az egység mellett és tömeghangulat akcióprogramunk centrá
lis parolája iránt, ezt érhetik el baráti köreink Wolff úrék szervezeteiben (a »ba
ráti köreinkben« alatt az MSZMP-t, »Wolff úrék szervezetein« — Farkas párt
titkárról elnevezve — az MSZDP-t értik)".37 

Az MSZMP további fejlődését és a szociáldemokrata ellenzékkel való együtt
működését megakasztja az 1927 eleji letartóztatás-sorozat. Az MSZMP egyre 
nehezebb körülményei miatt Stromfeld és a szociáldemokrata párton belüli el
lenzéki mozgalom jelentősége tovább növekszik. A kommunista mozgalom 
működési területe az elkövetkezendő időszakban a legális munkásszervezetekbe 
tevődik át. Ebből a munkából Stromfeld igen lelkiismeretesen, sok odaadással 
és nagyon eredményesen veszi ki részét. Munkája az eszperantisták körében is 
kiemelkedő, számos sikeres rendezvényük előadója, 1927 tavaszán már a buda
pesti magántisztviselők eszperantista csoportjának elnöke. Ebben a minőségében 
is rendszeresen tart több száz főnyi közönség előtt előadásokat szocialista té-

35 I. m. MSZDP kongresszusi jegyzőkönyv. Stromfeld felszólalása, 128—130. o. Határozati ja
vaslat, 99. o. 

36 Pl Archívum, 500. f. 2/102. ő. e. 136. o. 
37 Uo. 43—44. o. 
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máról.38 Innen, ebből a szervezetből verbuválódott, amint azt az egykori titkos
rendőrségi jelentés is közli, „a Stromfeld által szervezett bőrsapkás tagság (Ren
dező Gárda) tagjainak egy része". 

1927-ben megnövekszik annak a szervező politikai munkának a jelentősége, 
amit Stromfeld Aurél a szociáldemokrata párt Rendező Gárdája élén fejt ki. Az 
osztrák Schutzbund tevékenységét tanulmányozza a katonai kiképzésű munkás-
milícia létrehozására. Mivel 1926 júliusában, mint tudjuk, Ausztriában tartózko
dott, nyilván ő is részt vett a Schutzbund július 11-én megtartott nagy nyári 
sportünnepségén, amelyen Európa valamennyi szociáldemokrata pártja képvi
seltette magát, és ahol ia fasizmus elleni küzdelem kérdéseit is megbeszélték. A 
hivatalos tárgyalásokon Stromfeld nyilván nem volt jelen, de találkozott volt 
katonatársával, Theodor Körnerrel, aki ekkor a Schutzbund élén állt. A tőle 
szerzett tapasztalatok alapján, természetesen a magyarországi viszonyok sok
kal korlátozottabb lehetőségei között, építette ki a Rendező Gárdát. A Rendező 
Gárda tagjai többségükben a szociáldemokrata ellenzékhez tartoztak, "ahhoz az 
ellenzékhez, amely egyre inkább a kommunisták befolyása alatt állt. Stromfeld 
katonai előképzettsége a Rendező Gárda elméleti és gyakorlati irányításának 
magas színvonalát biztosította. Munkáját 1927. október 10-én bekövetkezett tra
gikus halála derékba törte. Halálával a magyar forradalmi munkásmozgalmat 
nagy veszteség érte, hisz személyében olyan ember állt az ellenzéki munkás
mozgalom élén, aki igaz hazaszeretettel vállalta a magyar forradalmi munkás
mozgalom októberi és márciusi hagyományait, akinek a proletár haza érdekében 
kifejtett katonai tevékenysége széles dolgozó rétegek körében keltett tiszteletet 
a forradalmi munkásmozgalom iránt. 

Posztumusz munkájában (Készül az új háború!) leleplezi az imperialista há
borút. E munka jelentős elméleti fejlődéséről éppen úgy számot ad, mint mély 
felelősségérzetéről. 

„A kötelességparancsolta érzésen fölül jogom van ezt a füzetet kiadni, mert 
a világháború előtt, sajnos, magam is ott voltam abban a konyhában, ahol a 
háborút előkészítették. A világháborút olyan helyeken küzdöttem végig, ame
lyeken a háború egész rettenetességet annyira meg kellett ismernem, mint kevés 
más egyénnek és azóta nemcsak meggyőződésből, hanem mintegy vezekléskép-
pen, minden gondolatom arra irányul, hogy a dolgozó emberiség — és első
sorban a dolgozó magyar nép — amellyel együtt küzdöttem és amelyet annyit 
láttam szenvedni — ezen küzdelmekért és szenvedésekért ellenszolgáltatást kap
jon és további szenvedésektől ment maradjon" — írja előszavában. 

A kivezető utat pedig kötete utolsó mondataiban így jelöli meg: „És nem is 
lesz többé háború, ha a munkásosztály, ha a nép nagy tömegei nem akarják, ha 
küzdenek lankadatlanul, rendíthetetlenül a szocializmusért, ha harcolnak a há
ború ellen'.39 

38 Stromfeldnek az eszperantisták körében végzett munkájáról szóló részt Barna Zoltán kol
légám szíves közlése alapján írom. 

39 Stromfeld Aurél: Készül az új háború! Budapest, 1928. 13., 64. o. 
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TANULMÁNYOK 

SZAKÁLY FERENC 

NÁNDORFEHÉRVAR 1521-ES OSTROMÁHOZ 

Egy királyi adománylevél köztörténeti tanulságai 

Nándorfehérvár (Beograd) vára 1427-től 1521-ig állt őrt a Magyarország déli 
határai mentén kiépített aldunai végvárrendszer centrumában, azon a ponton, 
amelyet a leggyakrabban értek török támadások.1 Ez alatt a kilencvenöt eszten
dő alatt, a helyi török erők gyakori alkalmi próbálkozásait nem számítva, maga 
a szultáni sereg is három ízben vette ostrom alá a Száva és a Duna torkolatánál 
emelkedő erősséget: 1440-ben II. Murád,2 1456-ban II. Mehmed,3 1521-ben pedig 
I. Szulejmán szultán személyes irányításával. A vár védői 1521-ben nem keve
sebb, mint hatvanhat napig állták a török hadak meg-megújuló rohamait, míg
nem teljesen magukra hagyatva, élelmi- és lőszerkészletük fogytán, végül 
augusztus 29-én megadni kényszerültek magukat.4 

„Országunk most már nyitva áll a törökök előtt vízen és szárazon, és sohasem 
lehet boldog és nyugodt, míg Szabács és Nándorfehérvár az ellenség kezén ma
rad" — jellemezte a vár elestével előállt merőben új helyzetet, egyébként a va
lóságnak teljesen megfelelően, II. Lajos király egyik — nagybátyjához, Zsig
mond lengyel királyhoz intézett — levelében.5 A valóságnak teljesen megfelelően, 
hiszen Nándorfehérvár birtokában a törökök hídfőhöz jutottak a Szávánál, 
amelyen keresztül könnyen támadást intézhettek a magyar királyság belső te
rületei, elsősorban a Szerémség, s — mivel az elbukott mögött nem állott meg
felelő erősségű másoidik vonal — az ország belső területei felé is.6 De nemcsak 
az uralkodó, tudták azt az országhatárokon kívül és belül mások is, hogy a már 
százharminc esztendő óta csaknem szünet nélkül folyó török—magyar küzde
lemsorozat új szakaszába lépett az aldunai magyar végvárcentrum összeomlásá
val. 

Teljesen érthető hát, hogy mind a visszaemlékező kortársakat, mind pedig 
a XVI. század humanista történetíróit élénken foglalkoztatta Nándorfehérvár 

1 Thallóczy Lajos—Aldásy Antal: A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára, 
1198—1526. Budapest, 1907. (Monumenta Hungáriáé Historica — a továbbiakban MHH — Diploma-
taria XXXIII. Codex diplomaticus partium Kegno Hungáriáé adnexarum II.) passim; Jovanka 
Kalič-Mihuskovlč: Beograd u srednjem veku. Beograd, 1967. (Srpska književna zadruga) passim; 
Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Budapest, 1975. (Sorsdöntő történelmi napok 2.) 50—64. o. 

2 J. Kalič-Mihvskovič: i. m. 109—114. o. 
3 Elekes Lajos: Hunyadi. Budapest, 1952. 438—478. o.; J. Kalič-Mihuskovič: i. m. 127—171. o.;. 

Szűcs Jenő: Nándorfehérvár és a parasztság. Történelmi Szemle, 6. (1963) 11—14. o. 
4 Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása (1521). Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban — 

HK) 2. (1889) 389—440 és 546—612. o.; F. Tauer: Historie de la campagne du sultan Suleyman 
1er contre Belgrade en 1521. Prague, 1924.; Gavro Skrlvanič: Turski pohôd protiv Ugarske i os-
vajanje Beograda, 1521. Vojnoistorijski glasnik 3. (1967) 143—175. o.; Marosi Endre: Török várostro
mok Magyarországon II. Szulejmán korában. HK 22. (1975) passim, különösen 430—434. o. 

5 Acta Tomiciana. VII. Posnan, 1857. 306—307. o. 
6 Kubinyi András: A szávaszentdemeter—nagyolaszi győzelem 1523-ban. (Adatok Mohács előz

ményeihez.) HK 24. (1978) 194—222. O. 
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bukása, kivált a felelősség kérdése. Annál is inkább, mert ők már a következ
ményeket — a mohácsi csatavesztést, az ország széthullását, majd a török hó
dítás kezdeteit — is ismerték. Ez magyarázza, hogy a magyar történelem forrá
sait tudatosan és rendszeresen gyűjtögető Verancsics Antal esztergomi érsek 
kéziratos hagyatékából — a korszak eseményeit szárazon regisztráló „memoriá-
lék" megfelelő részeit nem számítva — két olyan mű is előkerült, amely kifeje
zetten Nándorfehérvár bukásának körülményeit megvilágítandó íródott.7 De 
előkerült ilyen külföldön másolt kódexekből is,8 sőt, az ostromban résztvevő 
török katonák egyike is papírra vetette erre vonatkozó emlékeit.9 

Nándorfehérvár több mint kéthónapos helytállása olyan katonai teljesítmény 
volt, amelyhez foghatót mindhiába keresnénk akár az 1521 előtti, akár az 1526 
utáni török—magyar várháborúk eseménydús történetében. Annál szomorúbb, 
hogy a mintegy 400—600 főnyi védőseregből mindössze néhány katona nevét 
ismerjük.10 Az elbeszélő források mindössze hetük nevét örökítették meg: 

Miután Nándorfehérvár két parancsnoka (bánja) — Héderváry Ferenc és a 
kiskorú Török Bálint — óvakodott attól, hogy a rosszul ellátott és felszerelt vár
ba zárkózzék, a védelmet helyetteseik irányították. Török Bálint vicebánja az 
az Oláh Balázs volt, aki már Bálint atyjának, Török Imrének bánsága idején is 
betöltötte ezt a tisztséget, s akinek 1514-ben kiemelkedő szerep jutott a bácskai 
és szerémségi keresztes hadak szétverésében.11 Héderváryt Móré Mihály12 helyet
tesítette, s nyilván Héderváry familiárisa lehetett az a Morgay János is, akiknek 
szerepével az alábbiakban még foglalkozni kívánunk. Elbeszélő forrásaink, raj
tuk kívül, a főtisztek közül is mindössze bajmai Both János várnagyot, Bárdy 
László gyalogos hadnagyot, Ovcsárevics Péter13 naszádos vajdát és Utjeszenics 
Jakabot, a vár víz felőli oldalát biztosító Köles (Nebojsza) nevű torony egyik 
védőjét említik. Utjeszenics emléke nyilván azért emelkedhetett ki a névtelen 
katona-hősök sorából, és kaphatott helyet Istvánffy Miklós leírásában, mert 
Fráter György bíboros testvére volt, s elestét maga a barát is megemlítette a 
Verancsics kérésére készített latin nyelvű önéletrajzában.14 

Nándorfehérvár eleddig is ismert nyolcadik védőjéről, Káldy Miklósról elber-
szélő forrásaink mit sem tudnak; ottani vitézkedéséről és az 1521-es ostrom alat
ti viselt dolgairól maga számol be egy — harmincnégy esztendővel későbben, 
Vasváron kelt — levelében. Amikor 1552-ben Veszprém eleste után híre futamo
dott, hogy a várba Szendrőből helyeztek át török katonaságot, a veterán kato
na — aki magát ekkor is „régi fejérvári vitéznek" titulálja — legott ismerősök 
után kutatott köztük, hogy egy bajviadalban valamelyikükkel felidézze rég
múlt, s idő múltán nyilván jócskán megszépült ifjúságát. Hogy a törököknek 

7 „Memóriáié" és „Landorfejírvár veszísínek oka e vót és így esőtt". Verancsics Antal. m. 
kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái. Közli: Szalay László. I—n. Pest, 1857. (MHH. 
Scriptores n—in.) I. 8—16. és n . 121—185. o. 

8 „De obsidione castri Nandoralbensis per Cesarem Thurcorum facta". Kluch János: Adalék 
az 1514-iki pórlázadáshoz és az 1526-iki mohácsi vészhez. Történelmi Tár 1905. 276—277. o. 

9 Janicsek István: Egy arab szemtanú Belgrád megvételéről (1521). HK 31. (1930) 100—104. o. 
10 Névsorukat összeállította: Kiss L.: i. m. 436—437. o. 
11 Barta Gábor—Fekete-Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben. Budapest, 1973. 146—149. o. 
12 Móré Mihály nem tartozott ahhoz a csulai Móré-családhoz, amely néhány évtizeddel ko

rábban számos kiemelkedő végvidéki tisztet adott az országnak. Talán azonos viszont azzal a 
Móré Mihály gyulai alvárnaggyal, aki 1508-ban fegyverrel zavarta el Gyuláról a budai káptalan 
kiküldöttjét, amikor az a várat Bakócz Tamás esztergomi érsek követelése fejében felbecsülni 
akarta. Veress Endre: Gyula város oklevéltára. Budapest, 1938. 47. o. 72. sz. 

13 Ovcsárevics 1521 után török zsoldban álló martalócvezérként tűnik fel. Alexa Ivič: Istorija 
Srba u Vojvodini. Novi Sad, 1929. 55—56. és 61. o.; Milan Vasié: Martolosi u jogoslovenskim zeml-
jama pod turskom vladavinom. Sarajevo, 1967. (Akademija náuka i umjetnosti Bosne i Herce
govine. Djela XXIX. Odjeljenje istorisjko-filoloških náuka. Knjiga 17.) 46., 54—55., 63. és 159. o. 

14 Ognjoslav Utiesenovič: Životopis kardinála brata Gjorgja Utiesenoviča, prozvanoga Marti-
nusius. Rad 53 (1880) ; Margalits Ede: Horvát történelmi repertórium. I—II. Budapest, 1900—1902. 
537. o. (A „Hungarus"-nemzettudat szép példája, hogy a kétségtelenül horvát származású Fráter 
György így ír testvére halálhelyéről: „turris, quam Kewles lingua nostra vocant", lévén à Kő-
les a Nebojsza-torony magyar neve, s így a „lingua nostra" a magyar nyelv.) 
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a vitézi próbához kedvet csináljon, s egyszersmind magát a legkiválóbbaknak is 
méltó ellenfeleként mutassa, az ilyfajta levelekre jellemző kihívó és hivalkodó 
hangnemben emlékeztette őket a régmúlt idők eseményeire. Miután gondosan 
elősorolta nekik az egykori végvári tisztek (Török Imre és Paksy Mihály bán, 
Oláh Balázs és Káldy László vicebán)15, valamint a szomszédos szendrői és 
zsarnói török őrség kiválóbbjainak nevét is, így számolt be nándorfehérvári 
éveinek vitézi tetteiről: 

„Errül is eszötökbe vehetitök, ki vagyok én, hogy az császár földére men
tünk vala rablani, akkoron ímegrablánk az császár földét, és reánk támadott va
la két vajda, az egyik zoniki (zvorniki), a másik runiki (rudniki), mind az ket
tőnek ott fejét vették, és az az zoniki vajdának én vettem el a fejét, azért attúl 
megh gondolhattyátok, Iki vagyok én. Továbbá a szendőrei és zsarnói vajda ezt 
megértvén, hogy mi ezt míveltök volna, készültek volt föl nagy sok néppel és 
jöttének volt az fej érvári mezőre, kit Wrachnek hívnak, ezt meglátták az fej ér
vári vitézök, ők is ikijüvének és erős viadalt tőnek ott, és én akkor Kapuchy ba
sa Amhath, szendőrei, én vettem ott az fej érvári mezőn annak az fejét, azért 
azon is eszötökbe vehetitök, ki vagyok én. Továbbá ezön megbosszankodván, 
másodszor meg eljövétök még annál többen, mint az előtt, ugyanazon mezőre, és 
megláták az fej érvári vitézök, ki ménének és nagy viadalt tártának, ott is én 
fejét vettem zsarnói Dely Nazwphnak, arrúl tudhatjátok, ki vagyok én. És 
hogy megszállá császár Pej érvárat, és az ágyúkat hogy az kapura hozák, és mi 
az vitézekkel reátok menénk, egy de forbar (sic!?) ott az pattantyúkat el nyer-
tök vala tületök, és akkoron én fejét vettem vala Amhát agának az pattantyú 
mellett, ki janicsár aga lett volna, azért errűl is tudhatjátok, ki vagyok én. És 
hogy a Nebozya (Nebojsza) mellett az kőfalt erősen megtörétök, és egy hajnal
korban nagy ostromot tettetek és bejövétök az törésen, ott ezt megláták az fe
jérvári vitézök, nekik térének és kivágák őket az törésen, ott két zászlót nye-
rénk el tülök, ott is én fejét vém az Amhath vajdának, errűl is meg megtudhat
játok, ki vagyok én . . ."16 

A neves, múlt századi historikus, Wenzel Gusztáv írja a nándorfehérvári ost
romról egyik tanulmányában : „Ezen esemény rendkívüli történeti fontosságá
nál fogva minden hiteles adat, mely annak közelebbi és részletesebb megisme
rését eszközli és biztosítja, Magyarország köztörténetének szempontjából nagy 
becsűnek tartatik. Ennek folytán különös becse van azoknak az adatoknak, 
amelyeket egykorú, közvetlenül magára ezen eseményre vonatkozó okmányok 
tartalmaznak"17 Hasonló megfontolásból, meg azért is, mert Nándorfehérvár oly 
kevés védőjét ismerjük név szerint, talán nem lesz érdektelen egy nemrégiben 
kezünkbe került öklevél adatait itt részletesebben is elemezni. 

II. Lajos király Budán, 1526. május 17-én oklevelet bocsátott ki a Somogy me
gyében terjedelmes birtokokkal rendelkező18 s már évtizedek óta a köznemesség 
vezetői közé sorolható Perneszy-család19 egyik tagja, Perneszy Ferenc javára. 

15 Eszerint Káldy Miklós 1515 előtt kezdte nándorfehérvári szolgálatát, hiszen az általa emlí
tett Paksy Mihály bán 1515-ben, Zsarnó vár ostrománál, életét vesztette. J. Kalič-Mihuskovič: 
i. m. 440—441. o. 

16 Vasvár, 1555. június 24. Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból. 1504—1560. 
Pest, 1851. (Magyar levelestár I.) 155—157. o. (a szöveget némileg modernizált változatban adjuk). 

17 Wenzel Gusztáv: A Hédervári Ferenc jószágai fölötti per és ítélet 1523-ban (Adalékul Ma
gyarország azonkori köz- s jogtörténetéhez). Magyar Történelmi Tár (a továbbiakban — MTT) 
VI. 58. O. 

18 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II. Budapest, 1894. 
(Hunyadiak kora Magyarországon VII.) 691. c ; Csánki Dezső (szerk.) Somogy vármegye. Buda
pest, é. n. (Magyarország vármegyéi és városai) 625. o. 

19 Kublnyi András: A kaposújvári uradalom és a Somogy megyei familiárisok szerepe Újlaki 
Miklós birtokpolitikájában. (Adatok a XV. századi feudális nagybirtok hatalmi politikájához) 
Levéltári évkönyv Somogy megye múltjából. 4 (1973). 29. o. és 42. o. 178. jegyzet; Bónis György: 
A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest, 1971. 348—349. o. 
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Ebben új adomány címén megerősítette őt — vialamint két testvérét: Pétert és 
Balázst — Ujnép, Könyököd, Láz faluk és Tarnóoa puszta egészének, valamint 
Arács, Mere, Tokaj, Szenna, Bárd, Jákó, Pernesz, Miklósi, Gerencs, Kékese, Zala 
faluk s Alsó- és Felsőkor, Megyer és Ketye puszták fele részének (mind Somogy 
megye) birtokában.30 

Az uralkodó — a fegyverforgatás mesterségét dicsőítő, zengzetes általános 
bölcselkedés (ún. arenga) után — hosszasan részletezi azokat a kiemelkedő hadi
tetteket, (amelyekkel Perneszy Ferenc az adománylevelet kiérdemelte. Eszerint 
Ferenc úgyszólván gyermekségétől fogva mindenkor a harcmezőkön forgolódott. 
Alig volt 16 esztendős, lamikor a Báthori István későbbi nádor — akkor éppen 
temesi ispán — vezetésével a törökök ellen vívott illádiai ütközetben olyany-
nyira kitűnt vitézségével, ahogy azt még érettebb korú harcosoknál is ritkán 
tapasztalhatni. Az ütközetben — mintegy vitézségének szimbólumaként — a 
jobb kezén meg is sebesült, A csatát követő években höl Temesvár, hol pedig 
Nándorfehérvár környékén csatázott a török portyázókkal, s mindeközben igye
kezetével, szorgalmával, valamint a rábízott dolgokban tanúsított megfontolt
ságával és a veszedelmek közepette is megőrzött lelkierejével bebizonyította, 
hogy az elsők közé tartozik. A törökök 1521-es támadása Nándorfehérvárott ér
te, ahol a magára hagyott vár két hónapos védelme során olyan vitézséget ta
núsított, hogy azzal még az ellenség elismerését is kivívta. Amikor a város és a 
víz felől eső részek védelmére emelt kastély elvesztése, illetve a várfalak és a 
tornyok megrongálódása után a szüntelen munkától, sebesülésektől és éhségtől 
kimerült őrség — sehonnan sem várhatván már segítséget — megadta magát, a 
szultán látni kívánta azokat a védőket, akiknek a vár védelmében tanúsított 
vitézségét maga is megcsodálta. Ferenc is azok között a 'kiválasztottak közt volt, 
akiket a vár kapitulációja után a szultán elé vezettek, jóllehet nem volt sem 
vicebán, s nem viselt más főtisztséget sem; pusztán csak vitézsége, s nem pedig 
tisztsége révén hívta fel magára a törökök figyelmét. Miután Belgrád eleste 
miatt az egész szomszédos vidéket hatalmába kerítette a félelem, Ferenc a ké
sőbbiekben sem vált meg a fegyverforgatástól, hanem a következő években a 
Szerémségben a. szerémi egyház — vagyis: a szerémi püspök és káptalan — 
javait védelmezte és védelmezi az oklevél kiállításának időpontjában is. Senki 
sem vonhatja kétségbe — zárul az oklevélnek az érdemeket felsoroló, ún. „narra-
tiós" része —, hogy Ferenc ezzel nemcsak a szerémi egyház, hanem a magyar 
királyság érdekeit is szolgálja.21 

20 Conspectus famil iae Pe rneszy de Ozthopan pe r A l e x a n d r u m Csapody de Szála Leövő edi -
tus . MDCCCXXiv. (a t ovább iakban — Conspectus) (Kéziratos e lenchus és csa lád tör téne t Pastinszky 
Miklós t a n á r (Budapest) tu la jdonában , ak inek ehe lyü t t is szere tnék köszönete t m o n d a n i azért , 
hogy az a d a t r a f igye lmemet felhívta és az e lenchus t közlésre á tenged te ) . 

21 Az arenga és a narratio latin szövege így hangzik: „Quod licet multis artibus, que ad vitám 
hominum tuendam reperte sunt et institute, magnós honores merito habitos magnaque prémia 
proposita semper fuisse sciamus, nulli tarnen neque majora neque splendidiora, quam virtuti 
et discipline militari. Totque tributum est non minus aut alterius vel prineipis vel populi vel 
etatis judicio, sed ab omnibus omnium temporum regibus, civitatibus, populis ac .nationibus 
etiam barbaris atque ab humanitate quod a modo remotis nee immerito, sive eorum, qui arma 
tractant, periculorum magnitudinem, sive, eorum, pro quibus arma suseipiuntur commoda et 
utilitatem respiciamus. Hac enim una ín re omnium non solum opes, otium, libertatém, digni
tatem, sed etiam ipsam salutem contineri nemo est, qui dubitare possit, Quampropter in ea sem
per sententia fuimus, ut plane regium bene meritos pecularibus premiis prosequendos, quo re-
liqui ad pericula pro communi utilitate suscipienda beneficiis principis provocati essent, et plu-
res et alacriores atque hoc nobis propter ipsam naturam nostram etiam nécessitas quedam im-
posuit, ut in viros fortes precipua semper liberalitate uteremur, cum fines regni ita sunt hosti 
potentissimo objecti, ut non magis pro nobis, quam pro tota Christianitate quotidie nobis sit 
decertandum. Itaque cum his diebus admoniti fuissemus de singulári virtute et studio rei mili-
taris fidelis nostrl Francisci Perneszy de Mere, qui prope a pueritia totam aetatem suam in 
armis egit primumque vix sedecim natus annos sub fideli nostro spectabili ac magnifico 
Stephano de Bathor palatino regni nostri Hungáriáé, tum autem comité Themesiensi in quod am 
memorabili proelio cum Turcis in campo Hladia commisso id specimen virtutis praebuit, ut 
majus etiam a grandiori aetate non potuerit exspectari. In quo proelio etiam vulnus adversum 
in manu dextra accepit numque cicatrice tanquam quodam trophaeo suae virtutis insignis dinde 
autem confirmato jam animo atque aetate nunquam ab armis dlscessit, sed continuo pro defen-
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A XII. század derekán felbukkanó, majd egészen Mátyás uralmának második 
feléig folyvást szaporodó számú narratiók középkortörténetünk legfontosabb 
œeménytorténeti (politika- és hadtörténeti) forrásai közé tartoznak. Ha nem 
éppen ezek a legfontosabbak, hiszen az oklevélnarratiók összterjedelme jócskán 
meghaladja a megfelelő korszakokra vonatkozó geszták és krónikáik terjedel
mét; a XIV—XV. század fordulóján mintegy negyedszázad alatt keletkezetteké 
pl. nem kevesebb, mint hétszeresen Thuróczy János ítélőmester krónikájának 
megfelelő részét. Mátyás uralmának második felében „alábbhagy az érdemek 
magasztalásának szokása, a leírások tartózkodóbbak és hasonlíthatatlanul szűk
szavúbbak lesznek, sőt időnként el is maradnak", helyüket egy modernebb gon
dolatközlési formának, a levélnek adják át.22 Egyes jelekből azonban úgy tű
nik, hogy a XVI. század második évtizedében — miközben a missilis sem veszít 
fontosságából —, talán propagandacélokból, a királyi kancellária ismét vissza
tért a bővebb, élénkebb és tartalmasabb narratiózás szokásához. Ennek a „visz-
szatérésnek" egyik szép példája a Perneszy Ferenc számára adott oklevél, amely 
számos értékes adatot őrzött meg számunkra az 1510-es és 1520-as évek török— 
magyar küzdelmének egyes részleteiről. 

így pl. a II. Lajos király kancelláriája által „emlékezetre méltónak" („niemo-
rabili") minősített illádiai ütközetről mit sem tudnak a korszakkal foglalkozó 
hadtörténeti feldolgozások. Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 1526-os 
adománylevél valamiféle, eddigelé teljesen ismeretlen hadieseményre utalna. 
Sőt, úgy tűnik, kerülőutakon annak mind időpontja, mind lefolyása, mind pedig 
a török—magyar végvidéki küzdelmekben elfoglalt helye meghatározhajtó. Vagy 
más oldalról közelítve: bizonyos, eddig is ismert összecsapás az adománylevél 
révén lokalizálható. Az időpontot nyilvánvalóan 1511 és 1519 tavasza között kell 
keresnünk, hiszen az adománylevél világosan megmondja, hogy az Báthori Ist
ván temesi ispánságának (1511—1523) azon éveire esett, amikor Báthori még 
nem volt nádor (1511—1519).23 Jelenlegi ismereteink szerint a temesi ispán 
gondjaira bízott országrészeket ezen időközben csak 1512—1513-ban érte jelen
tősebb török támadás (érthetőképpen, hiszen I. Szelim szultán 1514-től fogva 
birodalma keleti és délkeleti határai mentén hadakozott, s így nem állott érde
kében ingerelni északnyugati szomszédját). 

Velencébe 1512. november 22-én futott be Antonio Suriano budai orátor je
lentése, amelyben beszámol arról, hogy a törökök nagy károkat okoztak a ma-

sione hujus regni nostri, partim in Themesvar, partim in Nándor Alba militavit tanta industria, 
diligentia, studio in rebus sibi commissis, tanta in periculis animi magnitudine, ut inter primos 
semper haberetur, praecipue tarnen virtus ejus enituit in illa memorabili et durissima Belegradi 
obsidione. Cum enim imperátor Turcorum per fraudem postulatarum a nobis induciarum earn 
arcem imparatam et nihil tale metuentem subito validissimis et maximis copiis summo omnium 
rerum apparatu cinxisset eaque sola praesidii virtute fuisset ad duos menses conservata. Quo 
tempore tanta ipsius Francisci Perneszy virtus in adeundis periculis enituit, ut etiam apud hos-
tem ejus nomen darum esset. Id quod satis tarnen apparuit, nam cum omisso oppido ac etiam 
castello, quod ad aquam tuendam constructum erat, dirutisque magna ex parte vi bom-
bardarum muris et turribus eoque quod supererat continuis laboribus, vulneribus, fame siti ita 
confecto, ut amplius durare non possunt, nee nos eis tarnen cito auxilium ferre possumus, de-
ditio facta fuisset, voluit Thurcorum imperátor, ut quorum virtutem in defendenda arce admira-
tus esset, eosdem praesentes intueri. Itaque cum aliquot fuissent delecti, qui ad eum ducerentur, 
ipse Franciscus, qui etiamsi tunc nee vice banus fuisset, nee ullos ordines in eo praesidio du-
xisset, tarnen propter solam virtutis opinionem fuit ad imperatorem adduetus. Post hanc autem 
Belegradi amissionem, cum vicina et propinqua loca omnia essent metu coneussa, ipse tarnen 
ab armis non discessit, sed ibidem in Syrmio bona ecclesiae Syrmiensis defendenda et tuenda 
suseepit, quae etiam nunc sua virtute et armis pro viribus tuetur (sie!). Quam rem non magis 
ad ipsius ecclesiae Syrmiensis bona, quam ad totum hoc regnum nostrum pertinere memini 
dubium esse debe t . . .'• 

22 Mályusz Elemér: Ki rá ly i kance l lá r ia és k r ó n i k a í r á s a k ö z é p k o r i Magyarországon . Buda 
pest , 1973. ( I roda lomtör téne t i füzetek 79.) pass im, kü lönösen 95. és 99—107. o. 

23 Pesty Frigyes: Temes v á r m e g y e főispánjai , a t emesvá r i p a s á k és t a r t o m á n y i e lnökök. MTT 
XI. 21~9—224. o. (a kezdő időpon t h i b á s ) ; Fógel József: TL. Ulászló u d v a r t a r t á s a (1490—1516). Bu
dapest , 1913. 58. o. és 58. o. 3. jegyzet . (Báthori t 1519. má jus 28-án n á d o r r á vá lasz to t ták , de to 
v á b b r a is meg ta r to t t a [1523 májusig] a t emes i i spánságo t is.) 
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gyár végvidéken, az egyik „kapitánytól", Báthori István temesi ispántól azon
ban — aki Nándorfehérvár irányából támadt ellenük — vereséget szenvedtek, 
s hogy az ispán egy nyolc lóval vontatott, török fejekkel megrakott szekeret és 
néhány foglyul ejtett törököt küldött ajándékba a királynak.24 Kétségkívül 
ugyanezen összecsapásra vonatkozik Budai Kakas János pécsi kanonok 1512. 
október 12-i feljegyzése, miszerint ,jezen a napon nagyságos Báthori István te
mesvári bán (sic!) Szendrő mellett legyőzött 3 ezer törököt és a királynak Bu
dára 160 fejet küldött".25 Ugyancsak velencei forrásból értesülünk arról is, hogy 
a végvidéki török portyázok valamikor 1513. február 27-e előtt ismét betörtek 
Temesvár környékére és ott nagy károkat okoztak.26 II. Ulászló király 1513. jú
nius 18-án azért parancsolt rá az erdélyi szász székeikre, hogy Szörényt és Or-
sovát élelmiszerrel segítsék, mert kémei jelentése szerint a szultáni had ezek 
megrohanására készül, \s portyázói már meg is jelenteik azok környékén és ott 
Pét mezővárost teljességgel felégették és elpusztították.27 Ezt követően először 
már csak 1519 januárjában olvashatunk arról, hogy a kelet-magyarországi és er
délyi haderők — iá temesi ispán és az erdélyi vajda parancsnoksága alatt — 
készültségben vannak a Szörény felé irányuló török hadmozgások elhárítására.28 

Bár adataink kétségtelenül hézagosak29, aligha hihető, hogy a magyarországi 
viszonyokban oly jól tájékozott velencei ügyvivők figyelmét e magyar hadisike
rekben annyira szűkölködő esztendőkben egy jelentősebb magyar győzelem el
kerülte, vagy hogy arról a Signoriának beszámolni elfelejtettek volna. Mivel ma
gyar győzelemmel végződött temesközi összecsapásról 1511 és 1519 nyara között 
mindössze egyetlen alkalommal olvashatunk a Marino Sanuto mester által nagy 
buzgalommal és rendszeresen (kivonatolt jelentéseikben, s mivel nyilvánvaló, 
hogy II. Lajos kancelláriája 1526-ban csakis egy magyar győzelmet hozott üt
közetet minősíthetett „memarabilis"-mak, nagyon is kézenfekvőnek tűnik, hogy 
az illádiai csata azonos az úgyszintén Báthori ispán hadai által megnyert — s 

24 „come hauende-, T u r c h i a quell i confini fato cer t i dann i , li ando cont ra uno capi tanio d o 
mino Stefano Ba te r Conte de T e m e s u a r ; qua i anda to ala vol ta de m e n del Alba f o a le m a n con 
Turch i , e li r u p e ; e ha m a n d a t o a p r e sen t a r al Re vno čaro t i ra to da 8 caual i p ien die tes te di 
Turchi suso taiate, etiam aleuni Turchi viui". Wenzel Gusztáv: Marino Sanuto világkrónikájának 
Magyarországot illető tudósításai. MTT XXIV. 231. o. 

25 „Hac die magnif icus S t e p h a n u s de B a t h o r b a n u s de T e w m e s w a r proí l igavi t n i mil ia 
T h w r c o r u m p r o p e c a s t r u m Z e n d e r e w et reg i B u d á m mis i t cap i ta e o r u n d e m c e n t u m et s exag in -
t a . " Kubinyi András: Buda i K a k a s J á n o s és tö r téne t i feljegyzései. T a n u l m á n y o k Budapes t 
múl t jából , 18 (1971) 77. o. ; Következte tésse l ok tóbe r közepé re t e h e t ő k a Sur iano n o v e m b e r 22-i 
j e len tésében elbeszélt e s e m é n y e k is. A levél ke l te , sajnos, S a n u t o m u n k á j á n a k olasz k i a d á s á b a n 
is h i á n y o s : „Di Hongar i a de B u d a di ser Anton io Šur i an el do tor nos t ro p iu le t te re lu l t ime di 
le q u a l . . . " (I diar i i di Mar ino Sanudo . XV. Venezia, 1886. 346. h a s á b ) . E n n e k e l lenére is ny i l 
vánva ló , hogy ok tóber végén, vagy legkésőbb n o v e m b e r első n a p j a i b a n kelhete t t , h iszen a b u d a i 
velencei ügyvivő levelei á l t a l ában 20—30 n a p alat t é rkez tek m e g Velencébe. A korabe l i m e n e t 
te l j es í tményeke t f igyelembe véve (ezekről : Barta C—Fekete-Nagy A.: i. m. 72—73. o.) — gya
logmenet esetén ez nap i 20 k i lométe r — a foglyok és a t ö rök fe jek min t egy ké t hé t a la t t t ehe t t ék 
m e g a Temesvár—Buda u ta t , lévén az k b . 300 k i lométer . 

26 „come Turchi erano corsi su quel Re di Hongaria a Timesuaria, e fato danni assai". Wen
zel G.: Marino Sanuto i. m. MTT XXIV. 235. o.; A kémek már 1512. december 9. előtt török 
csapatmozgásokat jelentettek Szendrő környékéről, lehet, hogy ezek folytatása az 1513 eleji be
törés. Segesvár, 1512. december 9. Herendi (a kiadásban tévesen: Gerendy) Miklós kincstartó — 
Nagyszeben. Eudoxiu Hurmuzaki: Documente privitoare la Istoria Românilor XV. (Acte si seri
sori din archivele Oraselor ardelene (Bistrrfa, Brašov, Sibiu). 1. (1358—1600). Bucuresti, 1911. 222. 
o. CCCCII. 

27 „opp idum Peech (he lyesen : Peeth) v o c a t u m in per t inent i i s e o r u n d e m c a s t r o r u m exis tens 
. . . his d iebus pe r Turcos est c o m b u s t u m a t q u e p r o r s u s d e s o l a t u m " . Buda , 1513. j ú n i u s 18. II. 
Ulászló — A hé t szász szék. E. Hurmuzaki: i. m. XV/1. 223. o. CCCCIV. 

28 Wenzel G. : Mar ino S a n u t o i. m. MTT XXV. 123—124. o. 
29 A velencei ügyvivő jelentéseiben nincs pl. szó arról a támadásról, amely 1518. április 25-én 

érte Bács megyét, s amelynek éppen az illádiai csatában oly nagy szerepet játszott Kutasy Lu
kács temesi alispán volt az egyik kárvallottja: „in festő beati Marci evangeliste novissime evo-
luto magna multitudo Thurcorum classe et navali expeditione instaurata oppidum ipsius Lucae 
exponentis Kabol appellatum in comitatu Bachyensi habitum et in rippa (sic!) fluminis Danubii 
situm furtim subintrando totaliter et ex integro devastasset atque domum ac curiam nobilitarem 
eiusdem exponentis ibidem habitam evertendo universas literas et literalia instrumenta factum 
eunetorum bonorum et quorumlibet iurium suorum possessionariorum . . . praedae exposuisseť 
Buda, 1518. május 7. II. Lajos. Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korá
ban. Budapest, 1909. 125—126. o. v m . (Meglehet egyébként, hogy ez afféle megtorló akció volt, 
amellyel a végvidéki törökök Kutasynak felettük aratott győzelmeit kívánták „viszonozni".) 
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immár két egykorú forrásból ismert — 1512. októberi viadallal. Az azonosítás
nak nem mond ellent, hogy Budai Kakas János értesülései szerint az összecsa
pásra „Szendrő mellett" került sor, hiszen a távoli, a környékbeli viszonyokban 
nem járatos szemlélőnek Illádia is Szendrő környékén volt. 

Ugyancsak kizárásos alapon nagyon valószműnek látszik továbbá, hogy 
ugyanerre az ütközetre vonatkozik az erősen SzapolyaHeHenes és Báthori-párti 
— s a „Landorfejírvár veszísínek oka" címet viselő — XVI. század közepi beszá
moló azon része is, amely részletesen foglalkozik Báthori egyik győztes csatá
jával, hogy ezzel is bizonyítsa: mennyivel különb hadvezér volt Báthori, mint az 
időközben királyi trónra emelkedett Szapolyai. „Mert a náderspán annakelőtte 
végbeli tiszttartó vót, és jó vitéz emböres vót, és jobb szerencsáju vót sokkal 
vajdánál, mert vajda valahova indult, mindönönnen szégyünnel és kárral jütt 
meg, mert mindönött verték, jelesben a törökök; Báthory István kedig valahová 
ment, mindenött nyereséggel járt, ki annakelőtte (értsd: az itt elbeszélt 1525-ös 
események előtt) egynehány esztendővel, midőn még temesvári ispán vót vóna, 
az szenderei szancsákot, ki nagy titkon jütt vót, többel hét ezer embörnél az 
Temesvár vidékére, és Somlyón fölől, ki még az időbe valamennyire ép vót, 
mind elrabolván, nagy nyereséggel tért vót vissza, kit Báthory István kevéssé 
többen harmadfél ezör embernél a Temes pusztáján megvárt vót és két jámbor 
szolgája, kik vioeispánies vótak, Gechey János30 és Kutassy Lukács31 tanácsábul 
megvert vót, és mindön nyereségét elvette vót, és népébe nagy kárt tött vó t . . ."32 

Az itt, illetve a velencei jelentésben és Budai Kakas János feljegyzésében elbe
szélt események azonosítása szempontjából nagyon fontos, hogy ez a forrás is a 
Báthori nádorrá választása előtti évekre teszi az ütközetet („midőn még temes
vári ispán vót vóna") ugyanakkor viszont csak látszatra mond ellent annak, 
hogy utóbbi forrásunk az összecsapást a „Temes pusztájára" — vagyis: az ún. 
makszondi pusztára — teszi, a Krassó megyei Illádia (Illyéd) pedig attól dél
keletre, már hegyek közt fekszik. Látszatra, mert ugyanezen forrás maga állítja, 
hogy a törökök Somlyó vidékének pusztítása után, visszatérőben szenvedtek 
vereséget, ez esetben viszont az attól északra fekvő Temesvár-környék nem jö
het számításba csatahelyként. A rnind Mezősomlyótól, mind pedig Érsomlyótól 
délre levő Illádia annál inkább. 

Ha a fentebb említett négy — különböző korú és eredetű — forrás, mint 
hisszük, egyazon eseménysorra vonatkozik, úgy az illádiai csatát, amelyben 
Pemeszy Ferenc is átesett a tűzkeresztségen, és előzményeit a következőképpen 
rekonstruálhatjuk: A szendrői bég — mindig az ő hadai okozták a legtöbb gon
dot a temesi ispánoknak —, a magyar kémszolgálat éberségét kijátszva, legko
rábban valanükor október elején33 tört be a Temesközbe. (Serege az egyik forrás 
szerint 3000, a másik szerint 7000 harcost számlált.) Ott a Krassó vizén átkelve 
feldúlta a Mezősomlyó és Temesvár közti vidéket, s nagy zsákmányra tett szert. 
A törökök gyors sikereihez nagyban hozzájárulhatott, hogy Báthori, nem szá
mítva támadásra, őrhelyétől távol tartózkodott:; legalábbis erre utal Suriano 
jelenitésének lázon hangsúlyos közlése, hogy az ispán Nándorfehérvár („Alba") 
irányából érkezett vissza Krassó megyébe. Közben temesi alispánjai és egyben 
katonai helyettesei — Gétyey János és Kutasy Lukács — szervezték a környék
beli nemesség felkelését, irányították az ispáni és a végvári zsoldosok mozgó
sítását. Ugyanők voltak azok, akik Báthorit a visszatérőben levő törökök megtá-

30 Helyesen: Gétyey János. Pályafutásáról: Bónis Gy.: 1. m. 357. o. és a 357. o. 19. jegyzet. 
31 A pályafutására vonatkozó adatokat összeállította: Kubinyi A.: A szávaszentdemeter—nagy-

olaszi győzelem i. m. 199. o. 31. jegyzet. 
32 Verancsics A.: i. m. n . 132—133. o. 
33 A budai velencei ügyvivő 1512. október 4-i jelentése még nem tud a támadásról. Wenzel G. : 

Marino Sanuto. i. m. MTT XXIV. 230. o. 
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madására serkentették, jóllehet a magyar hadak létszáma a törökének jócskán 
alatta maradt. Az összecsapásra október közepén — Budai Kakas János értesü
lése szerint 1512. október 12-én — az illádiai mezőn került sor, ahol a — talán 
meglepetésszerűen felbukkanó és támadó — magyar hadaik vereséget mértek a 
zsákmánnyal és foglyaikkal már nehézkesen mozgó törökökre s minden zsák
mányt visszavettek tőlük. A törökök embervesztesége azonban, a Budára kül
dött fejek számából (160) következtetve, semmiképpen sem lehetett túlzottan 
nagy. 

Az 1512 októberi temesközi betörés egyébként közel sem volt valamiféle öt
letszerű, helyi kezdeményezésből indult rablóvállalkozás. Az 1512. április 24-én 
puccsal trónra lépett I. Szelim szultán már az év tavaszán megparancsolta a 
boszniai és a szerbiai bégeknek, hogy indítsanak támadást a magyar és horvát 
végvidék ellen.34 Különösen erős török offenzíva bontakozott ki 1512 késő 
őszén,35 amelynek eredményeként a török hadvezetésnek először sikerült jelen
tősebb rést ütnie az 1463/64-es háború óta szilárdan helytálló magyar—horvát 
végvárrendszer első vonalán. A boszniai pasa hadai 1512. november 1. előtt — s 
minden valószínűség szerint októberben — elfoglalták a Száva-menti szrebeniki 
bánság összes várát (Szrebeniket, Tesányt és Szokolt)36 Ebben az összefüggésben 
a szendrői bég temesközi támadása figyelemelterelő és az erőket megosztó ak
ciónak mutatkozik.37 Bár maga a szultán aligha készült ekkor átütő erejű tá
madásra, s főként nem Magyarország elfoglalására, az ilyfajta kudarcok — a 
török hadak 1512 legvégén Jajcánál is sikertelenül próbálkoztak38 — meggyőz
hették róla, hogy a magyar—horvát határvédelmi rendszer egyelőre még vi
szonylag jól működik, s jobb a keleti fronton kísérleteznie. 

A személyes vonatkozásokat nem számítva, az oklevél Nándorfehérvár védel
méből nem őrzött meg olyan mozzanatokat, amelyek alapjaiban vagy fő részle
teiben módosítanák az arról kialakult képet. Annál érdekesebbek viszont azok 
az odavetett megjegyzései, sokszor inkább csak hangsúlyai, amelyekkel az ural
kodó — jobban mondva: kancelláriája — 1521 eseményeit öt év távlatából kom
mentálja. Mindjárt elsőnek szembeötölhet, hogy szerintük Nándorfehérvár meg
támadása békeidőben történt — azaz a középkori „nemzetközi jog" fogalmai 
szerint is orvtámadásnak minősült — és a vár azért volt felkészületlen, mert vé
dői egyáltalán nem tartottak ostromtól („cum enim imperátor Turcorum per 
fraudem postulatarum a nobis induoiarum earn arcem imparatam et nihil tale 
metuentem subito validissimis et maximis copiis, summo omnium rerum appa-
ratu cinxisset"). Ez a beállítás azért szembeszökő, mert minden más adat arra 
utal, hogy éppen a magyar kormányzat volt az, amely az 1520-ban trónra lépett 
I. Szulejmán szultán békeajánlatát elhárította, a szultán követét elzáratta és 

34 Mathija Mesič: Hrvati na izmaku XV i na pocetku XVI vieka. Književnik I., lásd: Marga-
lits E. : i. m. II. 498. és 509. o. 

35 Ez valószínűleg összefüggésben volt a konstantinápolyi török—magyar béketárgyalások ku
darcával. Fraknói Vilmos: Tomori Pál élete. Századok (a továbbiakban — Sz) 15 (1881) 744—745. o. 

36 „his diebus Thurci castris nostris Zrebernyk, Thessen et Zokol expugnatis" Buda, 1512. no
vember 1. n . Ulászló. Somogy megye levéltára. Jankovich család szöllösgyöröki levéltára. (OL 
Filmtár 19 713. Ezt az adatot Engel Pál barátom volt szíves rendelkezésemre bocsátani) ; Szre-
bernyk, ,,his diebus per incuriam et maiam custodiam Banorum de Zrebenyk una cum castris 
ad idem pertinentibus ad manus Turcorum devenerunt". Buda, 1512. november 23. II. Ulászló. 
Georgius Pray: Epistolae procerum regni Hungáriáé, 1490—1711. I. Posonii, 1806. 81. o. 39. szám; 
Vö. Thallóczy Lajos—Horváth Sándor: Jajcza (bánság, vár és város) története, 1450—1527. Buda
pest, 1915. (MHH Diplomataria XC. Codex diplomaticus partium Regno Hungáriáé adnexarum 
IV.) CLXCIX—CC. o. ; Margalits E. : i. m. n . Budapest, 1900. 498. o. 

37 À szrebeniki bánság elvesztésének hírét a budai velencei orátor egyébként a Temesvár kör
nyéki magyar győzelem hírével együtt közölte: „Item da vna altra banda e uenuto nel Regno, 
e preso tre castelli dil Re . . . " — folytatódik 1512. november 22-én Velencébe érkezett jelentése. 
Wenzel G.: Marino Sanuto. i. m. MTT XXrv. 231. o. (Bár a jelentés az elesett várak nevét nem 
közli, már csak a számok azonossága miatt is bizonyos, hogy a tudósítás Szrebenikre, Szokolra 
és Tesányra vonatkozik.) 

38 Thallóczy L.—Horváth S. : i. m. CCI. o. 
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ezzel háborús szándékát kinyilvánította, jóllehet, a jelek szerint, a török követ 
semmiféle szokatlan követeléssel nem lépett fel. Igaz, II. Lajos 1519. március 
28-án három esztendőre békét kötött I. Szelim szultánnal, ami 1521-ben még 
nem járt le; csakhogy a régtől bevett nemzetközi szokások szerint — lévén a 
külügyek intézése az uralkodó szuverén joga — uralkodóváltozáskor a békét 
meg kellett újítani, mert különben hatályát vesztette.39 Az oklevél ide vonatko
zó része egyébként nem is az 1519-es béke megsértésére hivatkozik, hanem kife
jezetten azt nehezményezi, hogy a szultán még az éppen általa kezdeményezett 
béketárgyalások leple alatt („postulatarum a nobis induciarurn"), váratlanul in
dított támadást. Ez a beállítás lehet egyszerű propagandafogás is — hiszen az 
oklevélnarratióknak nem csekély szerepet szánhattak a nemesség hangulatának 
befolyásolásában —, amivel az udvar öt év előtti rossz döntése ódiumát utólag 
magáról elhárítani igyekezett. Utalhat azonban arra is — bár e feltételezést ada
tok nem támasztják alá —, hogy a magyar udvar 1521-ben, esetleg már a török 
hadak megindulta után, kétségbeesésében valóban igyekezett felvenni a tárgya
lások általa megszakított fonalát. 

Figyelemre méltó továbbá, hogy a kancellária egyértelműen elismeréssel szól 
a védők helytállásáról; elismeri, hogy azok a végsőkig kitartottak. A bukást a 
törökök csialárdságával, a vár ebből adódó készületlenségével, a készletek ki
merülésével magyarázza. Nem hallgatja el azt sem — bár ez sem az országban 
uralkodó viszonyokra, sem pedig magára az uralkodóra nem vet valami jó fényt 
—, hogy a vár védői csak akkor barátkoztak meg a megadás gondolatával, ami
kor rá kellett döbbenniük: sehonnan sem várhatnak segítséget. Érdekes az is, 
hogy II. Lajos kísérletet sem tesz rá, hogy a bukás ódiumát áthárítsa az ostrom
lott vártól biztonságos távolban maradt bánokra; igaz, azok időközben kegye
lemben részesültek. Pedig — amellett, hogy mind Héderváry, mind pedig Török 
Bálint gyámjai jócskán rászolgáltak a büntetésre gondviseletlensegük miatt — 
az uralkodó nem utolsó sorban nyilván azért fogta perbe s büntette őket szo
katlan szigorral (birtokaik elkobzásával), hogy a megriadt magyar nemesi közvé
lemény haragját rájuk irányítsa.40 

Az ostromról beszámoló keresztény elbeszélő források — noha elismerik: a 
vár külső segítség nélkül már nem sokáig állhatta a törökök sorozatos támadá
sait — részletesen szólnák arról, milyen szerepet játszott Nándorfehérvár elvesz
tésében a várvédők egyikének árulása. Kivétel nélkül hosszasan ecsetelik, ho
gyan szökött ki az áruló a törökökhöz, hogyan hívta fel a szultán figyelmét a 
gyenge pontokra, hogyan igyekezett rávenni egykori társait példája követésére 
és milyen jutalomban részesült ezért. Többségük a Móré Mihály eleste után vi
cebáni tisztségre előlépett Morgay Jánost, némelyikük magát Mórét Mihályt, a 
mindenütt árulást és árulót szimatoló Szerémi György atya pedig együttesen 
Oláh Balázst ós Morgay Jánost teszi meg árulónak.41 

Az e tekintetben legautentikusabb forrás, I. Szulejmán szultán hivatalos hadi 
naplója szerint a várban rekedtek között három áruló is akadt: Augusztus 15-én 
„egy asszony a várból kiszökvén, Piri pasához jött és elárulta neki, hogy a hitet
lenek nagy szükségben vannak, mert élelmi szereik és védelmi eszközeik el
fogytak". Tíz nap múlva arról olvashatunk, hogy „Belgrádból egy gyaur kiszö
kött hozzánk, és hírt hozott a várból, amiért kaftánt kapott ajándékul". Augusz
tus 28-án pedig a következő bejegyzést találjuk: „A belgrádi hitetlenek egy re-

39 Az egész kérdéskörről: Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt. Budapest, 1978. 
(Gyorsuló idő) 50—78. o. 

40 A Héderváry elleni eljárásra: Wenzel G.: Hedervári. . . i. m. MTT VI. 3—80. o.; A Sulyok
testvérek elleni perre, Szilágyi Sándor: Jelentés a maros—németi levéltárról. Sz 21 (1887), kirán
dulás 57. o. (1523. június—július). 

41 Ezeket összefoglalja Kiss L.: i. m. 591—592. o. 1. jegyzet. 
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negátot, müszülmán ruhába öltöztél ve, levéllel királyhoz küldöttek, aki midőn 
éjjel kijött, utána egy derék gyaur is 'kiszökött és elárulta az említett renegá
tot."42 Ezekből az adatokból a szultáni naplók magyar fordítója, Thúry József 
arra következtetett, hogy mind Móré, mind pedig Morgay árulóvá lett.43 

Mivel az elbeszélő források szerzői közül egyik sem volt részese vagy szem
tanúja az eseményeknek, a szultáni napló pedig hallgat az áruló nevéről és 
tisztéről, a kérdést csakis az egyetlen erre vonatkozó okleveles forrás, a Héder-
váry Ferenc ellen 1523-ban hozott főbenjáró ítélet szövege döntheti el. Ez, sze
rencsére, minden félremagyarázhatást kizáróan és részletesen szól az árulóról 
és az árulás módjáról. Az ítélet indoklása többek között azt veti Héderváry 
szemére, hogy sok-sok tiltakozás ellenére maga helyett Móré Mihályt — akinek 
nevét egyébként az oklevél csak a legbeosmérlőbb jelzőik kíséretében emlegeti 
— hagyta a várban parancsnoknak. Móré — folytatódik az ítéletlevél előadása 
— néhány nappal az ostrom kezdete után, mielőtt még a király a várnak segít
séget vihetett és a tirannus szultánnal szembeszállhatott volna, mindenki tudta 
és akarata nélkül egyik éjjel a várból kiszökött és azt a töröknek elárulta.44 

Az 1523-as oklevél előadásában nincs miért kételkednünk: ; bizonyosra vehetjük, 
hogy a király által kirendelt bíróság behatóan megismerkedett a Nándorfehér-
várott történtekkel, mielőtt e társadalmi és politikai szempontból egyaránt nagy 
horderejű ítéletét meghozta. S ami még lényegesebb: arra, hogy a bíróságnak, 
vizsgálata során, módjában állott egyes, az ostromot túlélteket is kihallgatni, 
az alábbiakban bizonysággal is szolgálhatunk. 

Morgay — minden forrás egybehangzó véleménye szerint — Héderváry fami
liárisa volt, amit az is valószínűsíthet, hogy a két család birtokai Tolna megyé
ben egymás közelében feküdtek.45 Ha — mint Thúry feltételezte — nemcsak 
Móré, hanem Morgay is árulóvá lett volna, az 1523-as ítéletlevél ezt a — Héder-
váryt még súlyosabban terhelő — tényt bizonnyal nem mellőzi hallgatással. 
Mindezen túlmenően közvetve Morgay ártatlansága mellett szólhat az is, hogy 
az 1521-et követő években sorozatosan családjának tagjai töltötték be a Tolna 
megyei alispáni tisztet,46 ami aligha történhetik így, ha a család nevére az áru
lás sötét árnyéka vetül. 

Kétségtelen egyébként, hogy az ítéletlevél — nyilván ismét csak apologetikus 
célzattal, nevezetesen: hogy az ország vezetőinek mulasztását mentegesse — 
miértéktelenül felnagyítja az árulás jelentőségét, amit, láthattuk, közvetlenül 
az ostroni kezdetét követő napokra tesz. Móré vioebán árulása nyilván rontotta 
a védelem amúgy is csekélyke esélyeit, az ellenállást azonban legfeljebb néhány 
nappal rövidítette meg, hiszen arra — mint a szultáni naplóból kiderül — nem 
az ostrom elején, hanem utolsó napjaiban került sor. Egy teljesen magára ha
gyott erősség, legyen az egyébként bármily erős is, annál tovább, mint Nándor
fehérvár tette, aligha tarthatott ki. Hogy ennek a mozzanatnak egyébként a 
király környezetében sem tulajdoníthattak valami döntő jelentőséget, éppen a 

42 Thúry József (ford.) : Török tör téne t í rók . I. Budapes t , 1893. (Török -magya rko r i tör té
ne lmi emlékek . Í rók I.) 294—296. o. 

43 I. m. 296. o. 2. jegyzet . 
44 „ q u e n d a m Michae lem More h o m i n e m sce le ra t i s s imum o m n i b u s q u e vi ta et mor ibus d e s -

pec tum cont ra m u l t o r u m rec l ama t ionem cas t ro in ipso vices geren te sui loco re l inqui t , qui post 
ejus obsidionem n o n mul t i s d iebus exact is , a n t e q u a m suppe t i as ill! f e r re et con t ra t a n t u m t y r a n -
n u m po ten t i s s imumque p r i n c i p e m . . . exe rc i tum b e l l u m q u e ad c o n s e r e n d u m m a n u s cum eo 
conflare et aggrega re c a s t r u m q u e i l lud ab ejus obsidione l i be ra re po tu i ssemus , ad t y r a n n u m 
ip sum S o l o m a n u m de eodem ças t ro p r ê t e r o m n i u m in eo ex i s ten t ium opin ionem a tque sc i tum et 
vo lun ta tem noc tu egrediens i p sum illi p rode re non fuit ver i tus . . ." Wenzel G. : H e d e r v á r i . . . i. m. 
MTT VI. 8. es 11. o. 

45 Radvánszky Béla—Závodszky Levente: A Héde rvá ry -c sa l ád oklevél tára . I—II. Budapes t , 
1909—1922. pass im, lásd a II. kö te thez csatolt t é rképme l l ék l e t e t ; Csánkl D.: i. m. III. k. Buda 
pest , 1897. 472. O. 

46 Országos Levél tár . Mohács előtti gyű j t emény . (A t o v á b b i a k b a n — OL DL) 89 182., 89 185— 
89 186., 89 191—89 192., 89 205—89 206., 89 219—89 220. 
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Perneszy-féle adomáinylevél tanúsíthatja; azzal, hogy hallgatással mellőzi ezt a 
három esztendővel előbb még oly nagy fontosságúnak kikiáltott részletet. 

Térjünk vissza az ostromot túlélt nándorfehérváriak sorsára ! A szultáni napló 
szerint augusztus 29^én „a dél elmúlása után a vár kapuja kinyittatván, a hi
tetlenek kezdtek ikihurcolkodini holmij okkal, feleségeikkel és gyermekeikkel... 
A vár kapitánya és néhány előkelő hitetlen is «megjelent, és kezet csókolt a szul
tánnak, amiért kaftánt kaptak ajándékul. . . A hitetlenek estig kihurcolkodtak 
és hajókra szálltak; míg a szerb hitetleneket az alsó várban hagyták." A kö
vetkező napon pedig „mivel a magyar hitetlenek kérték, hogy hazájokba mehes
senek, a felséges padisáh mindnyájuknak megengedte; tehát a Dunán hajókon 
Iszlankamen (Szalánkemén) várába küldték őket Jahja pasa ogluhoz, hogy on
nan országukba menjenek".47 Ezután a szultáni naplónak már nincs mondani
valója az elbocsátott magyar katonák és családjuk sorsáról, annál színesebb és 
drámaibb leírással szolgálnák erről a keresztény elbeszélők: 

A „Landorfejírvár veszísínek" szerzője szerint a kivonuló katonák „nem vó~ 
tak xöbben fegyverfogható embörek asszony állatoknál köl (asszonyállatok nél
kül) és gyermöknél kül hetvenkettőnél, azokes nagyobb részére mind sebösök, 
kiknek császár a fejit fejit (sic!) Oláh Balással egyetömbe megajándékozza, Oláh 
Balásnak egy igön kazdag aranyas bársont adat, a több fő legényeknek egy-egy 
alávaló bársonyt, a kit kender-bársonynak szoktak hívnia, mindennek egyet-
egyet adat". A kivonultakat ezután a szultán a szendrői szandzsákbég gondjaira 
bízta azzal a paranccsal, hogy őket étellel-itallal ellássa, s lakomázás közben 
különösen Oláh Balázst igyekezzék rávenni arra, hogy török szolgálatba álljon. 
A bég ennek megfelelően hol „szép uraság" ígérgetésével kerítgette törökké 
válásra a vitéz vicebánt, hol pedig azzal rémítgette, hogy a vár feladása után 
Magyarországon úgysem lesz többé maradása. Oláh azonban azzal vágott vissza, 
hogy inkább elszenvedi a halált övéitől, mint hogy törököt szolgáljon. Ha — 
úgymond — reménye ellenére kegyelmet kap, akár közkatonaként is folytatja a 
harcot, s ha ismét beszorul valamelyik várba, addig küzd, amíg halálával nem 
feledtetheti a most rajta esett „kisebbséget". Ugyanígy válaszoltak a csábításra 
a többi főlegények is. 

Másnapra kelve a szendrői bég átkísérte a védőket a Száván, és a boszniai 
bég gondjaira bízta, hogy az a szultáni parancsnak megfelelően a török tábor
ból kikísérje és szabadon bocsássa őket. A boszniai bég azonban felettébb meg
neheztelt Oláh Balázs — neki is tudomásul adott — kemény válaszai miatt, 
s úgy vélekedett magában, hogy bizony kár lenne ilyen veszélyes ellenséget 
szabadon engedni. Ezért a gyalogszerrel haladó védőket — akiknek élén Oláh 
Balázs a szultáni hitlevelet magasra emelve lovagolt — mindössze két órányi 
járóföldre kísérte, s Zimonyon túl egy kis völgyben levágatta, vagyonúkban és 
családjukban pedig zsákmányt tétetett. A szultáni hitlevelet darabokra szaggat
ta, hogy többé senki se lássa.48 

Istvánffy Miklósnak a XVII. század elején — alapos forrástanulmányok alap
ján — készített munkájában is azt olvashatjuk, hogy a törökök „a magyarokat 
— a tett eskü ellenére — nyomban levágták és megölték; a rácok nagy része is 
a kegyetlen lekaszabolás és a lemészárlás szerencsétlen sorsára jutott."49 Szerémi 
Györgynek — a „Landorfejírvár veszísínek oka" című beszámolóval körülbelül 
egyidőben keletkezett — emlékirata már közel sem ilyen kategorikus ebben a 

47 Thúry J.: i. m. I. 297. o. 
48 Verancslcs A.: i. m. 177—180. o. 
49 Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Fordította: Juhász. László. Budapest, 1962. (Mo-

numenta Hungarica VI) 92. o. 
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kérdésben; ő már nem az összes védő, hanem csak az „áruló" Oláh Balázs és 
Morgay János lemészárlásáról tud.50 A Verancsics Antal hagyatékában fennma
radt magyar nyelvű „Memoria" szerzője viszont egyenesen azon a véleményen 
van, hogy Szulejmán a vár elfoglalása után „az benne való népet elbocsátatá".51 

Hogy az ostromot túlélt nándorfehérvári védők java részét a törökök való
ban útjára bocsátották, egyértelműen igazolhatja az a tény, hogy a vár kilenc 
név szerint ismert védője közül — miközben kettőről (Bothról, Utjeszenicsről) 
bizonyosan tudjuk, hogy ostrom, közben lelte halálát — három (Ovcsárevics Pé
ter, Káldy Miklós ós Perneszy Ferenc) később is felbukkan forrásainkban.52 

Még inkább alátámasztja ezt a feltevést az 1526-os adományievél narratiója, 
amely — noha bizonyára a megadományozott elbeszélése alapján készült — 
egyetlen szóval sem utal a törökök hitszegésére, annál jobban hangsúlyozza vi
szont, milyen megbecsüléssel bánt a szultán az elébe vezetett nándorfehérvári 
főemberekkel. Mindennek alapján alighanem végleg a mesék birodalmába kell 
utalnunk azokat az elbeszéléseket, amelyek az összes elvonuló védő lemészárlá
sáról, sőt talán általában azokat is, amelyek a török hitszegésről szólnak. S 
egyáltalán nem lennénik meglepve, ha magáról Oláh Balázsról is kiderülne — 
bár rá igazán volt miért haragudniuk a törököknek —, hogy 1521 után is az 
élők sorában volt.53 

Végezetül még néhány szó Perneszy Ferencről, illetve az általa képviselt ka
tonatípusról : Antonio Burgio pápai nuncius — egyébként a Mohács előtti ma
gyar viszonyok éles szemű megfigyelője és kiváló ismerője — egyik 1526-os le
velében azt írja, hogy a magyar köznemesek közül azok érnek a legtöbbet, akik 
az urak zsoldjában a végvidéken hadakoznak.54 Azt viszont már a magyar ok
leveles anyagból tudjuk, hogy ezeket a katonai szolgálatot vállalt köznemeseket 
vagy zsold, vagy hűbéri függés — az ún. familiaritás — kapcsolta dominusuk-
hoz: valamelyik bánhoz, végvidéki ispánhoz, illetve bandérium-tartó egyházi, 
vagy világi úrhoz. Kit ez, kit pedig az; többnyire nyilván mindkettő, hiszen a 
familiáris is húzhatott rendszeres fizetést és a zsoldos is részesülhetett hűbéri 
jellegű juttatásókban (dominusa által kieszközölt királyi adományban, mentes
ségekben, személyes védelemben stb.)55 E katonáskodó köznemesi csoporton be
lül Perneszy Ferenc lázon altípus megtestesítője, amelynek tagjai nem annyira 
dominusuk személyéhez, hanem választott foglalkozásukhoz ragaszkodtak, s 
akiknek kötöttségei között idővel a zsoldosvonások erősödtek meg a hűbériek 
rovására. 

Perneszy ugyanis minden valószínűség szerint afféle familiáris-apródként — 
lévén, hogy tűzkeresztsége idején mindössze 16 esztendős, tehát jószerivel még 
gyermek volt — kerülhetett a családi birtokától oly távoli temesi végvidékre. 
Erre mutat, hogy esetében adva volt az ilyfajta kapcsolatok létrejöttének két 

50 Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja Emlékirata Magyarország rom
lásáról, 1484—1543. Közli: Wenzel Gusztáv. Pest, 1857. (MHH Scriptores I.) 102—103. o. 

51 Verancsics A.: i. m. II. 17. o. 
52 Nándorfehérvári menekültek, igaz „csak" asszonyok, az 1525-ös királyi számadáskönyv 

bejegyzéseiben is feltűnnek: április 7-én Dorottya és Orsolya asszony 2 ft 30 dénár, április 13-án 
Dorottya asszony 3 ft segélyt vett fel. Fraknói Vilmos: II. Lajos király számadási könyve (1525. 
január 12—július 16.) MTT XXII. 132. és 140. o. Talán nándorfehérvári menekült volt — a szöveg
környezet legalábbis megengedi ezt a feltételezést — az a Feyerwary Balázs is, aki május 24-én 
folyamodott segélyért. (I. m. 178—179. o.) 

53 Itt jegyezzük meg, hogy az 1525-ös királyi számadáskönyv segélykérői között többször fel
tűntek olyan várakbeli — zimonyi, szabácsi és szalánkeméni — menekültek is, amelyekről az 
elbeszélő források alapján úgy tudjuk, hogy védőiket a törökök mind egy szálig levágták. (I. m. 
178—179. és 200. O.) 

54 Magyarországi pápai követek jelentései, 1524—1526. Budapest, 1884. (Monumenta Vaticana 
históriám Hungáriáé illustrantia. II/l 163. o. 

55 Rázsó Gyula: A zsoldosintézmény története Magyarországon a XIV—XV. században (kan
didátusi értekezés kézirata) passim, különösen 139—140. o. ; vö. Kubinyi András opponensi véle
ményének (Budapest, 1974. október 2.) megjegyzéseivel. 
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legfontosabb előfeltétele. Egyrészt: a Perneszy-birtokok Somogy megyében a 
Báthori-birtokok56 szomszédságában és — ami ekkortájt csaknem egyet jelen
tett azzal — érdekszférájában57 helyezkedtek el. A Perneszyek már jó évszázada 
igazolhatóan mindig valamelyik környékbeli nagybirtokos, rendszerint Somogy 
megye legnagyobb birtokosának familiájába tartoztak.58 Másrészt: két közeli 
rokona,59 nagybátyja, Perneszy Imre60 és első unokatestvére, Perneszy Miklós 
Báthori István testvérének, Báthori Györgynek „főember szolga jóként" — az 
utóbbi 1519-ben somogyi alispánjaként — bukkan fel forrásainkban61 (Miklós 
nyilván a Báthori-familiához fűződő kapcsolatainak köszönhette, hogy az 
1518-as bácsi országgyűlésen, tizenhatodmagával, a királyi tanács köznemesi ül
nökeinek sorába választották).62 

Báthori, mint említettük, nádorrá választása (1519) után is megtartotta a te
mesi ispánságot; ettől kezdve természetesen nem személyesen, hanem temesi al
ispánjai közbejöttével intézte a Délvidék védelmének ügyeit. Perneszy t nem 
vitte magával központi udvarába — mint azt pl. Gétyey Jánossal, alnádoirrá 
kinevezett egykori temesi alispánjával tette —, hanem Temesvárott hagyta. Er
re utal narratiónk azon megjegyzése, hogy hősünk az illádiai csatát követő 
években is hol Temesvár, hol pedig Nándorfehérvár környékén jeleskedett a 
török elleni harcokban (alkalmasint arra is gondolhatnánk, hogy egy Báthori 
vagy temesi alispánjai által küldött segélycsapat tagjaként került az ostromlott 
Nándorfehérvárra). Nándorfehérvár eleste után — talán éppen akkor, amikor a 
király 1523-ban elmozdította a nádort a temesi ispánságból — Perneszy, úgy 
tűnik, kivált Báthori famíliájából, hogy valóban jelesnek tűnő katonai képessé
geit továbbra is a veszélyeztetett déli végek védelmében kamatoztathassa. 

Perneszy nem egyszerű végvidéki katonaként, nem is valamiféle beosztott 
tisztként, hanem — mint a kői káptalan egyik, 1525. november 27-én kelt ki
adványában olvashatjuk — egyenesen „a szerémi püspökség adminisztrátora
ként" („adminisztrátor episcopatus Syrmiensis") védelmezte a szerémségi egy-

56 A Báthori-birtokokra: Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Lajos-kori oklevelei az 
Országos Levéltárban. II. Levéltári évkönyv Somogy megye múltjából 2 (1971) 41—49. o. 

57 Er r e az összefüggésre : Kubinyi A.: A kaposú jvá r i u r a d a l o m i. m. pass im. 
58 S o r r e n d b e n : Ozthopan- i György fia György előbb Marcal i Miklós, m a j d t e s tvé re : Marcali 

Dénes székely i spán és somogyi i spán famil iár isa volt . Had i é rdemei t e k k é n t i smer te t i Zs igmond 
k i rá ly 1417. szep tember 29-én, Kons tanzban kel t adomány leve l e : „. . . p r idem in exerci tu nost ro 
rega l i in pa r t i bus For i Ju l i i cont ra et a d v e r s u s Venetos t u n c u t p u t a nos t ros emulos et infidèles 
i n s t au ra to una cum magnif ico condam Nicolao de eadem Martzal l domino suo personal i te r cons-
t i tu tus (=1412-ben), ub i c u m nost r i s emul i s p roe l ium cer tamin is iniisset, vir i l i ter et p r a e s u m p -
tose cum agil i tate s t r enua se periculis expone re non ve rens fidèles f amula tus p ro nost r i regii 
honor i s exa l ta t ione nos t ro eulmini regio exh ibe re curavi t , g r a n d e vu lnus sui corporis suscipien-
do , d e m u m vero p r i d e m in exerc i tu nos t ro regal i cont ra nonnul los nos t ros et ipsius regni e m u -
los, u t p u t a Turcas , Bosnenses et alias na t iones Barbar icas p ro t u n c in s t au ra to u n a cum aliis 
nos t r i s f idelibus ba ron ibus , mil i t ibus et nobi l ibus p e r dictos Bosnenses de t en tu s (1415) et in c a p -
t iv i ta te e o r u n d e m fere pe r spa t ium un ius ann i v incu la tus exti t isset , ubi nonnu l l i sui f ra t res et 
fami l iä res pe r eosdem Turcos decollat i fuissent, n u n c a u t e m u n a c u m eodem Dyonisio domino 
suo in his Alaman ie pa r t i bus in servit i is nos t r i s rega l ibus const i tu tus , r e b u s et pe r sone suis 
n o n pa r cendo p e r l audab i l em o p e r u m efficaciam sedulo et i n t r ép ide s tudu i t complacere a n h e -
l a tque in fu tu rum . . . " (Conspectus i. m.) ; Pe rneszy Pá l 1428—1429-ben n é m á i Kompol th László 
k i r á ly i p o h á r n o k m e s t e r famil iárisa, 1429-ben a lpohá rnokmes t e r e , u t ó b b G a r a i László e m b e r e : 
macsó i v icebánja (1447), a lnádora (1448—1458), s imon to rnya i v á r n a g y a , Gara i László ha lá la u t án 
özvegyének : A lexandra tesseni h e r c e g n ő n e k famil iár isa, á rvá j ának , Gara i J ó b n a k t iszt tar tója 
(1460), ma jd Új laki Miklós famíl iá jához tar toz ik , 1461—1465-ben a n n a k sz lavón vicebánja (Cons
pectus i. m . ; Bonis Gy.: i. m. 177. o. és Kubinyi A.: A kaposú jvá r i u r a d a l o m i. m. 29. o.) ; Újlaki 
Miklós famil iár isa vol t 1471-ben P á l fia Zs igmond is (i. m. 23. és 29. o.) ; P á l m á s i k ké t f ia : 
György és I m r e Korv in J ánosná l szolgált (Conspectus i. m., 1486. és 1504) ; I m r e u tóbb Báthor i 
György famil iár isa let t (Conspectus i. m. v ö : a 60. jegyzet te l ) . 

59 A rokonság i f o k o k r a : Conspectus i. m. , ,Tabella genealogica famil iae Pe rneszy de Otzho-
p a n " . 

60 Bá thor i György 1506-ban Kiss Tha rnocza és Arach , 1512-ben ped ig Bolhás b i r tokka l ado
m á n y o z t a meg, hűséges szolgálataiért . Conspectus i. m. 

61 Kuűinyi András: A magyar állam belpolitikai helyzete Mohács előtt (kézirat). 91. jegyzet. 
62 Bónis Gy. : i. m. 348. o. 

— 496 — 



ház javait.63 Ezt az adatot nem könnyű helyesen értelmezni: adminisztrátort (jö
vedelemkezelőt) az uralkodó általában csak üresedósben levő egyházi javadal
mak élére szokott kinevezni, lévén, hogy ezek jövedelmeit ilyen esetben a kincs
tár élvezte. Csakhogy a szerémi püspökség 1525-ben nem volt betöltetlen; 1520 
óta II. Lajos humanista műveltségű diplomatája, Macedóniai László birtokolta.64 

Mivel a szerémségi illetékességű kői káptalan aligha tévedett Pemeszý címét 
illetően, s az maga sem élhetett e hiteleshely előtt olyan címmel, amelynek vi
selésére nem volt jogosult, könnyen elképzelhető, hogy az 1521 óta alaposan 
megcsappant jövedelmű65 püspökség javainak védelmét a király magára vállalta, 
s ennek fejében a püspöki birtokok bevételeit is a kincstár kapta. Ez esetben 
viszont nagyon valószínű, hogy Perneszy ezekben az években Tomori Pál kalo
csai érsek szolgálatában áBott, aki — alsó-magyarországi kapitányként — a 
Délvidék királyi jövedelmei felett is rendelkezett,66 s azok kezelését — a kor 
szokása szerint — természetesen saját embereire bízta. Mindennek ellenére Per
neszy bizonyíthatóan kapcsolatban állott Macedóniai püspökkel is, hiszen a fen
tiekben vizsgált 1526^os adománylevelét éppen ő eszközölte ki számára,67 jól
lehet iáikkor már lemondott a püspökségről Brodarics István kancellár javára.68 

Persze nem feledhetjük, hogy püspökségének ügyei akkor sem lehettek közöm
bösek Macedóniai számára, ha annak jövedelmeiből nem, vagy csak csekély 
mértékben részesült. 

A kői káptalan 1525 novemberi kiadványa egyben azt is elárulja, hogy Ferenc 
közel sem egyedül képviselte családját a végvidéki katonaság soraiban. Ferenc
nek és — a vele egyébként az 1526-os adománylevélben is együtt szereplő — 
testvérének („fráter germanus"), Balázsnak, azért kellett e bevallásban szabá
lyoznia osztatlanul birtokolt somogyi javaik öröklődését, mert Ferenc nem ke
vesebb, mint 400 forinttal segítette Balázst fegyverek és más katonai felszerelé
sek vásárlásában.69 Ez pedig egyértelműen arra mutat, hogy Balázs — talán ép
pen testvére gyors előrejutásán okulva — maga is katonai pályán kereste bol
dogulását. Az pedig, hogy Ferenccel együtt személyesen megjelent a családi bir
tokaiktól távol fekvő kői káptalan előtt, arra, hogy maga is valahol ezen a kör
nyéken vitézkedett. Kettejük példája alátámasztja Kubinyi András azon meg
figyelését, hogy egyes — az országos politikai életben hangadó szerepre jutott 
— köznemesi családok jócskán kivették részüket a déli határok védelméből.70 

Az 1518-as bácsi országgyűlésen királyi tanácsossá választott köznemesek kö
zül pl. Györgyi Bodo Ferenc, Derenesónyi György, Macedóniai Miklós és a fen
tebb oly sokat emlegetett Kutasy Lukács maga is hosszabb-rövidebb időt szol
gált a végeiken, a Pameszy-osaládon belül pedig egyfajta „szereposztás" érvé
nyesült. Míg Ferenc és Balázs — az előbbi 1525-ben már főtisztként — a vége
ken forgolódott, elsőfokú unokatestvérük, Miklós, a kúriában viselt hivatalai 
révén emelkedett a ranglétrán, hogy 1518-ban ő is királyi tanácsossá legyen. 

63 OL DI. 82 708. (Erre az oklevélre l ek to rom, K u b i n y i A n d r á s volt szíves felhívni a figyel
memet . ) 

64 K. Obermayer Erzsébet—Horváth István Károly: Macedónia i László (Egy h u m a n i s t a élete 
és működése a Mohács körüli évtizedekben). Sz 93 (1959) 785—789. o. 

65 Vincenzo Guidoto velencei ügyvivő 1525-ös végje lentése szer int a szerémi püspökség jöve 
de lme a tö rök be tö ré sek köve tkez tében a felére — 5000—6000 a r a n y r ó l 2500—3000 a r a n y r a — esett 
vissza. Mohács emlékeze te (A mohács i c sa tá ra vona tkozó legfontosabb m a g y a r , nyuga t i és tö 
rök források. A csa tahe ly régészet i f e l t á r á sának e r edménye i ) . Budapes t , 1976. 107. o. 

66 Fraknól V. : Tomor i Pá l . i. m. pass im. 
67 „rela t io r eve rend i domin i Ladis la i d e Macedonya consi lar i i regi i m. p . " Conspectus i. m. 
68 K. Obermayer E.—Horváth I. K. : i. m. 788. o. 
69 Balázs „ t u m f ra te rna char i t a te p e r m o t u s , t u m e t iam revolver is in an imo mul t i s ac var i is 

conplacent i is ips ius fratr is sui Francisc i P e r n e z y , quas e idem Blasio mul t i s in r ebus prest i t isset , 
pot iss ime vero, quod eundem mil i tar i a p p a r a t u o r n a m e n t i s q u e bellicis var i is decorasse t " r ende l 
kezik. OL DI. 82 708. 

70 Kubinyi A.: A m a g y a r á l lam i. m . pass im. 
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Perneszy Ferenc egyébként "túlélte 1526 nya rának vérzivataros napjait, bár 
közvetlen adatok hí ján is bízvást feltehetjük, hogy ekkor s em vonta k i magát 
a harcokból. 1526 u tán ismét a szilárdan Habsburg-jpárti Báthori-család famí
liájához tar tozhatot t ; legalábbis er re mutat , hogy 1530-ban Báthori András neki 
inscribálta Kereki birtokot.7 1 

Ференц Сакай 

ОСАДА НАНДОРФЕХЕРВАРА В 1521 ГОДУ 
Исторические уроки одной королевской дарственной грамоты 

Резюме 

17 мая 1526 года король Людовик 11 за несколько месяцев до поражения под Мохачем 
пожаловал дарственную грамоту воину оконечной крепости Ференцу Пернеси, мелкопо
местному дворянину области Шомодь. В сопроводительном тексте грамоты подробно пере
числены воинские заслуги награжденного, освещаются многие до сего времени неизвестные 
для нас детали борьбы турок и венгров в период 1510 и 1520 годов. Пернеси почти 
ребенком получил боевое крещение в битве под Илладией. Сопоставлением многих 
других источников (докладная записка посла в Венеции, записи венгерского летописца) могут 
быть реконструированы время, ход и обстановка битвы, которая до сих пор была неизвестна 
под таким занванием. После вступления на трон султана Селима (1512—1520 гг.) турецко— 
венгерский фронт оживился. В середине октября 1512 года турецкие войска заняли крепости 
серебеникского баната: Сребеник, Сокол и Тешань. Таким образом впервые после продолжи
тельного времени они прорвали первый рубеж венгерской системы оконечных крепостей, 
поставив под угрозу связь между центром первой линии оконченых крепостей (Белград, 
Сабач) и её западным флангом (Яйца). Почти одновременно с этим — очевидно, с целью 
отвлечения внимания, — бей крепости Сендрё сделал налет на территорую комитата Темеш и 
совершал грабежи и разбои, продвигаясь вплоть до села Мезёшоймош. У Илладии (Крашшо) 
войско темешского ипшана Иштвана Батори преградили путь турецкому отряду, возвращав
шемуся с крупными трофеями и пленными домой, и 12 октрября 1512 года нанесли ему пора
жение, отбив у него и трофеи. 

После этого Пернеси еще не раз участвовал в битвах при Темешваре и в окрестностях 
Нандорфехервара (Белграда), затем, когда летом 1521 года войска султана Сулеймана осадили 
эту имевшую ключевое значение оконечную крепость — Нандорфехервар, — Пернеси сражался 
против турок. Во время осады, длившейся 66 дней, он настолько отличился, что своей добле
стью завоевал признание даже еамого султана. Так как в последующие годы Пернеси защи
щал имущество серемской церкви (в 1525 году упоминается как «аатипзггагог ер1$сораШ$ 
8уишепз1з»), и имеются также сообщения о других защитниках Нандорфехервара после 1521 
года, следует отвергнуть утверждение многих венгерских хроник о том, что султан заставил 
казнить стражу г. Нандорфехервара, вышедшую под защитой охранной грамоты. Нарация, 
кроме того, сообщает интересные сведения о том, как, спустя пять лет после событий, коро
левский двор оценил защиту и падение Нандорфехервара; в дарственной грамоте с величайшим 
признанием говорится о мужественном героизме защитников, о падении крепости, что объяс
няется — в некотором смысле не без самокритики — отсутствием поддержки, истощением 
запасов и ослаблением армии защитников. Отдельно подчеркиваются также серьезные послед
ствия взрыва башин, называвшейся Кёлеш (Небойса). 

Жизненный путь Ференца Пернеси, который прослеживается в статье с 1512 по 1530 год, 
хорошо иллюстрирует воинскую службу офицеров оконечных крепостей, которые оказывались 
там как фамилиары какого-либо служившего здесь магната, и оставали в крепости и после 
того, как господин их покидал крепость, вследствие чего в их обязательственном праве усили
вался наемнический характер в ущерб ленных связей. Семья Пернеси принадлежала к мелко
поместным фамилиям, задававшим тон и в политике страны, таким образом пример нашего 
героя — вместе с другими — свидетельствует о том, что ведущий слой мелкопоместного 
дворянства участвовал в боях за защиту страны в южных провинциях. 

71 Conspectus i. m. „Series acquisitionum quarumpiam familiae". 
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Ferenc Szakoly 

ZUR BELAGERUNG NÁNDORFEHÉRVÁRS IM JAHRE 1521 

Geschichtliche Lehren aus einer königlichen Schenkungsurkunde 

Resümee 

König Ludwig II. hat am 17. Mai 1526, einige Monate vor der Niederlage bei 
Mohács, dem Ferenc Perneszy, einem aus dem mittleren Adel stammenden Soldaten aus 
dem Komitat Somogy, der in den Grenzgebeiten diente, einen Schenkungsbrief aus
gestellt. In diesem wurden die militärischen Verdienste des Beschenkten detail
liert aufgezählt, und es werden in demselben zahlreiche bisher unbekannte Einzelheiten 
aus den türkisch—ungarischen Kämpfen der Jahre 1510 und 1520 verewigt. Perneszy 
hat fast noch als Kind in der sog. Schlacht bei Hladia die Feuertaufe durchgemacht. 
Durch den Vergleich mit zahlreichen anderen Quellen (Berichte Venediger Gesandter, 
ungarische Chroniken) sind Zeitpunkt und Ablauf, sowie Umstände dieser — un
ter diesem Namen bisher unbekannten — Schlacht zu rekonstruieren Nach der 
Thronbesteigung des Sultans Selim (1512—1520) kam die türkisch—ungarische Front 
in Bewegung. Die türkischen Truppen haben um die Mitte des Monats Oktober im 
Jahre 1512 die Festungen des Banats von Szrebenik: Szrebenik, Szokol und Tesány 
erobert. Nach langer Zeit zum erstenmal konnten sie in die erste Linie der Grenz
festungen eine Bresche schlagen, und dadurch, die Verbindung ides Zentrums des 
Festungsgürtels (Nándorfehérvár [Belgrad], Šabac) mit seinem westlichen Flügel 
(Jajca) bedrohen. Ungefähr zur selben Zeit, offenbar als Ablenkungsmanöver, ist 
der Beg von Szendrő (Semendria) in das Gebiet der Gespanschaft von Temesvár 
eingebrochen, und raubend und plündernd bis Mezősomlyó vorgedrungen. Die Trup
pen des Gespans von Temes, István Báthoris haben bei Illádia (Komitat Krassó) 
den mit viel Beute und Gefangenen heimkehrenden Türken den Weg verstellt, und 
sie am 12. Oktober 1512 besiegt und ihnen die Beute weggenommen. 

Perneszy hat hernach wiederholt an Geplänkel um Temesvár und Nándorfehérvár 
teilgenommen und auch als die Truppen des Sultans Sulejman I. im Sommer 1521 
die hochwichtige Grenzfesitung Nándorfehérvár belagerten, kämpfte er gegen die 
Türken. Während der 66 Tage andauernden Belagerung hat er sich derart ausge
zeichnet, dass seine Tapferkeit selbst vom Sultan bewundert wurde. Da Perneszy 
in den folgenden Jahren die Kirchengüter von Syrmien schützte (im Jahre 1525 
wird er als „administrator episcopatus Syrmiensis" genannt) und wir auch von an
deren Verteidigern Nándorfehérvár nach 1521 hören, müssen wir die Behauptung 
mehrerer ungarischer Chronisten verwerfen, wonach der Sultan die unter dem 
Schutze seines freies Geleit gewährenden Briefes abziehende Besatzung von Nándor
fehérvár niedermetzeln liess. In der Schenkungsurkunde finden wir interessante Da
ten darüber, wie der königliche Hof fünf Jahre nach den Ereignissen die Verteidi
gung und den Fall von Nándorfehérvár bewertete: die Standhaftigkeit der Verteidi
ger wird mit höchstem Lob anerkannt und der Fall der Fesitung, in gewissem Masse 
selbstkritisch, mit dem Ausbleiben von Hilfstruppen, dem Umstand, dass der Pro
viant zur Niege und mit der Schwächung der Verteidiger begründet. Besonders werden 
die schweren Folgen der Sprengung des Turmes Köles (Nebojsa) hervorgehoben. 

Der Lebensweg des Ferenc Perneszy, den die Studie von 1512 bis 1530 beschreibt, 
ist ein gutes Beispiel jener Offiziere in der Grenzlinie, die als Familiar eines dort 
Dienst tuenden vornehmen Herrn dorthin gerieten und auch dann dort verblieben, 
als ihr Herr sich entfernte, und so in ihren Pflichten auf Kosten der feudalen Zuges 
der Söldnercharakter stärker wurde. Die Familie Perneszys gehörte zu jenen Fami
lien des mittleren Adels, die auch in der Politik tonangebend waren, und so unser 
Held samt anderen ein Beispiel dafür geben, dass die führende Schicht des mittle
ren Adels in den Kämpfen in Südungam in der Verteidigung des Landes ihre 
Pflicht getan haben. 
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SIKLÓS A N D R Á S 

A NÉMET HADSEREG TÁMADÁSA ÉS VISSZAVONULÁSA 
A NYUGATI FRONTON 1918 

A katonai helyzet 1917 végén — 1918 elején 

Az 1917nes esztendő a Központi Hatalmak hadseregei számára látszólag ked
vezően alakult. Franciaországban kudarcba fulladt és súlyos vérveszteséggel 
végződött az új főparancsnok, Georges Nivelle támadása. Kudarccal végződött 
az ezt követő, Flandriában indított angol offenzíva is. A Cambrai-i nevezetes 
tankcsata sem hozott eredményt.1 

A Monarchia német hadosztályokkal megerősített csapatai ugyanakkor 
Flitsch és Tolmein között áttörték az olasz frontot, és két hét alatt (október 25— 
november 10.) egészen a Piavéig" nyomultak előre. Az olasz hadsereget, mely 
300 000 foglyot és 3000 ágyút veszített, csak francia és angol hadosztályok Olasz
országba szállításával lehetett megmenteni a teljes összeomlástól.2 

A Központi Hatalmak hadseregei számára a legjelentősebb, kedvezőnek ítélt 
fordulat a keleti hadszíntéren következett be. A februári forradalmat követően 
az egykori cári hadsereg felbomlóban volt. A polgári kormány által erőszakolt 
sikertelen júliusi támadás (Kerenszkij-offenzíva) e folyamatot nem állította 
meg, ellenkezőleg, a bomlást csak tovább fokozta. Az októberi forradalom győ
zelme után a Központi Hatalmak elfogadták a szovjet kormány által felajánlott 
fegyverszünetet. A fegyvemyugvás, majd a békeszerződés aláírása (Breszt, 1918. 
március 3.) jelentős erőket szabadított fel más frontszakaszok számára. 

A helyzet kedvező voltát több ellentétes előjelű tényező kétségessé tette. Az 
1917 elején (február 1.) meghirdetett korlátlan tengeralattjáró-háború nem hozta 
meg a várt eredményt.3 Az Egyesült Államok hadbalépése következtében (1917. 

1 Robert Georges Nivelle francia tábornokot 1916 decemberében nevezték ki a francia hadse
reg főparancsnokává. A kudarcba fulladt tavaszi támadás után (1917 április-május) a francia 
hadseregben lázongás kezdődött, mely 45 hadosztályra terjedt ki. Nivelle-t május 15-én leváltot
ták. Helyére Henri Philippe Pétain került. Pétain a lázadást elfojtotta és véres megtorlássá] élt. 
A május 27-től december 30-ig elhúzódó flandriai csatában az angolok közel 400 000 embert vesz
tettek anélkül, hogy céljukat, a német front áttörését, elérték volna. A Cambrai-i tankcsatában 
(november 20—22.) az angolok 476 tankot vetettek be és a német frontot 15 km szélességben, 8 
km mélységben át is törték. Az ezt követő német ellentámadás (november 30—december 7.) 
az angol csapatokat azonban visszavonulásra és az elfoglalt terület jó részének feladására kény
szerítette. Az antant 1917-ben a Balkánon, Macedóniában is több támadást indított (március 11— 
26., május 4—18., szeptember, október). E támadások is eredménytelenül végződtek. Helmut Otto 
—Karl Schmiedel—Helmut Schnitter: Der erste Weltkrieg (Militärhistorischer Abriss). Berlin, 
1968. (a továbbiakban — Abriss) 183—201., 310—311. o. 

2 Abriss, 199. o. 
3 A német tengeralattjárók fellépése eleinte sikerrel járt. 1917 végére az elsüllyesztett hajók 

száma és űrtartalma azonban már erősen visszaesett, az utolsó évnegyedben feleannyi volt, mint 
április és július között. Az antant a tengeralattjárók elleni védekezés módszerét mindinkább 
tökéletesítette. Az ún. konvoj-rendszer bevezetésével (hajók csoportos indítása hadihajók fede
zete mellett) a kereskedelmi hajók elleni támadás mind nehezebbé vált. Az újonnan épített hajók 
űrtartalma — hozzávéve a semleges országok lefoglalt hajóit és az újra üzembe állított régi ha
jókat — végső soron felülmúlta az elsüllyedt hajók űrtartalmát. (Abriss, 203. o.) 
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április 6.) számolni kellett az amerikai hadsereg megjelenésével, a tengerentúl
ról érkező segítség fokozódásával, az antant gazdasági-technikai erőforrásainak 
beláthatatlan növekedésével. Németország — méginkább a vele szövetséges or
szágok — erőforrásai ugyanakkor kimerülőben voltak; a hátország és a hadse
reg hangulatát — jobban mint a túloldalon — háborús fásultság, erősödő béke
vágy jellemezte. 

A német hadvezetőség e negatív tényezők jelentőségét alábecsülte. Ügy vél
ték, a tengeralattjáró-háború még eldöntetlen, az Egyesült Államok segítsége 
csak a távolabbi jövőben fog érvényesülni; a belső nehézségek pedig nem a tá
madás elvetését — ellenkezőleg — annak mielőbbi végrehajtását sürgetik.4 

A döntő offenzíva terve 

A kedvezőnek, de egyben sürgetőnek és cselekvésre ösztönzőnek ítélt hely
zetből fakadt a német főparancsnokság elgondolása: támadni a nyugati had
színtéren, döntő vereséget mérni az antantra, és ezzel megteremteni egy győ
zelmes béke előfeltételét. 

A nyugaton indítandó támadás gondolata már 1917 tavaszán felvetődött, de 
az idevágó elképzelések csak 1917 végén — 1918 elején öltöttek határozott for
mát, ekkor váltak véglegessé. 

Az első feljegyzések október végén készültek. Ezt követően, november 11-én 
került sor a belgiumi Mons-ban a Rupprecht hadseregcsoport főhadiszállásán 
tartott tanácskozásra, melyen a főparancsnokság tényleges irányítója, Luden-
dorff első főszáUásmester, a két hadsieregosoport, valamint a 6. és 2. hadsereg 
vezérkari főnökeivel beszélte meg a teendőket. A megjelentek úgy vélték: a hely
zet kedvező, a nyugati arcvonalon' támadásba mehetnek át, csapást mérhetnek 
az ellenségre. Az erre vonatkozó terveket vitatva Ludendorff — a vezérkari 
tisztek szerényebb elképzeléseivel szemben — egy St. Quentinnél, a brit és a 
francia hadsereg érintkezésénél indítandó hadművelet mellett foglalt állást. El
gondolása szerint a nagyszabású offenzívát az Oroszországban és Olaszország
ban szabaddá váló erők felhasználásával hajtanák végre, lehetőleg korán, feb
ruár végén — március elején, még az amerikaiak megjelenése előtt. A támadás 
a brit hadsereg ellen irányulna és az északnyugati irányú előretörés, mely
nek során a balszárny a Somme folyóra tudna támaszkodni, végső soron az an
gol arcvonal felgöngyölítését eredményezné.5 

Az offenzíva gondolatát a császár és a politikai vezetés december végén ma
gáévá tette és jóváhagyta.6 

Ludendorff január 2-án a Szövetségi Tanács illetékes albizottsága előtt úgy 
nyilatkozott, hogy a katonai helyzet jobb, mint valaha. „Kilátás nyüt Nyugaton 
a háború pozitív befejezésére."7 

4 Hindenburg, Paul v.: Aus meinem Leben. Leipzig, 1920. (a továbbiakban — Hindenburg) 
228—234., 311—312. o.; Ludendorff, Erich: Meine Kriegserinnerungen 1914 bis 1918. Berlin, 1919. (a 
továbbiakban — Ludendorff: Kriegserinnerungen) 435. o. 

5 Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. l—14. Im Auftrage des Oberkommandos des Heeres bear
beitet und herausgegeben von der Kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt des Heeres. Berlin, 
1925—1944. (a továbbiakban — Weltkrieg, 1914—1918) Bd. 14. 52—53. o. ; Die Ursachen des Deutschen 
Zusammenbruchs im Jahre 1918. (Herausg. Dr. Albrecht Philipp, M. d. R.) I—XU. Berlin, 1925. 
(a továbbiakban — UDZ, Bd. 3.) 101—103. o. A tanácskozáson Kühl, a Rupprecht (bajor trónörö
kös) vezette hadseregcsoport vezérkari főnöke Flandriában indítandó támadást javasolt. Wetzell 
őrnagynak — az operatív osztály vezetőjének — és Schulenburg grófnak, a Vilmos (német trón
örökös) hadseregcsoport vezérkari főnökének terve egy Verdunnél indítandó támadásra, az 
ott lévő francia haderő körülzárására irányult. 

6 Weltkrieg, 1914—1918. Bd. 14., 68. o.; Fritz Fischer: Griff nach Weltmacht. Die Kriegsziel
politik des kaiserlichen Deutschland 1914/18., Düsseldorf, 1964. (a továbbiakban — Fischer) 827. o 

7 UDZ. Bd. 3. 271. O. 

— 501 — 



Az offenzíva helyéről és időpontjáról véglegesen január 21-én döntöttek. Az 
érintett hadseregeknél tett háromnapos látogatás után Ludendorff újólag, és 
most már véglegesen, az eredeti elgondolás mellett foglalt állást. (Támadás St. 
Quentinnél, kétoldalt.) Január 24-én parancs ment a nyugati hadszíntéren álló 
alakulatok átcsoportosítására és felkészítésére azzal, hogy az előbbiekben vá
zolt, „Mihály" fedőnévvel végrehajtandó hadműveletre előreláthatóan március 
20-án kerül sor.8 

Hadicélok 

Az offenzíva célját a hadvezetőség (feljegyzés a császárhoz január 7-én) „po
litikai és gazdasági állásunk világviszonylatban való biztosításában" ér, „ a né
met hatalom kiterjesztésében''' jelölte meg.9 

Hertling birodalmi kancellár — ugyancsak január 7-én — tudatta Hinden-
burggal, a vezérkari főnökkel, hogy a nyugati hatalmak nem válaszoltak a 
breszti béketárgyalásra szóló meghívásra. Az út tehát szabad, és amennyiben 
a tervezett támadás a remélt döntő sikert eredményezi, úgy abban a helyzet
ben lesznek, hogy megszabhatják a kívánatos békefeltételeket.10 

Hertling január 24-én a Birodalmi Gyűlés főbizottsága előtt tartott beszédé
ben Wilson 14 pontját elutasította. Az ellenséges hatalmaktól — bízva a terve
zett offenzíva sikerében — nézeteik revideálását követelte.11 

„Németország politikai és gazdasági hatalmának világviszonylatban való biz
tosítása" — amit a Legfelsőbb Hadvezetőség a tervezett offenzíva céljaként je
lölt meg — a német hadicélok eléréséit jelentette. A hadicélokat illetően a né
met vezető körök, a monopoltőke és az agrártőke különböző csoportjai, a poli
tikai pártok, a polgári és a katonai vezetés, kezdettől fogva eltérő nézeteket 
vallott és a nézetek az idők folyamán a mindenkori hadihelyzet, a belső hely
zet, az erőviszonyok alakulásától függően is változtak. A hadicélok alakulását 
bonyolította az egyes szövetségi államok állásfoglalása, befolyásolták a király
ságok, nagyhercegségek érdekei is. A Legfelsőbb Hadvezetőség az eltérő néze
tek vitájában a szélső, maximális célokat kitűző irányzatbal azonosult, ennek el
képzeléseit kívánta valóra váltani. 

A hadicélok maximuma nyugaton Belgiumot, Luxemburgot, a Briey-Longwy-i 
ércbányákat, és ha lehet, a francia csatorna-partot jelentette. Keleten Orosz— 
Lengyelország és a Baltikum, majd Finnország, Ukrajna és a Kaukázus jelezte 
a német terjeszkedés határát. A gyarmatokat illetően az afrikai német gyarma
tok helyreállításáról, egy nagy közép-afrikai gyarmatbirodalom és a hozzá csat
lakozó haditengerészeti támaszpontok hálózatáról volt szó. A német hadicélok-

8 TJDZ. Bd. 3. 115—116. o. ; Wel tkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 74—79. o. 
9 Hindenburg a császárhoz, 1918. január 7. UDZ, Bd. 2. 124. o. „Um uns die politische und 

wirtschaftliche Wellstellung zu sichern, deren wir bedürfen, müssen wir die Westmächte schla
gen. Dazu haben Euer Majestät die Angriffschlacht im Westen befohlen" . . . Ich bin der Festen 
Überzeugung, dass die von uns vertrete (Anschaungen) zur Stärkung der Monarchie und zur er
weiterten Machtstellung Deutschlands führ t . . ." 

10 UDZ. Bd. 2. 128—129. o. Hertling Hindenburghoz, 1918. január 7. „Wenn also mit Gottes 
gnädiger Hilfe die in Aussicht genommene neue Offensive unter Euer Exzellenz bewährter 
Führung, gestützt auf den Heldenmut und Siegeswillen unserer Soldaten, zu dem erhofften, 
durchschlagenden Erfolge führen wird, so sind wir in der Lage, für einen mit den Westmächten 
zu schliessenden Frieden diejenigen Bedingungen zu stellen, welche von der Sicherung unserer 
Grenzen, unserer wirtschaftlichen Interessen und unserer internationalen Stellung nach dem 
Kriege gefordert werden. Ich hoffe, dass es gelingen wird, hiervon auch den Reichstag, mit 
ausnähme der Sozialdemokraten zu überzeugen. An Bemühungen nach dieser Richtung wird es 
nicht fehlen." 

11 Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen 
Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Hg. u. bearb. von Herbert Michaelis und Ernst 
Schraepler (West-) Berlin, é. n. (a továbbiakban — Ursachen und Folgen.) B. 2. 145—152. o. 

r 
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hoz tartozott ezen túlmenően a szövetségesek feletti közvetett uralom: „Mittel
europa" a Balkán, az Oszmán-birodalom gazdasági-politikai ellenőrzése.12 

A Legfelsőbb Hadvezetőség szélsőséges, annexionista álláspontját és a „külö
nösképpen kedvezően alakuló helyzetre" alapozott elbizakodottságát jól tük
rözte, hogy Hindenburg december 11-én a miniszterelnökhöz intézett levelében 
világosan leszögezte: a Belgiumra vonatkozó célkitűzések mérséklésével — 
vagyis a Berlinben, szeptember 13-án tartott koronatanács határozatával — im
már nem értenek egyet, álláspontjuk erre nézve újólag az azt megelőző: Bel
gium katonai ellenőrzése, a flandriai tengerpart birtokba vétele.13 

December 23-án, Ludendorff, a külügyminiszterhez intézett átiratában, egy 
nagy afrikai gyarmatbirodalom, szükségességét hangoztatta, „mely Afrikát át
szelné és tengerészeti támaszpontokat biztosítana az Indiai és az Atlanti-óceán 
partján".14 

Elbizakodottságról, szélsőséges igényekről tanúskodott a hadvezetőségnek a 
breszti béketárgyalásokkal kapcsolatos állásfoglalása is. A hadműveletek felújí
tását, a finn polgárháborúba való beavatkozást, a Baltikum, majd Ukrajna és 
a Kaukázus déli részének megszállását leginkább Hindenburg és Ludendorff 
követelte az óvatosabb polgári vezetőkkel szemben, annak ellenére, hogy 
ez jelentős katonai erők keleten való lekötését jelentette a döntő időszak
ban, a nyugaton tervezett offenzíva megindulásának pillanatában.15 

Az erőviszonyok alakulása 

Az elbizakodottságot, a döntő támadás sikeréhez fűzött reményeket a tény
leges erőviszonyok nem támasztották alá. A német hadvezetőség 1918 áprilisáig 
más frontszalkaszokról — elsősorban keletről — 33 hadosztályt szállított nyu
gatra. A német hadsereg ezzel a nyugati hadszíntéren, a hadosztályok számát 

12 Deutschland im ersten Weltkrieg. Bd. 1—3. Berlin, 1968. (a továbbiakban — D. im. W.) 
Bd. 1. 352. o. ; Bd. 2. 163., 193., 489. o. ; Bd. 3. 228—229. o. ; Fischer, 785—826. o. 

13 Hindenburg levele Hertlinghez, 1917. december 13. UDZ. Bd. 3. 265—266. o. Hindenburg le
velében, előző álláspontként, az 1917. április 23-i kreuznachi megbeszélésre hivatkozik. 

14 Ludendorff átirata Kühlmann német külügyminiszterhez. 1917. december 23. Idézi: Fischer, 
791. o. 

15 Ludendorff az 1918. február 13-i — a homburgi tanácskozás részére készített — feljegyzésé
ben a keleten való beavatkozást a küszöbön álló offenzíva szempontjából előnyösnek és szük
ségesnek állította be, és a következőkkel indokolta: Keletről nagy számban kell csapatokat nyu
gatra szállítani. A jelenlegi elgondolás szerint 37 hadosztály maradna vissza. Ez nagyon sok. 
Csapatokat nagyobb számban viszont csak akkor lesz lehetséges kivonni, ha beavatkozás vagy 
békekötés útján tiszta helyzetet sikerül teremteni. Ukrajna élelmiszerkészleteihez is csak így 
lehet hozzájutni. Ha nem cselekszünk, veszélyeztetjük Ausztria—Magyarország, valamint saját 
országunk ellátását. Ludendorff, Erich: Urkunden der Obersten Heeresleitung über ihre Tätig
keit 1916—18. Berlin, 1922. (a továbbiakban Ludendorff, Urkunden) 470—472. o. Későbbi vissza
emlékezéseiben és tanulmányaiban álláspontját ugyan fenntartotta, de kénytelen volt elismerni, 
hogy keleten tiszta helyzetet a beavatkozás ellenére sem sikerült teremteni, a kikényszerített 
béke csupán „fegyverszünet" volt, továbbá, hogy a keleti fronton az egykori beadványban sok
nak jelzett 37 hadosztállyal szemben egyelőre 39 hadosztály maradt vissza és az elszállításra ki
jelölt alakulatok március végén, a nagy offenzíva megindulásakor, még mindig csak indulófélben 
voltak. Ludendorff, Erich: Kriegführung und Politik. Berlin, 1922. (a továbbiakban — Ludendorff, 
Kriegführung) 232—234. o. A 14 kötetes német hadtörténet szerint: ,,A február 28 óta folyó uk
rajnai hadműveletek jelentős erőket kötöttek le. Enélkül a keleti fronton lévő csapatoknak ta
lán felével is ki lehetett volna jönni". (Weltkrieg, 1914—1918. Bd. 14. 38. o.) Ami az ukrajnai 
élelmiszerkészleteket illeti, erről Groener, az ukrajnai német hadsereg vezérkari főnöke, vissza
emlékezéseiben többek közt a következőket írja: „Közelebbről nézve kiderült, hogy az ukrajnai 
gabonaraktár távolról sem volt annyira tele, mint ahogy feltételezték. A központi beszerző szerv 
jelentése szerint az Ukrajnából származó behozatal jelentéktelen volt. Groener, Wilhelm: Le
benserinnerungen. Jugend, Generalstab, Weltkrieg. Hg. von Friedrich Frhr. v. Gaertringen. Göt
tingen, 1957. (a továbbiakban — Groener, Erinnerungen) 389—391. o. A német Birodalmi Gyűlés 
által kiküldött vizsgálóbizottság elé terjesztett határozattervezet később (1924. április 15.) az 
alábbiakat állapította meg: „Amennyiben hátunkat Oroszországgal szemben teljesen szabaddá 
tesszük, minden erőt nyugaton összpontosítunk, úgy offenzívánk kilátásai jóval kedvezőbbek 
lettek volna. A keleti fronton maradt lóállomány (281770) egy részével a német offenzívának 
például jóval nagyobb mozgékonyságot lehetett volna biztosítani." 

— 503 — 



tekintve, első ízben múlta felül az ellenfél erejét — a létszámot illetően azon
ban továbbra is alulmaradt iaz (antanttal széniben. 

Hivatalos adatok szerint 1918. március 21-én a nyugati hadszíntéren össze
vont német hadosztályok számla 200, a katonák létszáma 4 millió volt. Az an
tant ugyanekkor 176 hadosztállyal és 5 millió katonával rendelkezett.16 

A német hadsereg ellátottsága a könnyűfegyvereket illetően kielégítő volt és 
a tüzérség tűzereje is elégségesnek tűnt. A repülőgépek száma azonban már 
nem volt elegendő a légifölény biztosításához. A legsúlyosabb negatívumot a 
szállítóeszközök hiánya jelentette. A lóállomány a háború során erősen megfo
gyatkozott, és ami rendelkezésre állt, az a takarmányhiány következtében alig
ha felelt meg egy nagy offenzíva követelményeinek. Rossz volt a helyzet a te
herautókat illetően is. A meglevő gépjárművek az antant gépjárműállományá
njak alig egynegyedét tették ki és gumi, valamint üzemanyaghiány következté
ben kevéssé voltak használhatók. Tankokkal a német hadsereg nem rendelke
zett. Ezek jelentőségét a hadvezetőség nern ismerte fel, építésüket — tekintve, 
hogy az csak a búvárhajók rovására lett volna lehetséges — nem szorgalmazta. 
E fontos támadó fegyver lebecsüléséből következett, hogy az illetékesek tank
elhárító fegyverek készítésére sem fordítottak gondot. A hadvezetőség a légel
hárítás fontosságáról is megfeledkezett. A légelhárító fegyverek tervezése és 
előállítása is elmaradt a követelmények mögött. 

A német és a vele szembenálló antant-haderő ellátottságát, a tervezett táma
dás időpontjában (1918. március 21.) az alábbi adatok szemléltetik: 

németek szövetségesek 
ágyúk 14 000 18 500 
repülők 3 670 4 500 
teherautók 23 000 100 000 
tankok 10 80017 

A német hadosztályok harcértéke a háború elhúzódásával mind mélyebbre 
süllyedt. A hadifoglyok növekvő száma az 1917. évi harcok siorán, a szökések 
növekvő száma a keleti hadszíntérről hozott alakulatoknál az átszállítás alatt 
(mely kilengésekkel, elvétve nyílt lázadással párosult), a harckészség hanyatlá
sát mutatta. A megfogyatkozott hadosztályok feltöltésére behívott utánpótlás 
gyengén kiképzett, harctéri szolgálatra alig-alig alkalmas emberekből állt.18 

A hátország hangulatát illetően intő jeladás volt a j,anuár végén kirobbant 
tömegsztrájk. (A sztrájkmozgalom — 1918. január 28—február 4. — mintegy 

16 Weltkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 678. O. 
17 Uo. 
18 1917 októberében egy Ludendorffhoz továbbított bizalmas feljegyzés a Kölnben és a város 

környékén bujkáló katonaszökevények számát 30 000-re becsülte. A feljegyzés szerint: „a rend
őrség tehetetlen, mert fél — életével játszik, aki ez ellen fellépni próbál". Thaer, Albrecht v.: 
Generalstabsdienst an der Front und in der O. H. L. Aus Briefen und Tagebuch. Aufzeichnun
gen 1915—1919. Hg. von Siegfried A. Kaehler. Göttingen, 1958. (a továbbiakban — Thaer) 146. o. 
A bajor trónörökös naplófeljegyzése szerint (1917. november 11.) „két keletről érkező transzport
ból (porosz tartalék legénység) útközben a katonák tíz százaléka távozott önkényesen". Rupp-
recht, Kronprinz von Bayern: Mein Kriegstagebuch. Hg. v. Eugen von Frauenholz. 3. Bde. Mün
chen, 1929. (a továbbiakban — Kupprecht) Bd. 2. 281. o. A 14 kötetes hivatalos hadtörténet mind
erről összefoglalóan a következőket írja: „Az utánpótlás belső értéke visszaesett, mert ez jó
részt olyan emberekből állt, akiket a hadigazdaság magas bérei elkényeztettek, akik addig biz
tos helyen, a fronttól távol éltek, vagy akik a keleti front harctól jó ideje nem érintett lövész-
árkaiból jöttek. Egy részük rossz fizikai állapotban volt, más részüket, főképpen az Oroszországból 
hazatérő hadifoglyokat, az izgatás megmételyezte. A gyenge élelmezés által is szított elkesere
dés, a rossz hangulat, a fáradtság, az önbizalom hiánya egyre inkább érezhetővé vált. A nyu
gatra szállított utánpótlásnál előfordult lázongások, a hadifoglyok nem várt magas száma az el
hárító harcoknál, mindezt már 1917 őszén világosan mutatták." (Weltkrieg, 1914—1918. Bd. 14. 
29—30. o. 
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40 ipari központira terjedt ki. A sztrájkolok száma egyedül Berlinben félmillióra 
volt becsülhető.19 

Az offenzíva előkészítésiét kísérő agitáció — hosszú évek lövészárokharcai 
után újra támadásba lendülni, döntő vereséglet mérni az ellenfélre — az arcvo
nalon álló hadsereg és a hátország hangulatát kétségkívül befolyásolni tudta. 
A remény, hogy a háború egy utolsó erőfeszítés eredményeként gyors győze
lemmel végre befejezhető lesz, erősítette a harckészséget. E fellángolás azonban 
kétes értékű volt, hisz az így felszított hangulat — a várt siker elmaradása, a 
remények valóra nem válása esetén — könnyen ellenkező végletbe csapha
tott át. 

Vita a terv helyességéről 

A nyugati hadszíntéren indítandó offenzíva — az erőviszonyok józan mérle
gelése alapján csak e következtetésre lehetett jutni — esélytelen, kilátástalan 
vállalkozás volt.20 

A marxista történészek e tervet teljes joggal minősítik kalamdorságnak, a 
véletlen szerencsére spekuláló hazárdjátéknak.21 

Ludendorff az offenzíva szükségességét egykorú feljegyzéseiben és későbbi 
írásaiban azzal indokolta, hogy „nem volt más kiút" . . . „támadni keDett".22 A 
„kényszerhelyzetre" való hivatkozás Hindenburg emlékirataiban, a két háború 
között megjelent apologetikus hadtörténelmi munkákban és egyes nyugatnémet 
történészek újabb keletű kiadványaiban is megtalálható.23 

A támadásra, mint egyedüli lehetőségre való hivatkozás helytállónak tűnhet, 
de csak akkor, ha a győzelem perspektívájából szemléljük a lehetőségeket. Egy 
megegyezésen vagy engedményeken, ha kell messzemenő engedményeken ala
puló béke célkitűzéséből kiinduló, egy ennek elérésére törekvő politika esetén 
nyilván más lehetőség is adódott volnia.24 

19 Müller, Richard: Vom Kaiserreich zur Republik. Ein Beitrag zur Geschichte der Revolu
tionären Arbeiterbewegung während des Weltkrieges. Wien, 1924. (a továbiakban — Müller, R.) 
105. o. ; Sachwörterbuch der Geschichte Deutschlands und der deutschen Arbeiterbewegung Bd. 
1—2. Berlin, 1969. (a továbbiakban — Sachwörterbuch) 866. o. 

20 Gerhard Ritter a n é m e t mi l i ta r izmussa l és a v i l ágháborúva l foglalkozó négyköte tes m u n 
ká jában , személyes é lmények a lapján , a köve tkezőke t í r j a : „A hadse reg t e rmésze tesen a vég 
né lkül i l övészá rokháború befejezése u t á n vágyódot t , és azt remél te , lehetséges lesz m é g egyszer 
— mint 1915 n y a r á n Oroszországban — az el lenséges á l lások á t törésével az el lenséget a nyí l t 
csa tamezőn szétverni . A szerző — a n n a k idején csapat t i sz t — a döntő á t tö rés re kijelölt he lyen , 
St. Quent innél , a 18. hadse reg körze tében — n a g y o n jól emléksz ik a ba j t á r s ak és a gyalogos 
zászlóalj l egénységének ilyesféle hangu la t á r a . De u g y a n o l y a n jól a k é t e l y e k r e is , a m e l y e k őt 
és m á s o k a t is el töl töt tek, lá tva a t a r t a l ék s i ra lmas felszerelését , a j av í t á s ra szoruló száll í tóesz
közöket , a csontvázzá fogyott lovakat , az elöregedet t , rosszul k iképze t t és lelkileg e lhasznál t 
legénységet . Lehetséges egy i lyen hadseregge l gyors e lő renyomulásban a Somme- i h a r c o k ál tal 
le tarol t t e rü le ten , az el lenséges lövészá rokrendszeren á t tö rn i , egészen a t enger ig e lőrehato ln i , 
a francia—angol hadse rege t egy totál is győzelem k e r e t é b e n „megsemmis í t en i " ? Ritter, Gerhard: 
Staa t skuns t u n d Kr i egshandwerk . Das P rob lem des Mil i ta r i smus in Deutsch land . Bd. 4. : Die 
Herrschaf t des deu t schen Mil i tar ismus u n d die K a t a s t r o p h e von 1918. München , 1968. (a t ováb 
b i a k b a n — Ritter) Bd. 4. 283. o. 

21 D. im. W., Bd. 3. 229., 238. o.; Abriss, 223. o.; Klein, Fritz: Deutschland 1918. Berlin, 1962. 
(a továbiakban — Fritz Klein) 66—69. o. 

22 Ludendorff, Kr iegführung 207., 209. o. 
23 Hindenburg, 300. o . : UDZ. Bd. 1. 233. o. ; Herzfeld, Hans: Der ers te Wel tkr ieg . München . 1968. 

(a t ovább iakban — Herzfeld) 343. o. ; Kielmansegg, Peter Graf: Deu t sch land u n d der Ers te Welt
kr ieg . F rank fu r t a m Main, 1968. (a t ovább i akban — Kielmansegg) 629—632. o. 

24 Groener , ak i t 1918 végén Ludendorff u tód jává nevez tek ki , v isszaemlékezése iben úgy véli, 
he lyesebb lett vo lna egy megegyezéses b é k é r e i r á n y t venni , n y u g a t o n a defenzívát válasz tani , 
Macedóniában és Észak-Olaszországban t á m a d n i . E t á m a d á s h o z elegendő let t vo lna az erő és a 
me l l ékhadsz ín te reken kezdeményeze t t offenzíva ba l s ike r esetén sem j á r t vo lna kataszt rofá l is 
köve tkezményekke l . (Groener, E r inne rungen , 422—425. o.) Taylor angol tö r ténész szer int a n é 
met hadsereg elég erős volt ahhoz, hogy s iker re l védekezzen . 1919-ben m á r az a m e r i k a i a k u r a l 
t á k volna a helyzete t . Ezzel adva let t vo lna a lehetőség, hogy a megegyezéses béké t — Wilson 
szel lemében — kierőszakol ják . Taylor, A. J. P.: T h e F i r s t World War . An I l lus t ra ted His tory, 
London, 1963. (a t ovább i akban — Taylor) 164. o. 
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Ludendorff azonban győzni akart. Nemcsak személyes becsvágyból, nemcsak 
azért, mert azonosult a német vezető körök világurialmi terveivel, szélsőséges 
annexionista irányzatával, hanem azért is, mert ez következett egész beállított
ságából — nacionalista, soviniszta alapállásából. A nacionalizmustól elválasztha
tatlan irracionalizmus szükségképpen vezetett a rendelkezésre álló erők túl
becsüléséhez, az ellenfél lebecsüléséhez, a „sikerülni fog — mert sikerülnie kell" 
filozófia érvényesüléséhez. 

Ebből a beállítottságból fakadt, hogy Ludendorff és a vele azonos nézeteket 
valló hadvezetőség — az ellenérveket illetően —megközelíthetetlen volt. 

A liberális irányzat néhány képviselője február 11-én memorandumot jutta
tott el hozzá. A memorandum szerzői a belső hangulatra, a januári sztrájkra 
hivatkozva mérsékletre intettek ós a támadás megkezdése előtt békekészséget 
hangoztató politikai offenzívát javasoltak. Ügy vélték, ahhoz, hogy a politikai 
offenzíva hatékony lehessen, le kell mondani Belgiumról, ilyen értelmű félre
érthetetlen nyilatkozatot kell kiadni. A politikai offenzíva — akár a béketár
gyalások megindulása, akár a háború folytatódása következne utána — minden
képpen előnyös lenne. A békekészség hangoztatása és bizonyítása az antantot 
gyengítené, Németország ellenálló erejét növelné, a rendszer belső helyzetét 
megszilárdítaná.25 

Ludendorff válasza a beadványra az volt, hogy a jelen helyzetben („ameny-
nyiben arra törekszünk, hogy hazánk gazdaságilag erős legyen és biztonságban 
éljen") nem a háború és a béke között választhatunk. A kérdés az: védekez
zünk, vagy támadjunk. E kérdést illetően nem nehéz dönteni: „Csak a cselek
vés hozhat sikert." Mindig is a támadás volt a német harci módszer. Az offen
zíva a német nép offenzívája és ezért — ha Isten is úgy akarja — sikerülni 
fog.26 

A memorandum elküldését követően a liberális irányzat vezetője, Miksa ba-
deni herceg, személyesen is felkereste Ludendorffot. A herceg kérdésére: ad
hat-e a tábornok biztosítékot az offenzíva sikerére nézve, a válasz így hang
zott: „Természetesen nem, de hinni kell a győzelemben". Arra a kérdésre: Mi 
lesz, ha az offenzíva nem sikerül? — a válasz rövid volt: „Ez esetben Németor
szág tönkre fog menni."27 

Stratégia és taktika 

Ludendorff győzni akarása és győzelembe vetett hite nem jelentette, hogy ne 
hangsúlyozta és ne hangoztatta volna a vállalt feladat nagyságát és nehézségeit. 
A február 13-i homburgi tanácskozásra készített feljegyzésben a nyugaton kü
szöbön álló harcot „minden eddigit felülmúló feladatként" jellemezte, és óva 
intett attól, hogy a tervezett offenzívát bárki is a galíciai vagy az olaszországi 

25 A memorandumot Alfred Weber egyetemi tanár, Robert Bosch nagyiparos, Friedrich Nau
mann liberális képviselő, Karl Légien jobboldali szociáldemokrata képviselő, szakszervezeti ve
zető, Adam Stegerwald keresztényszocialista vezető írták alá. Prinz Max von Baden: Erinne
rungen und Dokumente. Neu herausgegben von Golo Mann und Andreas Burckhardt. Stuttgart, 
1968. (a továbbiakban — Max von Baden, Erinnerungen) 239—242. o. Szövegét közli: UDZ. Bd. 
2. 136—139. o. 

26 UDZ. Bd. 2. 92—93. o. „Wir haben nicht die Wahl zwischen Frieden und Krieg, solange wir 
ein wirtschaftlich starkes und gesichertes Vaterland erstreben. Aber wir haben im Westen zum 
ersten Male seit dem Einmarsch in Frankreich die Wahl zwischen Verteidigung und Ang
riff. Sie darf nicht schwer fallen, auch wenn die Aufgabe eine gewaltige ist. Nur handeln bringt 
Erfolg . . . Der Angriff ist noch immer die fechtweise des Deutschen gewesen. Das deutsche Heer, 
das den Frieden genau so will wie die deutsche Heimat, freut sich der Aussicht, aus dem Stel
lungskrieg herauszukommen. Die Offensive wird nicht die „Offensive des deutschen General
stabes", sondern die Offensive des deutschen Heeres und so auch die des deutschen Volkes 
sein und darum, so Gott will »gelingen«". 

27 Max von Baden, Erinnerungen, 242—243. o. 
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támadó hadműveletekkel próbálja összehasonlítani. Feljegyzésében egyben arra 
is utalt, hogy nem egy ütközetről, hanem támadássorozatról van szó, mely egy 
helyütt kezdődik — másutt folytatódik és hosszan elhúzódik.28 

Az elgondolás: nem egy csapással, hanem azok sorozatával, egész láncolatá
val törni meg az ellenség erejét, józlan helyzetfelismerésnek tűnhetett. Egyben 
bölcs gondolatnak is, hisz ily módon, nem ragaszkodva határozott hadászati el
képzeléshez, a taktikát a stratégia fölé helyezve, elkerülhetőnek látszott, hogy 
a meginduló és elakadó támadás reménytelen anyagcsatává fajuljon. 

A Ludendorff által tervbe vett felőrlő támadássorozat azonban nem annyira 
józanságból és bölcsességből, mint inkább bizonytalanságból, tanácstalanságból 
fakadt. 

Felőrlés, hosszan elnyúló támadássorozat — olyan körülmények között, ami
kor az idő az ellenfelet segíti, és a harc elhúzódása nem a saját erőt, hanem a 
nagyobb tartalékokkal, növekvő utánpótlással rendelkező ellenséget erősíti —> 
kilátástalan, még a véletlenek szerencsés összjátéka esetén is szükségképpen 
kudarcba torkolló elképzelés volt. 

Az antant elgondolása 

A szövetségesek, az 1918-as esztendő lehetőségeit mérlegelve, számba vették 
egyrészt az elmúlt év során elszenvedett veszteségeket, másrészt a német had
sereg átmeneti megerősödését. Ebből kiindulva úgy foglaltak állást, hogy a 
nyugati arcvonalon mindaddig védekezésre szorítkoznak, míg az Egyesült Álla
mokból érkező erősítés e taktika megváltoztatását lehetővé nem teszi. 1917 vé
gén — 1918 elején e felfogás tükröződött a katonák és a politikusok feljegyzé
seiben, ez jutott érvényre a vezető szervek tanácskozásain is. 

A Legfelsőbb Haditanács állandó képviselői (H. Wilson, Weygand, Cadorna) 
január folyamán, sorra véve a lehetőségeket, Franciaországban védekezést, 
Törökországban támadást ajánlottak azzal, hogy a Közel-Keleten indítandó 
offenzíva nem gyengítheti a nyugati fronton összevont erőket. 

A Versailles-ban ülésező Haditanács február 1-én e javaslathoz hozzájárult. 
Ugyanakkor a szövetséges haderők közötti jobb együttműködés előmozdítása 
érdekében határozatot hozott egy szövetségközi központi tartalék felállításáról. 
A tartalék 31 (14 francia, 10 angol, 7 olasz) hadosztályból állt volna. Irányítá
sára a vezérkari főnökökből közös végrehajtó testületet kívántak alakítani, 
melynek a francia vezérkari főnök — Foch tábornok — lett volna az elnöke. 
E határozat azonban — a szövetségesek ellentétei következtében — egyelőre 
papíron marad.29 

Az antant defenzívát elhatározó döntése a nyugati hadszíntéren a német had
seregnek engedte át a kezdeményezést. 

28 Ludendorff, Urkunden, 470—471. o. 
29 Lloyd George, David: War Memoirs. I—VI. London, 1936. (a továbbiakban — Lloyd George) 

Vol. 5. 2699—2759. o. ; Feldmarschall Lord Halg: England an der Westfront. Die Marschallsberichte 
an den Obersten Kriegsrat, Berlin, 1925. (a továbbiakban — Halg) 184—185. o. ; Die Tagebücher 
des Feldmarschalls Sir Henry Wilson. Hrsg. von Generalmajor Sir C. E. Callwell. Stut tgar t -
Berlin—Leipzig, 1930. (a továbbiakban — H. Wilson) 244—259. o.; The Memoirs of Marshal Foch, 
London, 1931. (a továbbiakban — Foch) 269—280. o.; Trask, David F.: The United States in the 
Supreme War Council. American War Aims and Inter-allied Strategy 1917—1918. Middletown, 
Connecticut, 1961.; (a továbbiakban — Trask, Supreme War Council) 54—59. o.; Guinn, Pauli 
British Strategy and Politics 1914—1918. Oxford, 1965. (a továbbiakban — Guinn) 280—300. o. 
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Felkészülés a támadásra 

Miután .az arctant támadást nem indított és egyelőre nem is szándékozott in
dítani, német részről nyugodtan, zavartalanul lehetett készülni a tervbe vett 
offenzívára. 

A hadvezetőség a minél jobb felkészülés érdekében mindent elkövetett. Nem 
utolsósorban erre alapozta reményeit, úgy véve, hogy az adott erőviszonyok 
mellett a felkészülés mérve és minősége döntő jelentőségű lehet. 

A támadásra és a mozgó háborúra alkalmasnak tartott hadosztályokat (az 
összlétszámot jelentő 240 hadosztályból 56-ot) már karácsonykor kivonták az 
arcvonalból.30 E csapatok, az úgynevezett „mobil hadosztályok", az arcvonal 
mögött jó elhelyezésben és ellátásban részesültek, a legjobb felszerelést kapták, 
különleges — a támadó harc követelményeit szem előtt tartó — kiképzésben 
részesültek. A minőség javításának elve a keleti hadszíntérről hozott erősítés
nél is érvényesült. Az átszállítást az idősebb korosztályok fiatalabbakkal való 
felcserélésével kötötték egybe. A támadás helyére összpontosították a légierőt; 
ugyanitt halmozták fel nagy mennyiségben iaz ellenséges gyalogság és tüzérség 
megbénítását célzó gázlövedékeket is. 

A hadvezetőség a meglepetést, hogy a támadás ;az ellenséget váratlanul érje 
és így helyi túlerő alakuljon ki, különösképpen fontosnak tartotta. A tüzérség
nél ezért iktatták ki — új módszerek alkalmazásával — a belövést, mely hosszú 
időt vett igénybe, és ezért törekedtek arra, hogy a tüzérségi előkészítés, az elő
zetes belövés nélkül meginduló „pergőtűz", a lehető legrövidebb ideig tartson. 
A támadás végleges helyét és időpontját szigorúan titokban tartották, a tény
leges csapatmozdulatdkat éjjel hajtották végre, ugyanakkor -más pontokon fel
vonulást, előkészületeket színleltek az ellenség félrevezetésére. 

Az offenzíva megindulása és kétes értékű sikerei 

Március 21—április 5. Március 21-én, a több hónapon át tartó felkészülés 
eredményeként, St. Quentintől két oldalt, a Croisilles és La Fère közt fekvő 
mintegy 75 'km-es frontszakaszon, elszabadult a pokol. Kora hajnalban, 4.40-
kor megkezdődött az ellenséges állások elgázosítása. 5.40-kor a német ágyúk 
a gyalogság által elfoglalandó célpontokra zúdították lövedékeiket. 7.10-kor a 
„pergőtűzhöz" aknavetők csatlakoztak. 9.45-kor mozgásba jött a tüzérségi tűz-
henger, mely 5—10 perces időközökben 200—400 méterrel haladt előre. A záró
tűz fedezete alatt a támadásra sorakozott rohamosztagok betörtek az ellenség 
első védelmi vonalába. 

A német hadvezetőség a „Mihály" fedőnévvel jelölt támadásira a viszonylag 
szűk frontszakaszon 76 hadosztályt, 6608 ágyút, 3534 laknavetőt és 1070 repülő
gépet vont össze.31 Ez a hadosztályok számát tekintve több -mint kétszeres túl
erőt jelentett, mert a szemben álló brit haderő — az 1., 3. és 5. brit hadsereg — 
a támadás pillanatában csupán 34 hadosztályból állt.32 

Német részről a támadásban a 17-es, a 2-es és a 18-as számú hadseregek vet
tek részt. A front jobbszárnyán álló 17. és a középen elhelyezkedő 2. hadsereg 
a bajor, a front balszárnyán felsorakozó 18. hadsereg a német trónörökös had
seregcsoport j ához tartozott. Az eredeti elgondolás és a március 10-én kiadott 

30 UDZ. Bd. 3. 127. o. ; Weltkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 41. o. szer int a mobi l hadosz tá lyok kez
deti s záma 44 volt. 

31 Weltkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 104. o. és Beilage, 38/a. 
32 Uo. 162. o. 
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A német hadsereg támadása (1918. március 21—július 17.) 

hadparancs szerint a támadás súllyal a brit hadsierieg ellen irányult volna, és 
ennek megfelelően nyugat—'északnyugati irányban bontakozott volna ki. A bal
szárnyon álló, délnyugati irányban támadó 18. hadsereg feladata nem lett volna 
más, mint fedezni 'az angolok elleni előretörést. Az erők elosztása e haditerv
nek azonban eleve ellentmondott. A 18. hadsereg ugyanis nagyobb erőkkel ren
delkezett, mint a főcsapásra kiszemelt 17. hadsereg. A jobbszárnyon 19 hadosz
tály és 2234 ágyú, a balszárnyon 27 hadosztály és 2623 ágyú volt összevonva.33 

Ludendorff kritikusai később e furcsa felállást politikai-dinasztikus szempon
tokkal magyarázták. A 18. hadsereg átcsoportosítása a német trónörökös pa-

33 Uo. Bd. 14. 107., 124. o. és Beilage, 38/a, 39/a. 
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rancsnoksága alá (erre az előkészületek során január 21-én került sor) és indo
kolatlan megerősítése azt célozta, hogy a győzelemből a német trónörökös is 
részesedjen, a várt siker ne fűződjön kizárólag a bajor trónörökös nevéhez. 

Emlékirataiban Ludendorff ezt tagadja, de az eredeti terv megváltoztatására 
utaló, az erőket végzetesen szétforgácsoló, általa kellően meni indokolt döntés 
háttere másként aligha magyarázható.34 

Az előretörő német hadosztályok március 24-ig az angol állásokat mindenütt 
áttörték. Az arcvonal közepén és attól délre álló 5. brit hadsereg súlyos vesz
teséget szenvedett és mindenütt visszavonulóban volt. 

Az angolok, felismerve, hogy számukra leginkább itt válhat veszélyessé a 
helyzet, ha a kikötők felé előrenyomuló német hadosztályokat nem tudják meg
állítani, tartalékaikat és legjobb egységeiket e frontszakaszra irányították. 

Az angol ellenállás erősödésével az északnyugati irányú, St. Pol felé tartó 
német előretörés elakadt, az offenzíva ugyaniakkor délnyugati irányban tovább
ra is sikeresnek bizonyult. Az angolok erejéből nem futotta, hogy az utóbbi 
frontszakasz védelmét is ellássák, a francia hadvezetőség viszont habozott, hogy 
ide irányítsa-e tartalékait. A főparancsnok, Pétain, egy ideig arra számított: a 
németek a francia hadsereg ellen is támadni fognak, de véleménye ettől füg
getlenül is az volt : Párizs védelme f ontosabb az angol expedíciós hadsereg meg
segítésénél.35 

A 18. hadsereg a gyenge ellenerőkkel szemben gyorsan nyomult előre. 26-án 
elfoglalta Roye-t és Noyont, 28-án Montdidier-t. Ludendorff ehhez az eredeti, 
korlátozott célokon túlmutató előretöréshez hozzájárult, és a taktika elsődleges
séget valló alapelv szellemében, még a- tartalékok egy részét is e frontszakaszra 
irányította. A német előretörés ennek ellenére itt is elakadt, egyrészt az után
pótlás nehézségei miatt, másrészt azért, mert a francia tartalékok — miután 
nyilvánvalóvá vált, hogy a francia hadsereget másutt nem fenyegeti veszély 
— elkésve bár, de mégiscsak beérkeztek. 

Ludendorff az elakadt offenzívát március végén újra az északi szárnyon pró
bálta mozgásba hozni. (Támadás március 28-án Arras irányában.) A kísérlet 
csupán kísérlet maradt. Április 4-én a 2. és 18. hadsereg a fontos vasúti cso
mópont, Amiens elfoglalására ikapott parancsot. Miután az Amiens elleni táma
dás is kudarccal végződött, a hadvezetőség a további hadműveleteket leállítot
ta, nehogy a támadás — a korábbi gyakorlatnak megfelelően — állóháborúvá, 
reménytelen (a gyengébben ellátott német hadseregre nézve hátrányt jelentő) 
anyagcsatává fajuljon. 

A császár a csata 5. napján Hindenburgot az aranysugariaklkal ékesített vas
kereszttel, Ludendorffot a vaskereszt nagy kereszt j ével tüntette ki. A Hinden
burghoz intézett kísérőlevél kiemelte, hogy e magas kitüntetés (az aranysuga
rakkal ékesített vaskereszt) a német történelem során mind ez ideig csupán egy 
ízben került adományozásra.36 

34 Ludendorff és a néme t t rónörökös között a „ m é r s é k e l t e k k e l " szemben szoros poli t ikai 
együ t tműködés állt fenn. Hans De lb rück a pa r l amen t i vizsgálóbizottság részére készí tet t j e len
tésében erről a köve tkezőke t í r j a : „ E m l é k s z ü n k rá , hogy Ludendorff a t r ónö rökös segítségével 
buk t a t t a meg a minisz tere lnököt , Be thmann-Hol lwege t ; hogy Ludendorff a t rónörökös segít
ségével buk t a t t a meg a császár l egb iza lmasabb tanácsadójá t , Valent in i ko rmány tanácsos t , hogy 
végül B a u e r ezredes , Ludendorf f jobbkeze , ez időben, f eb ruá r elején fordul t a t rónörököshöz , 
az i r án t t apoga tózva : n e m volna-e lehetséges a k o r m á n y g y e p l ő t a császár kezéből k ivenni . Ha 
a parancse losz tás 1918 t avaszán úgy m a r a d t volna ahogy volt, és a n é m e t h a d s e r e g győz — ahogy 
v á r t á k —, úgy a bajor t rónörökös let t volna az, aki azt kivívja, míg a n é m e t t rónörökös nyugodt 
f rontszakaszon t evékenyked ik . A s t ra tég ia szempont jából ez mel lékes , Ludendorff pol i t ikáját 
i l letően n a g y je lentőségű mozzana t . " 

35 H. Wilson, 268—269. o . ; Poincaré, Raymond: Au service de la F r a n c e : Neuf a n n é e s des 
souveni rs . 1—10 vols. Par i s , 1926—1933. (a t ovább iakban — Poincaré) Vol. 10. 88. o. ; UDZ. Bd. 3. 
125., 142. o. 

36 UDZ, Bd. 2. 184—185. o. A k i tün te tés t első ízben Blücher marsa l l k a p t a a Belle-AUiance-i 
győzelemért 
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Az elsietve átadott kitüntetések a lakosság körében illúziókat keltettek. A 
valóság ugyanakkor >az volt, hogy a nagy támadás, bár a látszat szerint sikerrel 
járt — a német hadsereg átlagosan 40—50 km-rel nyomult előre, 90 000 hadifog
lyot ejtett, 1300 ágyút zsákmányolt37 — átütő eredményt nem ért el, a hadászati 
céltól (a brit és a francia haderőt kettévágni, az angolokat a tengerbe szorítani) 
messze elmaradt. A támadás eredményeként egy védekezésre alkalmatlan, az 
arcvonalat 80-ról 150 km-re hosszabbító kiugrás keletkezett, mely a német had
sereg helyzetét semmivel sem javította. A német véráldozat felülmúlta az antant
nak okozott veszteséget (230 000 fő a 210 000-rel szemben).38 Ez súlyosan éreztette 
hatását, mert az antant az amerikaiak beérkezésével veszteségeit pótolni tudta, a 
német hátország viszont tartalékokkal nem rendelkezett. A támadás végül még 
egy további, a németek szempontjából nem lebecsülendő negatívummal járt. A 
német offenzíva hatása alatt, ainnak következményeként, megvalósult a szövet
séges haderők addig megvalósíthatatlannak ítélt közös főparancsnoksága. A 
brit katonai vezetők, jól látva, hogy a támadás éle ellenük irányul, március 
21. után már nem ellenezték, ellenkezőleg, sürgették, hogy francia vezetéssel a 
közös főparancsnokság létrejöjjön. Ügy vélték, a francia főparancsnok szemé
lye biztosítani fogja, hogy a francia tartalékok a további harcok során a táma
dás súlyát elsősorban viselő angol expedíciós hadsereg segítségére siessenek. 
Miután az angolok a francia főparancsnokot, Fétaint, pesszimista beállítottsága 
miatt e tisztségre alkalmatlannak ítélték, a Doullens-ben március 26-án tartott 
tanácskozás a francia vezérkari főnök, a „nem hátrálunk" elvét valló Foch 
mellett döntött. Az erről szóló határozat fogalmazványa Foch tábornokot csu
pán az Amiens körüli harcok koordinálására kívánta kijelölni, a végleges szö
veg azonban már úgy szólt, hogy hatásköre a nyugati hadszíntér egész terü
letére kiterjed.39 A Beauvais-nban április 3-án tartott értekezlet Foch hatáskörét 
mégimkább kiterjesztette.40 

Április 9—29. A St. Quentintől kétoldalt indított támadás elakadása után a 
német hadvezetőség Flandriában próbálta az offenzívát tovább folytatni. A 
flandriai támadás terve már novemberben felvetődött, de Ludendorff akkor az 
erre irányuló javaslatot ellenezte, arra hivatkozva, hogy az időjárástól függő 
terepviszonyok miatt egy flandriai támadásra csak viszonylag késői időpontban 
kerülhetne sor. Ugyanakkor az előkészületekhez — számolva több támadás le
hetőségével — hozzájárult, így ezek folyamatban voltak. Miután április elején 
az időjárás kedvezőnek mutatkozott, semmi sem állt útjában annak, hogy a 
flandriai támadás, „a tartalék offenzíva", kivitelezhető legyen. A hadművelet, 
melynek fedőneve az eredeti „George"-ról időközben a szerényebb „Georgette"-
re módosult, április 9-én Armentières-nél vette kezdetét. Az Yser és a Bassée 
csatorna közötti 50 km-es frontszakaszon a bajor trónörökös hadseregcsoport-
jához tartozó 6. és 4. német hadsereg vonult fel: 29 hadosztály 1700 ágyú, 429 
repülőgép. A támadás, mely azzal a céllal indult, hogy a flandriai angol haderőt 
szétverje, elérje a csatornapartot és elfoglalja az ott levő kikötőket, eleinte — 
ahogy az március 21-én is történt — sikeresnek bizonyult. A német hadvezető
ség az irányt jól választotta meg. Az első csapás Armentieres^től délre, az ott 
állomásozó — az 1. brit hadsereg kötelékében harcoló — portugál alakulatok 
ellen irányult. Az arcvonalban levő portugál hadosztály éppen felváltás alatt 
állt, de a portugálok ettől eltekintve sem képviseltek jelentős erőt, harckészsé
gük a számukra nehezen felfogható háborúban eleve alacsony szinten mozgott. 

37 Weltkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 254. o. 
38 Uo. 
39 H. Wilsori, 270—271. O. 
40 Uo. 275. O. 
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A túlerőben levő német hadsereg a rosszul védett szakaszon könnyen áttört és 
gyorsan nyomult előre. Merville és Bailleul eleste után az angol hadvezetőség 
már az északi területsáv elárasztását és a nem döntő fontosságú kikötők fel
adását latolgatta. A német előretörés azonban — ia nehéz terepviszonyok és az 
utánpótlás elmaradása következtében — mennél messzebbre jutott, annál in
kább veszített erejéből, és az ellenséges tartalékok beérkezése után — Foch an
gol hadosztályok mellett 12 francia hadosztályt is e frontszakaszra irányított — 
végképp elakadt. „Makacs ellenség, rengeteg gépfegyver". ,,A csapatok parancs 
ellenére sem hajlandók támadni!" — jelentették már április 14-én a 4. és 6. 
hadsereg részéről.41 

Az offenzívát felélénkíteni, a holtpontról kimozdítani a Kémmel elleni áp
rilis 25-i támadás sem tudta. Az ellenállás fontos gócpontját jelentő hegység 
megrohanása győzelemmel zárult, de a látványos siker egyben a csata befeje
zését is jelentette. 

A flandriai támadás mérlege: újabb, átlagosan 15—20 km mélységű — nehe
zen védhető — kiszögellés, 86 000 halott és sebesült a németeknél, 100 000 főt 
meghaladó veszteség a szövetségeseknél.42 

Május 21—június 4.; június 9—14. A német hadvezetőség a flandriai offen
zívát — bár a várt siker elmaradt — folytatni kívánta, az elakadást átmene
tinek tekintette. Ugyanakkor úgy vélte, addig is, amíg erre sor kerülhet, má
sutt kell támadni, hogy a tartalékokat innen, a főcsapás irányából, elvonják, 
így került sor május 27-e ós június 4-e között a „Blücher", „Goerz" és „York" 
fedőnevekkel ellátott hadműveletre az arcvonial déli szakaszán, a Reims és No-
yon által határolt térségben. 

A főparancsnokság a hetven kilométer hosszúságú arcvonalon 36 hadosztályt 
és erős tüzérséget (5623 ágyú) vont össze.43 A támadás meglepő sikerrel járt, 
mert az ellenséget váratlanul érte. A francia hadvezetőség a flandriai támadá.s 
megindulása után magáévá tette az angolok véleményét — amit eleinte vona
kodott elfogadni —, hogy a német offenzíva a brit expedíciós hadsereg ellen 
irányul, 'annak szétverését, tengerbe szorítását célozza. A tartalék jó részét a 
flandriai csata idején és azt követően nyugatra irányították, ebből következően 
délen, különösképpen a német támadás vonalába eső szakaszon, gyengébb erők
kel rendelkeztek. Az itt álló 6. francia hadsereg, a mögöttes alakulatokat is be
leértve, csupán 16, zömmel gyenge harcértékű hadosztályból állt. Az ide irányí
tott angol hadtestet kifejezetten pihenés céljából küldték a nyugodtnak vélt 
frontszakaszra. A francia tüzérség iaz ágyúk számát tekintve a vele szemben fel
vonult ütegek 74-ét sem érte el. 

A csupán elterelő hadmozdulatnak szánt német támadás, a vázolt körülmé
nyek között, meglepő eredménnyel járt. A Chemin des Dames44 ellen rohamra 
indult gyalogság .alig talált ellenállásra. A német hadosztályok május 27-én és 
28-án olyan gyorsan nyomultak előre, hogy az menetteljesítménynek is jelentős 
lett volna. A támadás középpontjában álló 22. francia és 50. brit hadosztály — 
Foch visszaemlékezése szerint — egyszerűen elmerült a támadók áradatában.45 

Az előretörő csapatok az offenzíva tulajdonképpeni célját, az Aisne és Vesle 
folyókat egy nap alatt elérték, 28-án benyomultak Soissonis-ba. 

Bár az offenzíva sikere a német hadvezetőséget is meglepte, Ludendorff — 
híven az addigi gyakorlathoz — némi habozás után, az eredeti elgondolást mó-

41 Weltkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 283. o. 
42 Uo. 300. o. 
43 Uo. 330—331. o. 
44 Az Aisne folyótól é szakra fekvő hegyhá t elnevezése. A név (asszonyok úl^a) XV. Lajos 

korából származik . Az ú t XV. Lajos lánya i s z á m á r a épül t . 
45 Foch, 359. o. 
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dosította, az előrenyomulás folytatására adott parancsot és — nagy eredményt 
remélve — tartalékokat irányított az áttörés színhelyére. A német hadosztályok 
május 30-án a Mame-hoz érkeztek és birtokukba vették Château-Thierry és 
Dormans közt a folyó nyugati partját. 

A német előretörés hírére Párizsban — mely ekkor alig 70 krai-ire feküdt az 
arcvonaltól — kiürítésről, a kormány és a közhivatalok távozásáról tanácskoz
tak. A Kamarában felvették a felelősség kérdését — egyesek Foch fejét köve
telték.46 De erre nem került sor. A francia hadvezetőség, magához térve, moz
gósította a rendelkezésre álló erőket és a beérkező tartalékokat a szárnyakon 
összpontosította. Ügy gondolták, amennyiben a német támadás itt elakad, az 
előnyomulás a középső frontszakaszon sem folytatható. Ez így is volt. A néme
tek erejéből nem futotta a támadás kiszélesítésére, a balszárnyon Reims, a jobb
szárnyon Villers-Cotterêts a francia hadsereg birtokában maradt, és ezzel a 
csata sorsa is eldőlt. A legsikeresebb német támadás június 4-én befejeződött. 
A végeredmény nem különbözött az eddigiektől: új kiszögellés, mély előreugró 
zsák, feltöltve — vasút hiányában nehezen ellátható — hadosztályokkal. Lu-
dendorff a kedvezőtlen arcvonalat június 9-én új hadművelettel próbálta kiegye
nesíteni. De az új támadás, melyet „Gneisenau" fedőnévvel Montdidier és No-
yon között készítettek elő, kudarcba fulladt. Az offenzíva kibontakozni sem tu
dott. A franciák a német rohamot, a szándékról jó előre értesülve, ezúttal felké
szülten várták. 

Július 15—17. A Chemin des Dames-nál indított támadás nem vont el szö
vetséges erőket Flandriából — mint ahogy remélték —, ugyaniakkor elhasználta 
a német tartalékok egy részét anélkül, hogy döntő, átütő sikerré fejlődött vol
na. Ilyen körülmények között a német hadvezetőség, korainak ítélve a flandriai 
offenzíva folytatását, új déli irányú támadás mellett döntött. Ügy vélték, ezzel 
az arcvonal egyrészt javítható lesz, másrészt egy újabb, déli irányú offenzívával 
a francia hadvezetőséget mégiscsiak rákényszerítik a Flandriában levő tartalé
kok átszállítására. Az új csapást Reimstől kétoldalt készítették elő. Mély, kettős 
átkarolásra gondoltak, melynek során a 7. hadsereg nyugat felől, a Marne két 
oldalán Épernay, az 1. és 3. hadsereg kelet felől a Vesle (Châlons sur Marne) irá
nyába fog előretörni. 

A német hadsereg utolsó — július 15-én meginduló — offenzívája, ellentét
ben a korábbi kis érietekkel, taktikai szempontból is kudarcnak bizonyult. 

Ludendorff iaz addigi kezdeti sikerek alapján úgy vélte, a korábbi támadá
soknál alkalmazott módszer bevált, azon változtatni bajos és indokolatlan. Fran
cia részről ugyaniakkor a „bevált módszert" már jól ismerték, elhárítására -— 
kellő tapasztalatok birtokában — felkészültek. 

A francia hadvezetőség július 15-én az első állásokat lényegében üresen hagy
ta, csapatait, tüzérségét a második és a harmadik védelmi vonalban helyezte 
el. A német „pergőtűz" így üres állásokat ért, az előretörő gyalogság sértetlen, 
teljes értékű ellenállásba ütközött. 

Július 15-én a meglepetés is elmaradt. A francia parancsnokság a felderítés 
adataiból, elfogott és átszökött néniét katonák vallomásaiból a támadás helyéről 
és időpontjáról pontosan értesült. Nem így a német vezérkar, mely rosszul mérte 
fel a helyzetet és az erőviszonyokat. Reimstől kétoldalt 48 hadosztályt vontak 
össze. Ügy vélték — nem ismerve a francia felkészülés méreteit —, hogy ez szá-

46 Clemenceau spricht. Unterhaltungen mit seinem Sekretär Jean Märtet. Berlin, 1930. (a to
vábbiakban — Martet-Clemenceau 1.) 239—241. o. ; Der Tiger. Weitere Unterhaltungen Clemen-
ceaus mit seinem Sekretär Jean Märtet. Berlin, 1930. (a továbbiakban — Martet-Clemenceau 2.) 
180. o. ^ 
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mukra kétszeres túlerőt biztosít, holott a szemben álló erők valójában egyenlőek 
voltak.47 

A támadás napján az udvari vonat is a helyszínre érkezett. A császár — 
kedvező fordulatra számítva — előre elkészített megfigyelő állásból távcsövön 
figyelte az eseményeket és várta a beérkező híreket. A jelentések azonban győ
zelem helyett vereségről, kudarcról tudósítottak. A 7. hadsereg alakulatai, 
Reimstől délnyugatra Dormans-nál, átkeltek ugyan a Marne déli partjára és 
ezt követően némileg előre is nyomulták, de Reimstől keletre az 1. és 3. had
sereg nem jutott túl az ellenség első, előre kiürített állásain. A helyzet itt re
ménytelenné vált. Ludendorff e frontszakaszon már 17-én az offenzíva beszün
tetésére adott parancsot, majd ezt követően a 7. hadsereget is az eredeti állá
sokba való visszatérésre utasította. 

Mielőtt azonban erre az elrendelt visszavonulásra sor került vokia, megindult 
az antant jól előkészített ellentámadása a Reims ellen felvonult német had
sereg fedetlenül hagyott jobbszárnya ellen. 

Az antant ellentámadása 

Július 18—augusztus 3. A 10. és 6. francia hadsereg támadása az Aisne és a 
Marne között július 18-án hajnali 4.35Jkor vette kezdetét a Nouvrontól Belleau-
ig terjedő mintegy 40 ikm-es frontszakaszon. 

Az antant e térségben — leginkább a Villers-Cotterêts körüli erdőben — 26 
hadosztályt, 400 tankot, 2133 ágyút, 1100 repülőgépet vont össze.48 

Az ellentámadás sikertét e jelentős túlerő és az új típusú tankok tömeges be
vetése biztosította. A Renault gyárban előállított könnyű harckocsik 8 km-es 
sebességgel — akkori mértékkel mérve viszonylag gyorsan — haladtak és jól 
alkalmazkodtak a terepviszonyokhoz. A tankgyártás újdonsága, „a francia meg
oldás", az addigi nehézkes, behemót típusoknál használhatóbbnak bizonyult; a 
mozgékony kétszemélyes harckocsik tömeges alkalmazása olyan új támadó fegy
vert jelentett, amellyel szemben a felkészületlen német hadsereg sehogy sem bol
dogult. 

A tankok, rövid tüzérségi előkészítés után, egyszerűen áthaladtak a gyengén 
kiépített német állásokon, és a meglepett alakulatok hátába kerülve, bomlást, 
pánikot idézték elő. A páncélosok mögött, kisebb csoportokban, csatarepülőktől 
kísérve nyomult előre a francia gyalogság. Néhány órával a támadás megindu
lása után a francia hadsereg Villers-Cotterets-től északnyugatra Soissons irá
nyában mélyen előretört, a németek menekültek és tömegesen tették le a fegy
vert. A hadifoglyok száma a támadás első napján 10 000-re volt becsülhető.49 

A német trónörökös hadseregcsoportja, melyhez a szóban forgó frontszakasz 
tartozott, valamint a közvetlenül érintett 7. és 9. hadsereg, július elején több íz
ben is jelezte a helyzet veszélyes voltát. A jelentések rámutattak az ellenséges 
csapatösszevonásokra és a saját — influenzajárványtól is tizedelt — hadosztá
lyok gyengeségére.50 E jelzéseket azonban a főparancsnokság figyelmen kívül 
hagyta, mert jelentős erők e frontszaíkaszra irányítása keresztezte volna a távo
labbi célt : a flandriai támadás előkészítését. 

47 Weltkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 444., 447. o. 
48 Uo. 477. o. 
49 Foch, 418. o. ; Wel tkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 503. o. A hivata los német had tö r t éne t szerint a 

foglyok magas száma a r r a enged következte tn i , hogy az á t tö rés döntő szakaszáná l álló egysé
gek szinte kivéte l né lkü l m e g a d t á k m a g u k a t . 

50 A néme t hadse regben ny i lván ta r to t t be tegek száma m á j u s b a n 307 000, j ú n i u s b a n 382 000, j ú 
l iusban 685 000 volt, ebből az in f luenzában megbe tegede t t ek száma jún iusban 139 000, jú l iusban 
399 000. (Weltkrieg, 1914—1918. Bd. 14. 516. O.) 
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A német hadsereg visszavonulása (1918. július 18—november 11.) 

A július 15-i offenzíva 'megindulása után a főparancsnokság úgy vélte — és e 
véleménnyel a helyi parancsnokságok is egyetértettek —, hogy ezzel a jobb
szárnyat fenyegető veszély elhárult, az antant tartalékait a támadás kivédésére 
fogja összpontosítani. 

Miután a Reimsnél indított offenzíva elakadt, Ludendorff a bajor trónörökös 
főhadiszállására utazott, hogy ott a flandriai támadás megindításáról tanács
kozzon. 

A megbeszélés során — július 17-én — cáfolta és alaptalannak minősítette az 
ellenséges osapatösszevonásokról terjesztett híreket, alaptalannak minősítette, 
hogy Villers-Cotterêts^nél erős francia tartalékok gyülekeznének. Ügy vélte: 
„az ellenség jelentős, bevethető tartalékokkal nem rendelkezik".51 

Még néhány óra sem telt el és a tárgyalóasztalon feküdtek az első jelentések 
az alaptalannak minősített hírek helytállóságáról, a Soissons-tól délnyugatra 
megindult francia támadásról. 

A főparancsnokság még aznap leállította a Flandriába irányított szállítmá
nyokat és 4 hadosztályt a megingott frontszakasz védelmiére irányított. 

A német tartalékok tömeges bevetése a francia előnyomulást lelassította, de 
nem tudta megakadályozni az utánpótlást biztosító vonalak elvágását. A Mámé
tól északra álló hadosztályok visszavonása elkerülhetetlenné vált. 

Az ezt elismerő parancs kiadását Ludendorff — presztízsoikokból — amíg 
csak lehetett, eDenezte és halogatta, de más lehetőség híján végül mégis csak 

51 Uo. 470. o. 
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megszületett a döntés: hídfőállásokat kiépíteni, visszavonulni az Aisne és Vesle 
folyók mögé. 

A német hadsereg visszavonulása július 26-án vette kezdetét és augusztus 
3-án fejeződött be. E hadmozdulat azt jelentette, hogy e frontszakaszon — né
hány sávtól elteikintve — feladták, mindazt, amit a májusi sikeres előretörés so
rán elfoglaltak. 

A július 15-ét követő események a német hadsereg súlyos vereségét jelentet
ték. A vereséget nem az larcvonal kiegyenesítését eredményező területfeladás 
jelentette, ez végső soron előnyös volt, hanem az, hogy e vereséggel a kezde
ményezés kicsúszott a német hadvezetés kezéből. 

Az antant július 18-i ellentámadása fordulatot jelentett a háború menetében. 
Amikor Fochtól — akit a „2. mamei csata" sikeres megvívásáért augusztus 

7-én marsallá léptették elő — később megkérdezték : mikor vált világossá, hogy 
a háború — ellentétben az addigi általánosan elfogadott véleménnyel — már 
1918-ban befejezhető lesz, a főparancsnok a feltett kérdés kapcsán egyértel
műen a július végi napokra utalt: Akkor, abban a helyzetben, a német hadsereg 
megingását látva, „merült fel bennem először, akkor csillant fel hirtelen a győ
zelem közeli lehetősége".52 

Ami a német hadvezetőséget illeti, a főparancsnokság a július 15-i offenzíva 
kudarcát tagadni próbálta, és a július 18-i vereség tényét sem kívánta tudomá
sul venni. 

Az AOK-hoz beosztott teljhatalmú német megbízott, Cramon tábornok, július 
24-én Arzhoz, a Monarchia vezérkari főnökéhez feljegyzést juttatott el, mely 
Ludendorff átiratát tartalmazta. Az átirat erélyesen cáfolta a július 15-i offen
zíva „részbeni sikertelenségéről" terjesztett híreket és az antant július 18-i tá
madásáról úgy nyilatkozott, hogy azt örömmel üdvözöljük — mert minél in
kább elhasználja erőit az ellenség, annál jobb".53 

Feltehető, hogy Ludendorff maga sem ítélte annyira rózsásnak a helyzetet, 
mint ahogy iaz a kiugrani készülő szövetséges megnyugtatásária szánt levélben 
olvasható volt. De azt, hogy a kezdeményezés lehetősége elveszett, hogy a fland
riai támadást szerényebb keretek között sem lesz lehetséges folytatni, elhinni — 
egyelőre — nem tudta és nem is akarta. 

Augusztus 3-án a császár mellé beosztott vezérkari tiszt kérdésére: Sor kerül-e 
az arcvonal nagyon is indokolt kiegyenesítésére? Előkészítheti-e erre az uralko-

52 Marschall Foch: E r i n n e r u n g e n von de r Marnesch lach t bis zu r Ruhr . Niedergeschr ieben 
un t e r pe rsön l icher Redak t ion des Marschal ls v o n R a y m o n d Recouly . Dresden, é. n . ; (a t ováb
b iakban — Foch, E r innerungen) 133—134. o. „ Ich h a t t e wirk l ich in j e n e m Augenb l i ck" b e m e r k t e 
Foch „die erste Ahnung des baldigen Sieges. Blitzartig leuchtete er vor mir auf. Damals begann 
ich diese Möglichkeit in Rechnung zu stellen und meine Pläne danach einzurichten." 

53 Kriegsarchiv (Wien), (a továbbiakban — KA Wien) K. u. k. Armeeoberkommando (a to
vábbiakban AOK), Operationsabteilung. Geheimakten (a továbbiakban Op. Geh.) 1918 Nr. 1802.. 
„Es gehen Gerüchte über teilweises Misslingen der jetzigen deutschen Offensive um. Exzellenz 
Ludendorff hat mir nachfolgendes Schreiben übermittelt: »Ich bitte dem Gerüchte scharf ent
gegen zutreten. Von einem Misslingen der Offensive kann keine Rede sein. Die Offensive brachte 
sehr schöne taktische Erfolge, dazu mehr als 20 000 Gefangene . . . Inzwischen hat der Feind mit 
seiner erwarteten Gegenoffinsive eingesetzt. Das ist uns durchaus erwünscht. Je mehr er seine 
Kräfte verbraucht, um so besser . . .«" Feltehető, hogy Ludendorff fejtegetéseit a Monarchia 
főhadiszállásán kétkedéssel fogadták. Erre utal, hogy az aktát, mely azzal zárult: kérik a saj
tóhoz való továbbítását, „intézkedést nem igényel" jelzéssel látták el. A német offenzíváról és 
az antant ellentámadásáról Hohenlohe, a Monarchia berlini követe július 17-i és július 22-i 
távirataiban a valósághoz közelebb álló értesülések alapján, reális információt küldött. Negatív 
képet rajzolt a német hadsereg és a hátország helyzetéről a bajorországi követ is Münchenből 
keltezett július 27-i és augusztus 10-i bizalmas jelentéseiben. Az itt közölt, magas állású bajor 
katonai vezetőtől származó információk helytállóságán nem változtat, -hogy azok kiszivárogta
tásával a bajor királyi udvar IV. Károlyt a Vilmos császárral és a helyzetet szépítő német ve
zetőkkel szembeni erélyesebb fellépésre kívánta ösztönözni. Haus-, Hof und Staatsarchiv (Wien) 
[a továbbiakban — H. H. und St. (Wien)], Politisches Archiv (a továbbiakban — P. A.) I. 341. 
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dót? — az első szállásmester határozott nemmel válaszolt. „Védekezni?... — 
Folytatjuk' a támadást, amint a csapatok némileg kipihenték magukat."54 

Az antant nem adott időt a pihenésre. Foch számára július 18-a után világos 
volt: a siker titka éppen abban áll: nem engedni lélegzethez jutni a németeket, 
lehetetlenné tenni, hogy hadosztályaikat felfrissítsék, arcvonalukat átrendezzék. 
A haditerv, melyet július 24-én a szövetséges haderők főparancsnokai elé ter
jesztett, ennek megfelelően támadássorozatot, gyors, egymást követő hadmoz
dulatokat javasolt azzal a céllal, hogy biztosítsák az arcvonal ellátása szempont
jából jelentős vasútvonalakat (Párizs—Avrincourt, Párizs—Amiens), biztosítsák 
az északi frontszakaszon a veszélyeztetett bányákat és az angol hadsereg hát
védjét jelentő nagyfontosságú kikötőket (Dunkerque, Calais). A hadműveletek 
alakulásától függően — amennyiben e részleges célokat sikerül elérni — a hadi
terv nyár végére, ősz elejére egy nagyobb szabású támadás megindítását is napi
rendre tűzte.55 

Augusztus 8—12. A szövetséges haderő az első csapást — a vázolt haditerv 
értelmében — ia Párizs—Amiens közötti vasút biztosítása céljából Amiens-től 
délnyugatra, a Somme és Avre folyók között mérte a németekre. Az antant e 
frontszakaszon a 4. angol és az 1. francia hadsereg keretében 23 gyaloghadosz
tályt, 3 lovas hadosztályt, 3048 ágyút, 1900 repülőt és 546 harckocsit vont ösz-
sze. Ez a szembenálló német csapatok ellenében a gyalogságot tekintve kétsze
res, az ágyúk számát illetően négyszeres, a repülőgépeket egybevetve tizen
nyolcszoros túlerőt biztosított.56 Miután harckocsikkal a német hadsereg tovább
ra sem rendelkezett, azok tömeges bevetése az Amiens-nél indított támadás so
rán is döntő jelentőségű volt. 

Az augusztus 8-án elindított roham hasonlóan zajlott le mint a július 18-i 
előretörés. A mesterséges köd védelme alatt a rövid tüzérségi előkészítés után 
megjelenő páncélosokkal szemben a létszámuklat és minőségüket tekintve egy
aránt gyenge német hadosztályok tehetetlennek bizonyultak. A tankok — ez
úttal nem francia, hanem tökéletesített, új típusú angol harckocsik — mélyen 
behatoltak a gyengén kiépített német állások mögé. Az arcvonalban álló ala
kulatok, meglepve és magukra mlaradva, szinte ellenállás nélkül kapituláltak, 
tömegesen tették le a fegyvert a páncélosok mögött felfejlődő gyalogság és lo
vasság előtt. A 28 km szélességű frontszakaszon a szövetségesek egyetlen nap 
alatt 15 km-t haladtak előre. A hadifoglyok száma 13 000, a zsákmányolt ágyúk 
száma 300 volt.57 

A Chaulnes és Roye irányába előretörő angol és francia hadosztályokat a né
met hadvezetőség csak jelentős számú — jórészt nagy sietve teherautókon a 
helyszínre szállított — tartalék bevetésével tudta augusztus 12-ére, több napon 
át tartó visszavonulás után, úgy-ahogy megállítani. 

A német hadsereg harckészségének hanyatlása 

Az augusztus 8-i, Ludendorff által később fekete napként számon tartott ve
reség jelentősége nem a március 21-4 támadás során elfoglalt terület egy részé-

54 Niemann, Alfred: Ka i se r u n d Revolut ion. Die en t sche idenden Ere ignisse i m Grossen H a u p t 
quar t i e r . Berl in, 1922. (a t o v á b b i a k b a n — Niemann) 28. o. „»Darf ich Seine Majestät — so f ragte 
ich — darauf vorbere i t en , dass E u e r Exzel lenz zu F r o n t v e r h ü r z u n g e n schre i t en w e r d e n ? . . .« 
»Verte id igung? Ich hoffe, w i r w e r d e n den Angriff auf Amiens for tse tzen können , sobald d ie 
T r u p p e n sich e in ige rmassen erhol t haben .« Mich umf ing für e inen Augenbl ich mi t sugges t iver 
Gewal t — der Siegeswille d ieser P r o m e t e u s n a t u r . " Lényegében — e n y h é b b f o r m á b a n — u g y a n 
ezt t a r t a lmazza a hadse r egcsopo r toknak augusz tus 2-án kü ldö t t t á jékoz ta tás is , azzal a k ü l ö n b 
séggel, hogy a t á m a d á s lehetséges i r ánya i közöt t Amiens t n e m emlí t i . Wel tkr ieg , 1914—1918. Bd.. 
14. 537—538. o. 

55 Foch, 425—429. O. 
56 Weltkr ieg, 1914—1918. Bd. 14. 553—554. o. 
57 Uo. 555—557. O. 
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nek feladásában rejlett, hanem abban, hogy a vereség kapcsán nyilvánvalóvá 
vált a német hadisereg hardkészségének hanyatlása. 

Az arcvonalban álló hadosztályok csődöt mondtak. Ludendorff visszaemléke
zéseiben a következőket írja : 

„A harctérre kiküldött vezérkari tiszt az augusztus 8-i offenzíva által első
sorban érintett hadosztályok állapotát oly módon jellemezte, hogy az mély bê -
nyomást tett rám. Hadosztályparancsnokokat és tiszteket hívtam a frontról 
Avesnesbe, hogy megbeszéljem velük a történteket. Értesültem ragyogó vitézi 
tettekről, de olyan jelenségekről is, amelyeket — nyíltan meg kell mondanom 
— a német hadseregben mind ez ideig lehetetlennek tartottam : hogy adták meg 
magukat katonáink egyes lovasoknak, zárt egységek a tankoknak! Egy friss, 
bátran támadásba induló hadosztályt a visszaözönlők »sztrájktörők«, »háború 
meghosszabbítók-« kiáltásokikal fogadtak. Szavak, melyekkel még találkozunk. 
A tisztek befolyása nem egy helyütt a semmivel volt egyenlő; tehetetlenül 
szemlélték, hogy az áradat őket is elragadja."58 Az, hogy a német hadsereg harc
készségét illetően nincs minden rendben, már a nagy offenzívát megelőzően, 
világosan látható volt. 

A hadifoglyok és szökevények növekvő számára, a 'kilengésekre, a lázongás, 
sőt a nyílt lázadás eseteire, a hátország hangulatára már utaltam. Mindez — a 
kezdeti lelkesedés ellenére — érvényes volt a támadás megindulását követő 
időszakra is, sőt, a bomlásra utaló tünetek ekkor, új körülmények és adottsá
gok között, nem egy vonatkozásban új jelenségekkel színeződtek. 

Egy, a háborút követően megjelent, feltűnést keltő kiadvány — dr. Hans 
Schmidt egykori zászlóaljparancsnok könyve — a március 21-i és az azt követő 
támadások elakadását (annak tulajdonította, hogy a kiéhezett katonák előnyo
mulásuk során nagy mennyiségű élelmiszer és még nagyobb mennyiségű ital 
birtokába jutattak. A gyalogság, lerészegedve, a támadás azonnali folytatását 
megtagadta és a döntő pillanatban hasznavehetetlennek bizonyult. Féktelen 
italozásra és azt követő kilengésekre került sor március 25-én Albert-nál, áp
rilis 14-én Armentières^nél, május 27—28-án pedig a déli irányú nagy áttörést 
követően.59 

Az alkoholizmus jelentőségét, szerepét a vereségben az apologetikus beállí
tottságú hivatalos és félhivatalos német hadtörténetírás többnyire kétségbe 
vonja.60 

Bárkinek is legyen igaza e vitában, annyi bizonyos, hogy a senki által nem 
tagadott részegeskedés — läkár döntő jelentőségű volt, akár nem — jól jelle
mezte, híven tükrözte a német hadsereg helyzetét és hangulatát. A katonák jó
zan állapotban még engedelmeskedtek; a beléjük nevelt fegyelem még úgy-
ahogy összetartotta őket, az alkohol hatására azonban az elfojtott vágyak ellen
állhatatlan erővel törtek a felszínre, szabad utat kapott a tagadás, felülkereke
dett a háborúellenesség, az évek óta tartó értelmetlen, népnyomorító öldökléssel 
való ösztönös szembefordulás. 

58 Ludendorff, Kriegserinnerungen, 550—551. o. 
59 Dr. Hans Schmidt: Warum haben wir den Krieg verloren? Hamburg, 1924. és Unsere Nie

derlage im Weltkrieg. Militärische Einwände gegen meine Schrift über das Scheitern der deut
schen Angriffe im Frühling und Sommer 1918 und meine Erwiderungen. Uo. 1925. (Dr. Hans 
Schmidt: Miért vesztettük el a háborút? Hamburg, 1924. és Vereségünk a világháborúban, kifo
gások katonai oldalról az 1918 tavaszi és nyári német támadásokkal foglalkozó könyvem ellen 
és válaszom ezekre. Uo. 1925.) 

60 A 14 kötetes német hadtörténet a felsorolt eseteket megemlíti (Weltkrieg, 1914—1918. Bd. 
14. 191., 284., 48. o.), de tagadja, hogy e körülmény az offenzíva kimenetelét befolyásolta volna. 
Alexander Griebel e kérdéssel foglalkozó tanulmányában (Das Jahr 1918 im Lichte neuer Pub
likationen. Viertel]ahrshefte für Zeitgeschichte 1958. 4.) Schmidt véleményét megalapozottnak 
tartja. Griebel a 14 kötet szerzőit indokolatlan szépítgetéssel vádolja, és az italozással kapcso
latos állításokat új adalékokkal támasztja alá. 
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A német hadvezetőség a hadsereg tényleges, kevés jóval biztató hangulatáról 
érkező híreknek eleinte — tekintettel iáira, hogy azok terveit és feltételezéseit 
keresztezték —nem tulajdonított jelentőséget. 

A főhadiszálláson, a tavaszi hónapokban vagy tagadták az idevágó jelentések 
helytállóságát, vagy ha nem, vonakodtak azokból messzebb menő következteté
seket levonni. 

Hindenburg és Ludendorff nézeteit jól rögzítik a flandriai arcvonalon vezér
kari főnökként tevékenykedő Albrecht Thaer naplófeljegyzései.61 Thaer, akit áp
rilis végén a főhadiszállásra osztottak be szolgálattételre, új beosztását megér
kezése után azonnal arra kívánta felhasználni, hogy a legfőbb vezetőket a fron
ton szerzett kedvezőtlen benyomásairól őszintén tájékoztassa. 

Thaer testközelből érzékelte a felcsigázott, de be nem teljesült remények visz-
szahatásakérat jelentkező apátiát, a beígért győzelem elmaradása felett érzett 
csalódottságot. A gyalogságnál a veszteségek láttán pánikhangulatot észlelt, a 
tüzérségnél gyenge teljesítményt és italozást. Tudta, hogy az elmaradók és buj
kálok száma növekedőben van, és azzal is tisztában volt, hogy ezen a szigorú 
megtorló rendszabályok önmagukban nem segítenek.62 

Hindenburg a május 1-én kihallgatásra jelentkező Thaer beszámolóját végig
hallgatva kijelentette, hogy a hozzá beérkező és az arcvonal egészére vonatkozó 
napi jelentések szerint a katonák hangulata „nálunlk igen jó, majdnem hogy ki
tűnő, az ellenségnél viszont annál rosszabb". A kilátásokat illetően az oroszor
szági eseményekre hivatkozott: „Ott sem ment a dolog egyszerre, de a kolosz-
szus végül is összeomlott". így lesz ez a nyugati hadszíntéren is. Még öt hónap 
van a tél beálltáig, addig „egyszer itt támadunk, egyszer ott támadunk, itt tá
madunk, ott t ámadunk. . . " A tábornagy közben — Thaer leírása szerint — 
ütemesen hol a jobb, hol a bal öklét emelte támadó mozdulatra.63 

Ugyanaznap Ludendorff is fogadta új beosztottját. Ö nem vonta kétségbe 
Thaer állításait, de aggályait azzal söpörte félre, hogy mást nem tehetnek, tehát 
ki kell tartani az addig követett stratégia mellett. Az első szállásmester a felelős
séget a helyzet rosszabbodásáért, a fegyelem lazulásáért ugyanakkor a parancs
nokokra hárította.64 

Áttérés a defenzívára 

Az augusztus 84 katasztrófa után Ludendorff kénytelen volt feladni korábbi, 
a támadás minden áron való továbbfolytatását valló, a „nincs más kiút"-ra 
hivatkozó álláspontját. Augusztus 11-én a főhadiszállásra érkező uralkodó előtt 

61 Thaer 1915 januárjától a nyugati fronton a IX. tartalékhadtest vezérkari főnökeként telje
sített szolgálatot. Naplófel jegyzéseit (nem a nyilvánosság számára készültek) halála után, a má
sodik világháborút követően adták ki. 

62 Thaer, 188. o. „Persön l ich h a b e ich mich davon übe rzeugen müssen , das d u r c h w e g die 
T r u p p e n jetzt u n t e r de r Depress ion e iner sehr grossen E n t t ä u s c h u n g s t anden . . . Man füh l t : »Nun 
muss wei te r gekämpf t werden , egal wi rd es so wei te rgehen , e ine Offensive de r a n d e r e n folgen, 
mi t dem Wiedersehen in de r He imat wi rd es Wohl Essig werden.-« Das ist so der Inha l t dessen, 
was m a n a l len tha lben zu h ö r e n b e k o m m t . Die Tapfers ten sind seh r ernst . Bei den s chwäche ren 
C h a r a k t e r e n zeigten sich schon üb le re Fo lgen : P a n i k e n bei de r Infan t r ie be i Ein t r i t t n e u e r 
grosser Ver lus te , m a n g e l n d e Leis tungen bei de r Art i l ler ie , bei de r sogar in Einzelfäl len das Mu-
ni t ion ie ren mi t G e t r ä n k e n im Vorde rg rund zu s tehen schien. Al lgemeine Z u n a h m e von D r ü c -
ke rbe rge re i . Man greift als vorgese tz te Ins t anz h ie rgegen scharf ein, a b e r da s is t doch z u m Teil 
ein K u r i e r e n an S y m p t o m e n , abe r n icht am G r u n d e de r K r a n k h e i t . " (Naplőfeljegyzés, 1918. á p 
rilis 26—27.) 

63 Thaer, 196—197. o. 
64 Thaer, 198. o. „ A m e n n y i b e n a c sapa tokná l a helyzet rosszabbodik , h a a fegyelem lazul, 

úgy ez a t i bűnötök , b ű n e m i n d e n f ron tpa rancsnokságnak , me ly e lmulaszt ja az eré lyes fellépést. 
Hogy volt m á s k é p p e n lehetséges , hogy egész hadosz tá lyok a z s ákmányo l t kész le tekből to rk ig 
zabá l ták és hu l la részegre i t t ák m a g u k a t ahelyet t , hogy az a n n y i r a szükséges e lőnyomulás t foly
t a t t á k vo lna? Hisz ez az oka, hogy a márc ius i n a g y t á m a d á s és mos t a „George t t e" n e m ju to t 
t ak messzebbre . (Naplófeljegyzés, má jus 2.) 
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beismerte a vereséget, utalt a harckészség süllyedésére, elszánt védekezést java
solt („egy talpalatnyi földet sem fogunk harc nélkül feladni").65 

A császár közbevetésére: nem követeltek-e a lehetségesnél többet a csapatok
tól, Luidendorf f nemleges választ adott.66 

Vagyis nem a világuralmi elképzelésekben és az annak alárendelt hadászati 
terv irrealitásában, a saját erő túlbecsülésében és az ellenség erejének lebecsü
lésében, hanem a végrehajtásban rejlett a bajok oka és forrása. 

Ludendorff, elismerve a vereséget, a felelősséget továbbra is a katonákra, az 
alsóbb vezetésre, majd egyre nagyobb hangsúllyal a hátországra és a vele egyet 
nem értő politikusokra hárította.67 

önmentő gondolatmenetében ia későbbi, a „tőrdöfésről" gyártott nézetek főbb 
elemei már együtt voltak; a Dolchstoss legenda magva már megtalálható. 

Az elhangzottak alapján a császár abban összegezte véleményét, hogy nincs 
mit tenni: „Eljutottunk teljesítőképességünk határához. A háborút be kell fe
jezni."68 

A további teendőkre nézve néhány nap múlva (augusztus 13-án) értekezlet 
ült össze a miniszterelnök és a külügyminiszter bevonásával. A Spa-ban tartott 
konferencián — az antant támadása közben elakadt — Ludendorff, szubjekti-
vista beállítottságából következően, újra rózsásabbnak látta a helyzetet, mint 
amilyen az valójában volt. 

A konferencia jegyzőkönyvében módosította a Hindenburg beszámolójáról 
szóló részt. Az eredeti szöveg — „a tábornagy reméli, hogy mindezek ellenére 
sikerülni fog francia földön megállni és ezáltal akaratunkat az ellenségre végül 
is rákényszeríteni" — Ludendorff javítása után a következőképpen hangzott: 
„A tábornagy kijelenti, hogy sikerülni fog francia földön megállni és ezáltal 
akaratunkat az ellenségre végül is rákényszeríteni".69 

Visszavonulás 

Foch az augusztus 8-i támadás vártnál jobb kimeneteléről értesülve azonnal 
az offenzíva gyors folytatását sürgette, nehogy a bomlás jeleit mutató, megin
gott német hadsereg — sorait rendezve — a védekezésre felkészülhessen. 

Miután az augusztus 8-i áttörést követően a német ellenállás a középső sza
kaszon — Chaulnes és Roye között — szilárdnak bizonyult, az antant augusztus 
második felében a szárnyak felől, a 3. brit és a 10. francia hadsereg vonalán 
indult rohamra. A franciák Lassigny és Noyon, az angolok Croissilles és Beau-
paume irányában törtek előre. 

A szárnyak behajlása a német hadsereget a középső frontszakasz kiürítésére 
kényszerítette. Szeptember 2-án a hadvezetőség elrendelte a visszavonulást az 
eredeti kiinduló állásokhoz, az ún. Sieigfried-vonalhoz.70 

65 Niemann, 42—43. o. 
66 Uo. „A császár közbevetette, nem hallgathatja el, az a benyomása, hogy a csapatoktól túl 

sokat követeltek. A trónörökösnek is ez a véleménye és ez ügyben már közbenjárt császári ap
jánál. Ludendorff tábornok válaszában hangsúlyozta, bizonyítható, hogy az ellenséges hadosz
tályok ugyanannyi ideig vannak a frontvonalban mint a m ie ink . . . A második hadsereg csődje 
augusztus 8-án nem menthető hadosztályaink túlerőltetésével." 

67 Ludendorff, Kr i egse r inne rungen , 551. o. „Egy zász lóa l jparancsnok a frontról , ak i röviddel 
augusz tus 8-a előtt é rkeze t t u t ánpó t l á s sa l a hátországból, a vázol t á l l apo toka t az e m b e r e k fe 
gye lmeze t lenségére vezet te vissza, és a r r a a szellemre, amelye t k a t o n á i n k hazulról m a g u k k a l 
h o z n a k . " 

68 Niemann, 43. o. 
69 Amt l iche U r k u n d e n zu r Vorgesch ich te des Waffenst i l ls tandes 1918. 3. Aufl., Berl in, 1927. 

5. o. ; Ludendorff, U r k u n d e n , 502. o. 
70 Wel tkr ieg , 1914—1918. Bd. 14. 586. o. , 
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E hadniozdulat és a július 18-a óta tartó szakadatlan hátrálás eredményeként 
a németek feladták -mindazt, omit a nagy offenzíva során elértek. Az arcvonal 
egész hosszában kivonultak a tavasszal; elfoglalt területekről. 

A Siegfried-vonal elérése után Foch, a német védelem széthúzása érdekében 
az arcvonal keleti szárnyán, a Verdun közelében fekvő St. Mihiel-i kiszögel-
lésnél kezdeményezett újabb támadást. Bár e Verdunt fenyegető kiszögellés a 
védelemre való áttéréssel jelentőségét elvesztette, a német hadvezetőség a ki
ürítést — presztízs-okokból — halogatta. Szeptember 12-én a nehezen véd
hető frontszakasz ellen <tájmadásra induló 2. amerikai hadsereg így könnyű győ
zelmet aratott. A németeket, azon felül, hogy visszavonulni kényszerültek, em
beréletben és hadianyagban is súlyos veszteség érte. A kiszögellést védő 7. had
osztály jórészt megsemmisült vagy fogságba esett.71 

Alig két héttel az augusztus végi — szempteimber eleji csatározások befejezése 
után megindult az antant általános támadása, kisebb-nagyobb hézagokkal az 
arcvonal egész hosszában. 

Szeptember 26-án az 1. amerikai és a 4. francia hadsereg a Maas folyótól 
nyugatra Mézières irányában indított támadást, hogy az ettől nyugatra fekvő, 
erősen kiépített német állások hátába kerülve azok utánpótlási vonalát elvágja. 

Szeptember 27-én az 1. és 3. brit hadsereg tört előre, ezúttal Cambrai irá
nyába. 

Szeptember 28-án a belga hadsereg és a 2. brit hadsereg — francia lovassággal 
és gyalogsággal megerősítve — Flandriában indult rohamra, a tenger és a Lys 
folyó között. 

Szeptember 29-én a 3. brit hadseregtől délre elhelyezkedő 4. brit hadsereg és 
az 1. francia hadsereg csatlakozott a Cambrainnál indított offenzívához. Az an
gol és francia csapatok ez újabb támadása St. Quentintől északra és délre bon
takozott ki. 

Az antant szeptember végi nagyszabású támadásának megindulásával a há
ború végső, befejező szakaszához érkezett. 

A német hadsereg augusztus—szeptember folyamán közel félmillió embert és 
közel 4000 ágyút veszített, az eltűntek száma meghaladta a negyedmilliót. A 
hivatalos német hadtörténet szerint ez utóbbi számadat különösen elgondolkoz
tató volt, mert az ellenség hadijelentéseiben a hadifoglyok számáról közölt ada
tok az eltűnt katonák számával lényegében megegyeztek és sokszorosan felül
múlták a megelőző hónapok közléseit. 

A halottak, sebesültek és eltűntek együttes száma, a március 21-től szeptem
ber végéig terjedő időszakban, közel járt a másfél millióhoz.72 

Szeptember 29-én a főhadiszálláson — Spa-ban — megbeszélésre ültek össze 
a katonai és a politikai vezetők. (A tárgyalás a külügyminiszterrel, majd a csá
szárral, végül a miniszterelnökkel folyt.) A megbeszélés során a megjelentek a 
hadvezetőség (Hindenburg, Ludendorff) hozzájárulásával (sőt egyenes sürgeté
sére) arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a frontokon fenyegető kataszt
rófa (az antant szeptember végi támadása egybeesett a Bialkán-front összeom
lásával) ós a belső forradalom elhárítása céljából új, a parlamentre támaszkodó, 
annak bizalmát bíró kormányt kell ialakítani és javasolni kell az azonnali fegy
verszünet megkötését.73 

71 Uo. 602. o. A német veszteség 17 000 főt tett ki, ebből legalább 13 000 volt a hadifoglyok 
száma. Ezen kívül 150 ágyú és nagy számmal egyéb felszerelés került az ellenség kezébe. A tá
madók vesztesége Pershing (az amerikai főparancsnok) adatai szerint 7000-re volt becsülhető. 

72 Uo. 516., 621. o. és Beilage 42. o. 
73 A fegyverszüneti ajánlat történetét és előtörténetét részletesen taglalja Farkas Márton: A 

császári Németország fegyverszüneti kérelmének történetéhez c. tanulmányában. (Hadtörténelmi 
Közlemények, 1972. 4. sz.) 
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Évtizedeik óta zajlik a vita Németországban akörül, hogy idegösszeomlást ka
pott-e szeptember 28-án Ludendorff? Indokolt volt-e a hirtelen pálfordulás, a 
radikális változás? Nem ítélték-e ténylegesnél negatívabbnak a helyzetet az il
letékesek? A vita akadémikus jellegű. Akár jobb, akár rosszabb volt a tényle
ges helyzet a feltételezettnél, kétség sem fér hozzá, hogy az ekkorra kialakult 
körülmények között a német hadsereg végső veresége, az Osztrák—Magyar Mo
narchia és az Oszmán Birodalom összeomlása, a forradalmi helyzet kialakulása 
— magában Németországban is — már csak idő kérdése volt. 

Mindennek, a forradalomba és a november 11-i fegyverszünet aláírásába tor
kolló eseményeknek részletes ismertetése és elemzése külön tanulmány feladatát 
képezheti. 

Андраш Шиклош 

НАСТУПЛЕНИЕ И ОТСТУПЛЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ В 1918 ГОДУ 

Резюме 

Немецкое военное руководство, переоценив благоприятные стороны и недооценив отри
цательные факторы, в конце 1917 года предложило наступление на западном ТВД. Целью 
наступления было нанести решающее поражение антанте, и тем самым создать предпосылки 
победного мира, что открыло бы возможности для достижения военных целей Германии или 
хотя бы части их. Замысел оффензивы в конце декабря был утвержден кайзером и политиче
ским руководством. О месте и сроке наступления было принято окончательное решение 21 
января 1918 года. (Наступление 21 марта у святого Квентина, с двух сторон, на стыке британ
ской и французской армий, с основным натиском на англичан). Если трезво взвесить соотно
шение сил, надежды на успех наступления были ирреальными. Замысел Людендорфа: сломить 
силу противника не одним ударом, а серией атак. Ирреальность плана еще более подчерки
вается тем, что в случае затягивания боев можно было рассчитывать не на усиление своих 
сил, а сил противника, располагавшего большим резервом и возрастающим пополнением. 
Пять атак немецких войск, предприятых в период между 21 марта и 15 июля, увенчались заня
тием территорий, но не принесли решающего успеха, а последнее наступление завершилось 
просто провалом с точки зрения тактики. 

18 июля началось контрнаступление войск антанты, после чего инициатива выскользнула 
из рук немецкого военного руководства. В новом поражении у Амьена 8 августа стал очевид
ным упадок боеспособности немецкой армии, о чем уже и ранее между прочим свидетельство
вали многие признаки. 

После поражения 8 августа Людендорф признал поражение армии, но причину его он видел 
не в гегемонистских замыслах и ирреальности подчиненного им стратегического плана, а в не
достаточности выполнения его. Ответственность за поражение он свалил на солдат, на низшее 
руководство, а затем, но с еще большей силой, — на тыл и на политиков, которые не соглаша
лись с ним. В его самооправдательном ходе мыслей можно было уже найти основные элемен
ты позднее сфабрикованной концепции об ударе кинжалом (Оокпзюзз — легенд). 

Отступающая немецкая армия к началу сентября отступила на позиции, которые она зани
мала перед большим наступлением (рубеж Зигфрида). В конце сентября началось общее 
наступление антанты. Немецкая армия в течение августа—сентября потеряла около одного 
миллиона человек. Главные сторонники борьбы до последнего, представители духа «не 
уступим» (Гинденбург, Людендорф)^28 сентября предложили заключить немедленное пере
мирие и оказали содействие в том, чтобы для достижения его и отражения внутренней ре
волюции было сформировано новое, либеральных оттенков, правительство, пользующееся 
доверием парламента. Полемика о том, была ли обоснованной эта внезапная перемена в сто
рону радикализма — носит академический характер. В обстановке, сложившейся к концу 
сентября, (с развалом Балканского фронта, совпавшим с новым наступлением антанты), 
окончательное поражение немецкой армии, распад Австро—Венгерской монархии и Осман
ской империи, складывание революционной обстановки было уже лишь вопросом времени. 
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András Siklós 

DIE OFFENSIVE DER DEUTSCHEN ARMEE UND IHR RÜCKZUG AN 
DER WESTFRONT 1918 

Resümee 

Die deutsche Heeresleitung hat, die günstigen Erscheinungen überbewertend und 
die negativen Faktoren unterschätzend, Ende 1917 einen Angriff an der Westfront 
vorgeschlagen. Als Zweck des Angriffs galt: den Entente eine entscheidende Nieder
lage beizufügen, und dadurch die Vorbedingungen eines Siegfriedens zu schaffen, 
die deutschen Kriegsziele oder einen Teil derselben zu erreichen. Der Gedanke der 
Offensive wurde vom Kaiser und der politischen Führung Ende Dezember gut
geheißen. Über dessen Ort und Zeitpunkt wurde am 21. Januar entschieden, (Ang
riff am 21. März, beiderseits von St. Quentin, am Berührungspunkt des britischen 
und des französischen Heeres mit Schwergewicht gegen die Engländer). Die an 
einen Erfolg der Offensive gebundenen Hoffnungen waren bei nüchterner Abschät
zung der Kraftverhältnisse irreal. Der Gedankengangs Luden do rffs: nicht der einen 
Schlag sondern durch eine Reihe von Schlägen die Kraft des Gegner zu brechen, 
unterstrich noch mehr die Irrealität dieser Vorstellung, denn bei einer Hinauszöge
rung mußte nicht mit einen Erstarken der eigenen Kraft gerechnet werden, sondern 
mit einem Erstarken des Feindes, der über grössere Reserven, mit zunehmendem 
Nachschub verfügte. Die von 21. März 1919 bis zum 15. Juli durchgefuntren fünf 
deutschen Angriffe brachten zwar Gebietsgewinne, entscheidende Erfolge gab es 
jedoch nirgends, und der letzte endete auch aus taktischem Gesichtspunkt mit einem 
Misserfolg. 

Am 18. Juli begann der Gegenagriff der Entente, und danach entglitt die Initia
tive den Händen der deutschen Heeresleitung. Nach der am 8. August bei Amiens 
erlittenen neuerlichen Niederlage wurde es offenbar, dass die Kampfbereitschaft 
des deutschen Heeres gesunken ist, diesbezüglich meldeten sich übrigens bereits 
früher zahlreiche Anaeichen. 

Ludendorff hat nach der Niederlage von 8. August die selbe eingestanden, ihren 
Grund aber nicht in der Irrealität der Vorstellung über Weltmacht und des dieser 
untergeordneten strategischen Planes, sondern in der ungenügenden Durchführung 
gesehen. Die Verantwortung hat er auf die Soldaten, die niedrigere Führung, dann 
immer betonter auf das Hinterland und die Politiker abgewälzt, die mit ihm nicht 
einverstanden waren. In seinen sich selbst verteidigenden Gedankengang sind die 
hauptsächlichen Elemente der späteren Dolchstosslegende bereits vorzufinden. 

Die zurückweichende deutsche Armee hat Anfang September die vor der großen 
Offensive ausgebaute Siegfriedstellung erreicht. Ende September begann die allge
meine Offensive der Entente. Das deutsche Heer hatte in den Monaten August und 
September fast eine Million Menschen verloren. Die wichtigsten Vertreter des 
Ausharrens bis zum letzten, des Gedankens „nicht nachgebens" (Hindenburg, Lu
dendorff) haben am 28. September sofortigen Waffenstillstand beantragt und waren 
damit einverstanden, daß um diesen zu erreichen und die innere Revolution abzu
wehren, eine neue, das Vertrauen des Parlaments genießende, liberal gefärbte 
Regierung gebildet werde. Die Debatte, ob die plötzliche Wende, die radikale Ve
ränderung begründet war, hat nur akademischen Wert. Unter den Ende Sep
tember herausgestalteten Umständen (der neuerliche Angriff der Entente ist mit 
dem Zusammenbruch der Balkanfromt zusammengefallen) war die endgültige Nieder
lage des deutschen Heeres,, der Zerfall der Österreichisch—Ungarischen Monarchie 
und das Osmianenreiches, die Herausbildung der revolutionären Lage nur mehr 
eine Frage der Zeit. 
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FARKAS MÁRTON 

SPA—BERLIN—COMPIÈGNE, 1918 

A német katonai összeomlás és forradalom kérdéséhez1 

Az első imperialista világháború végleges hadászati fordulata az antant csa
patok 1918. július 18-i ellencsapásával (Villers-Collerèts), illetve augusztus 8-i 
ellentámadásával (Amiens) következett be: a német hadsereg az élő- és anyagi 
erőfölényben levő ellenféllel szemben nemcsak ä hadászati kezdeményezést vesz
tette el, hanem olyan hadászati védelemre kényszerült, amelynek kilátástalan
ságát 1918 szeptemberében maga a P. v. Hindenburg—E. Ludendorff-féle had
vezetőség is felismerte. A további sikeres védekezés katonai feltételeinek hiányát 
a háborúba belefáradt hátország antimüitaírista és rendszerellenes mozgalmai
nak megerősödése húzta alá. Mindezek kényszerítő hatása alatt Ludendorff 
szeptember 29-én a Spa-i főhadiszálláson követelte az azonnali fegyverszüneti 
kérelem elküldését az ellenfélnek, továbbá a félabszolutista Hohenzollern kor
mányzati rendszer felváltását egy, a német társadalom valamennyi osztályát és 
rétegét reprezentáló kormány kinevezésén keresztül az ún. parlamentarizmus 
bevezetésével. Ez utóbbi a „felülről végrehajtandó forradalom" koncepciójából 

* A császári Németország katonai összeomlásának és bukásának történetével foglalkozó ha
talmas forrásanyag és irodalom elsősorban német nyelvű. Munkánk elkészítésénél mindenek
előtt erre támaszkodtunk. A tanulmány a szerző monográfiája egyik fejezetének rövidített válto
zata. 

Az alábbi tájékoztatót azzal a céllal állítottuk össze, hogy azoknak az olvasóknak, akik a kér
déses történeti folyamat részletesebb megismerésére törekednek, segítséget adjunk. 
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fakadt, amelyet P. v. Hintze külügyi államtitkár javasolt az „alulról jövő for
radalom" elkerülésére.1 

A Hohenzollern monarchia, a junker-nagytőkés osztályszövetség Németorszá
ga „külső és belső" megmentésének szándéka motiválta a császár szeptember 30-i 
rendeletét a parlamentarizmus bevezetéséről, október első napjaiban a liberális 
Miksa badeni nagyherceg „népkormányának" megalakítását a Reichstag par
lamenti pártjait képviselő személyek (köztük a szociáldemokrata Ph. Scheide
mann) bevonásával, továbbá Németország és szövetségesei közös jegyzékének 
elküldését október 4-ről 5-re virradó éjszaka W. Wilson amerikai elnöknek az 
azonnali fegyverszünetről és a béketárgyalások mielőbbi megindításáról. 

Az említett akciók a német belpolitika eladdig legsúlyosabb válságát robban
tották ki, aminek a hadvezetőség — Wilson megértő magatartásában remény
kedve — a Ikülső háború azonnali lezárásával kívánt véget vetni, a császári 
monarchiát pedig a „megmentett hadsereggel" újból stabilizálni a néptömegek 
egyre fenyegetőbb forradalmi mozgalmaival szemben. 

A wilsoni válasszal kezdődő események azonban megmutatták, hogy a vere
séget szenvedett német imperializmus könyörtelen ellenfelekkel áll szemben, 
akik a katonai győzelem teljessé tételével a császári Németország és szövetsége
sei alávetésére törnek, imperialista céljaik elérését egyelőre nem hajlandók alá
rendelni a válságba jutott német uralkodó osztályok (és szövetségesük: a jobb
oldali szOíCiáldemoikrácia) belső stabilizálási törekvéseinek még akkor sem, ha 
azok a wilsoni demokratikus szólamok és szociális demagógia jelszavai mögé 
bújnak. 

A jegyzék elküldését követő napokban még mindezt nem lehetett előre látni. 
A birodalmi gyűlés pártjainak java része optimista reményekben ringatta ma
gát, különösen azok, amelyeket Ludendorff Miksa kormányának tagjaiként be
engedett a hatalom sáncai mögé. Legmeglepőbb a szoeiálpacifista Független Szo
cialista Párt sajtójának október 5-i felhívása volt, amelyben az imperializmust 
halottnak nyilvánította és Miksa kormányával a demokrácia és a szocializmus 
győzelmét ünnepelte. A Fr. Ebért—Scheidemann vezette Szociáldemokrata Párt 
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még ennél is tovább ment: a befolyása alatt álló szakszervezeti vezetőket a tőké
sekből, és szociáldemokratákból álló „munkaközösségek" létrehozására ösztönöz
te, amelyeket a „népkormány" öntudatos támaszaiként, a megvalósult demok
rácia oszlopaiként aposztrofált. 

A német dolgozó tömegeket félrevezető független szocialista és szociáldemok
rata mesterkedésekről a német munkásosztály forradalmi elemeit magában tö
mörítő Spartakus Szövetség október eleji híres levele rántotta le a leplet: „A 
történelem ismert régi játéka szabályszerűen megismétlődik Németországban. 
Ha az osztályuralom lalatt a talaj megmozdul.. . a 12. órában megjelenik egy re-
formininisztérium... Ezúttal, először a történelemben, egy magát szociáldemok
ratának nevező párt vállalkozik arra, hogy a közelgő katasztrófa láttán a fenn
álló osztályuralom megmentőjének szerepét játssza s látszatreformokkal a fe
nyegető népvihar vitorlájából a szelet kivonja és a tömegeket féken tartsa."2 

A Spartakus Szövetség október 7-i birodalmi konferenciáján megfogalmazott 
program az imperialista rendszer, a monopoltőke és a militarizmus megdöntésé
nek, a háború azonnali befejezésének s egy békeszerető demokratikus Német
ország megteremtésének forradalmi alternatíváját állította a tömegek elé. 

A kormány október 8-ára reménykedve várta Wilson válaszát. Miksa még 
Ludendorffot is Berlinbe rendelte, mivel várható volt, hogy a válaszjegyzék egy 
sor katonai kérdést érint és a német válasz a nyugati fronton tomboló elhárító 
harcok legújabb állásától is függeni fog. 

Ludendorff október 9-én reggel érkezett Berlinbe, anélkül, hogy egy szó meg
jegyzést is tett volna a „berendelés" miatt. Azonnal kérdőívet tettek elébe, 
amely a további ellenállás lehetőségeire keresett választ Lundendorff feleletei
vel. 

Ludendorff, akit mélyen sértett a kérdés^felelet játék, mérsékelte magát és 
ingatag, homályos válaszokat adott, amiktől Miksa konnányelnök egy cseppet 
sem lett okosabb. Miksa fokozódó ingerültségét csakhamar elnyomta az aznap 
megérkezett wilsoni válasz tartalma és hangja, amely — enyhén szólva — ve
gyes érzelmeket keltett. A megérkezés pillanatában azonban senki nem gondolt 
arra, hogy Wilson válasz jegyzéke egy sajátos hadüzenettel volt egyenlő, amely 
elindította a „jegyzékháborút", s amely a vesztes német imperializmust „úgy
annyira a földre teperte", hogy az lényegében véve a győzők lába előtt hevert. 

A „jegyzékháború" 

Wilson válasza nyugtázta a német kormány ama elhatározását, hogy aláveti 
magát feltételeinek. Mondatai azonban egyértelműen sugározták az amerikai 
elnök kivárási taktikáját: Wilson nem sietett, illetve szövetségeseivel együtt a 
német hadsereg további vereségeinek bevárására spekulált. Majd egy esetleges 
fegyverszüneti tárgyalás előfeltételeként követelte a megszállt területek kiürí
tését. S végül megkérdezte, hogy a kancellár a birodalom azon hatalmasságai
nak nevében beszél-e, akik a háborút irányították? Az elnök az e kérdésre vo
natkozó választ rendkívül fontosnak ítélte meg. 

A wilsoni jegyzékre adandó válasz kialakításánál Ludendorff kapott vezető 
szerepet. A kancellárnál tartott megbeszélésen nyomatékosan hangsúlyozta: „A 
fegyverszünet feltétlenül szükséges... kiszámíthatatlan, hogy a csapatok kitár-

2 Gutsche—Klein—Petzold: Von Sarajewo nach Versailles. 321. o. 

— 526 — 



tanak-e vagy s e m . . . Bár nem félek a 'katasztrófától, de szeretném a hadsereget 
megmenteni, hogy a béketárgyalásokon ütőkártyaként felhasználhassuk."3 Sza
vai eldöntötték a vitát s a német kormány második jegyzéke október 11-ére 
készen állt. Bevezető soraiban a kormány tudomásul vette, hogy „az Amerikai 
Egyesült Államokkal szövetséges hatalmak kormányai Wilson elnök nyilatkoza
tainak talaján áUniak". Majd kötelezettséget vállalt a megszállt területek kiürí
tésére és javasolta egy közös bizottság kiküldését. Végül így folytatta: „A je
lenlegi német kormány, amely a békelépésért a felelősséget hordozza, tárgyalá
sok útján és a birodalmi gyűléls nagy többségének egyetértésével jött létre. A 
kancellár — támaszkodva e többség akaratára — minden cselekedetében a neh
met kormány és a német nép nevében beszél."4 

A jegyzéket W. Solf külügyi államtitkár írta alá. Miksa ugyanis éppen a le
mondás gondolatával foglalkozott, mivel a franciák október 11-én közzétették 
az 1918 januárjában Hohenlohe herceghez írt soviniszta hangú, uszító levelét. 
Lemondását a legfelső hadvezetőség hiúsította meg, kijelentvén: Miksa távozása 
beláthatatlan katonai következményekkel járna. 

A válaszjegyzék október 12-én elment. A kormány tagjai és a parlamenti pár
tok vezetői, főleg a szociáldemokraták, Wilson megértő magatartását hangsú
lyozták és bizakodóan a közeli béke lehetőségét latolgatták. 

Az ilyen optimista latolgatásoknál azonban (általában) mindig bekövetkezik a 
„derült égből villámcsapás". Scheidemann szociáldemokrata államtitkár a „vil
lámcsapást" egy közmondással is megtoldotta: „szegény embert még az ág is 
húzza". Az történt ugyanis, hogy a „szegény" német imperializmus egyik ten
geralattjárója október 12-én a tengerfenékre küldte az Anglia és Írország kö
zött közlekedő „Leinster" nevű utasszállító hajót, fedélzetén számos amerikai 
utassal és az angol vezető körök néhány képviselőjével. Az eset világszerte nagy 
felháborodást keltett; a sajtó által manipulált amerikai közvélemény a „bűnö
sök", ez esetben a német „népkormány" és szövetségesei, a „gaz militaristák" 
fejét követelte. 

Az ún. második Wilson jegyzék a Leinster-esetet teljes mértékben kihasznál
ta. A jegyzékben Wilson a tengeralattjáró-háborút, és egyáltalán a német had
viselési módszereket a sötét barbarizmussal egyenlősítette, majd kijelentette: 
„senki sem várhatja el, hogy a Németország ellen szövetkezett nemzetek hozzá
járulnak egy fegyverszünethez, míg az embertelen cselekmények, rablások és 
pusztítások folytatódnak, amelyekre — jogosan — elszörnyedve és feldúlt szív
vel tekintenek". „Az idő tájt (ugyanis), míg a német kormány az Egyesült Ál
lamok kormányának békejavasiatokat tesz, tengeralattjárói azzal foglalkoznak, 
hogy a nyílt tengeren utasszállító hajókat süllyesztenek el; de nemcsak a hajó
kat, hanem csónakokat is, melyékkel az utasok és a személyzet a menekülés 
útját keresné. A német seregek (pedig) jelenlegi, Flandriából és Franciaország
ból történő kényszerű visszavonulásuk alkalmával a szándékos pusztítás olyan 
útját járják, amely mindig is a civilizált hadviselés szabályai és szokásai nyílt 
megsértésének volt tekinthető. A városokat és falvakat, amennyiben nem rom
bolják le őket, kirabolják vagy sok esetben lakóitól megfosztják." — A német 
javaslatot, a kiürítés tárgyában kiküldendő közös bizottságra vonatkozóan, Wil
son eleve elutasította és leszögezte: a fegyverszüneti feltételek csak olyanok le
hetnek, amelyek kifejezik a szövetségesek katonai fölényét.5 

Amikor Wilson második jegyzéke október 16-án Berlinben ismertté vált, az 
uralkodó osztályokon belül páni félelem és zűrzavar lett úrrá. Szélsőséges impe-

3 DZA, Pos tdam, RK Nr. 2462. BI. 26—27. O. 
4 Vorgeschichte des Waffenstillstandes. 86. o. 
5 Vorgeschichte des Waffenstillstandes. 109. o. 
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rialista körök, köztük A. Tirpitz admirális, az ún. „Hazafias Párt" vezetőinek 
egyike, beadványokkal ostromolták Miksát, hogy minden kapcsolatot szakítson 
meg Wüsonnal s a német népet az utolsó nagy ellenállásra mozgósítsa. W. Ra-
thenau, az AEG villamossági konszern elnöke pedig a népfelkelés meghirdetésé
ről beszélt. Ha más formában is, de hasonló tartalmú álláspontot foglalt el Lu-
dendorff és R. Scheer admirális az október 17-i tanácskozáson, amikor Wilson 
legújabb feltételeinek azonnali elutasítását javasolták. Sőt Ludendorff — telje
sen váratlanul — a megerősödő ellenállás lehetőségeit helyezte kilátásba. A 
munkáspártok közül a független szocialisták ugyanakkor „bálról" támadták a 
kormányt, szemére vetve, hogy a jobboldal nyomásának engedve, szinte pro
vokálja Wilson egyre súlyosabb feltételeit. A szociáldemokraták hasonló aggo
dalmuknak adtak kifejezést. A háború továbbfolytatása számúikra a tömegekre 
gyakorolt befolyásuk fokozatos elvesztésével fenyegetett, amely egyben a for
radalom felé való sodródás veszélyét tűzte napirendre. 

A „jobb- és baloldali nyomás" napról napra erősödött Miksa kormányával 
szemben. A jobboldal nyomása október 20-án Hindenburg telefonüzenetében 
érte el tetőpontját. Hindenburg Miksának szögezte a kérdést: hajlandó-e a né
met nép becsületéért nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is az utolsó emberig 
harcolni? Vagy a kapitulációt, s ezzel a pusztulást akarja még a legvégső erő
próba előtt? Végül a tábornagy tiltakozott a korlátlan tengeralattjáró-háború 
tervezett leállítása ellen, s követelte a legutolsó emberig folytatandó harcot. 

Hindenburg fellépése nem kis felháborodást váltott ki a kormány tagjainál. 
A felháborodás annál inkább fokozódott, amint köztudottá vált II. Vilmos csá
szár hasonló álláspontja. Miksa szinte magánkívül vetette fel a kormány októ
ber 20-i ülésén: ki kezdeményezte az azonnali fegyverszünetet? A kormány vagy 
a legfelső hadvezetőség? Ki kényszerítette a kormányt október 4-én a Wilson-
nak szóló jegyzék elküldésére? Nem a legfelső hadvezetőség? És ki az jelen pil
lanatban, aki a reménytelen, kilátástalan háborút tovább akarja folytatni? Nem 
a legfelső hadvezetőség? 

A kormány dktóber 20-i drámai ülésén (amely egy-egy pillanatban a kormány 
szétesésének árnyait vetette előre), végül is Miksa álláspontja kerekedett felül 
és döntés született a korlátlan tengeralattjáró-háború azonnali leállításáról, 
nemkülönben a német kormány harmadik jegyzékének elküldéséről. 

Az október 21-én válaszul adott harmadik német jegyzék bevezetője feltéte
lezte, hogy a közös bizottság elutasítása ellenére Wilson nem fog olyan követe
léseiket támasztani, amelyek a „német nép méltóságával és az igazságos békével 
összeegyeztethetetlenek". Ezt követően tiltakozott a német hadviselés barbár vol
tának vádja ellen. Majd vitába szállt azzal a megállapítással, hogy a német ha
ditengerészet mentőcsónakokat — rajtuk emberekkel — szándékosan süllyesz
tene el. A továbbiakban bejelentette a korlátlan tengeralattjáró-háború leállí
tását ós közölte Wilsonnal a németországi alkotmányjogi fejlődés fordulatát. 
Elismerte, hogy a háború és béke kérdésében a birodalmi gyűlést eddig sohasem 
kérdezték meg, de hangsúlyozta: ezentúl, az alkotmány demokratikus átalakítá
sával, minden másképp lesz. A változás biztosítéka a jelenlegi kormány, amely 
az „általános, titkos, egyenlő és közvetlen választások (?) útján létrejött népkép
viselet teljes egyetértésével alakult." A népképviselet kifejezője a birodalmi 
kancellár, aki egyben felelőse is annak, s mint ilyen, máris előkészítette a biro
dalom új alkotmányát. 

A jegyzék végül kifejezte reményét, hogy az elnöknek azon kérdése, hogy ti. 
ő és a Németországgal szövetséges hatalmak kivel beszélnek, világos és egyértel
mű választ kapott, s „a béke- 'és fegyverszüneti ajánlat olyan kormánytól szár-
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mazik, amely önkényes és felelőtlen befolyásoktól mentesen, a német nép nagy 
többségének akaratából létezik".6 

A jegyzék elküldése után a korlátolt II. Vilmos váratlan lépése szolgáltatott 
szenzációt. Október 21-én Berlinben, a Bellevue kastélyban maga köré gyűjtötte 
a kormány államtitkárait és bejelentette előttük az „új Németország felépítésé
nek" császári szándékát. Ekkor mondta ki derültséggel fogadott szavait, melyek 
szerint ő, Isten kegyelméből német császár és porosz király — ha kell — a szo
ciáldemokraták élére áll s velük együtt buzgólkodik az új Németország létrejöt
tén. 

A császári intermezzo a kormányban zavart okozott. Maga Miksa ütközött 
meg legjobban II. Vilmos tapintatlan és zavaros fellépésén, amelynek sugialma-
zóit — joggal — az udvari ikamarilla cselszövői között kereste. Miksa a Wilson-
nak adott válaszjegyzékben kínosan vigyázott arra, hogy a császár személye em
lítésre se kerüljön, sőt a Hohenzollern kérdést a monarchia alkotmányjogi át
alakításának hangsúlyozásával kerülte meg, azzal a nem is titkolt szándékkal, 
hogy az alkotmányos monarchia élén álló császár természetszerűleg Hohen
zollern II. Vilmos marad. A jegyzék óvatos hangja folytatódott október 22-i par
lamenti beszédében, amelynek súlya a béketárgyalásokra esett, illetve arra, 
hogy méltánytalan feltételek esetén a végsőkig harcolni foignak. 

A jegyzék elküldését követő napok kínos várakozással teltek el. Az ideges 
feszültséget fokozta Miksa influenzás megbetegedése is, amely miatt napokig 
kiesett az ügyek intézéséből. 

A választ október 24-én megérkezett, s az első pillanatban látható volt, hogy 
követeléseiben túltett az előbbieken. Wilson harmadik jegyzéke bevezetőjében 
— ravasz taktikával — megismételte a német kormány eddig tett kötelezett
ségvállalásait és hangsúlyozta: e kötelezettségvállalások késztetik arra, hogy 
szövetségeseinél lépést tegyen a fegyverszüneti tárgyalások megindítására. De 
hozzátette: Németország csak olyan feltételekre számíthat, amelyek a szövetsé
gesek „korlátlan fölényét biztosítják", s Németországot eleve megfosztják az el
lenségeskedések újra felvételétől. További soraiban a német alkotmánytervezet 
módosításával kapcsolatos kételyeinek adott kifejezést, sőt kijelentette: „kézen
fekvő, hogy a német népnek semmi eszköz nem áll rendelkezésére a birodalom 
katonai hatalmasságainak a népakarat alá való kényszerítésére", és hogy: „a 
porosz király korlátlan befolyása a birodalmi politikára meggyengítetlenül 
fennáll", továbbá: „a döntő kezdeményezések még mindig azok kezében van
nak, akik mostanáig Németország urai voltak". S végül leszögezte: az Egyesült 
Államok egyedül és kizárólag a német nép igazi képviselőivel hajlandó tár
gyalni. Ha az Egyesült Államok mégis a katonai potentátokkal és monarchista 
autokratákkal kényszerül, tárgyalóasztalhoz ülni, kénytelen lesz nem a béketár
gyalásokat, hanem a (teljes) megadást követelni.7 

Nos, ez világos beszéd volt: Wilson a béke és a fegyverszünet kérdését most 
már nyíltan összekötötte II. Vilmos (és militarista klikkje) eltávolításával. Kö
vetelése tüstént felborította a német uralkodó osztályok belső egyensúlyát. Leg
hamarabb ia finánctőke azon hatalmasságai reagáltak, akik megértették: Wü-
son azért köti össze a császár személyét a háborúval, hogy az egész világ előtt 
leplezze a háború és valódi okozói, az imperialista nagytőke és nagybirtok szo
ros kapcsolatát. A néptömegek forradalmától rettegő eme körök .szemében így 
vált Wilson a kapitalista béke igazi angyalává. A szociáldemokrata párt lénye
gében ugyanezen platformról beszélt. Ebért és társai, akik „úgy gyűlölték a for-

6 Vorgeschichte des Waffenstillstandes. 128. o. 
7 Vorgeschichte des Waffenstillstandes. 209. o. 
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radalmat, mint a bűnt" (Ebért híres mondása), II. Vilmos és a katonai szolda-
teszka eltávolításának mind hangosiabbá váló jelszavával a Miksa-féle alkotmá
nyos monarchia útját egyengették a tömegek fenyegető forradalmának elkerü
lése és a wilsoni béke reményében. 

A wilsoni jegyzékben emlegetett katonai potentátok és monarchist a autokra
ták elkeseredett támadása azonban még aznap, október 24-én bekövetkezett. 
Hindenburg tábornagy hadseregparancsot adott ki, amelyben a fegyveres erő 
nevében elutasította Wilson legújabbi jegyzékét. A parancsot aláíró Hindenburg 
Ludendorff nevében is beszélt (hiszen a parancsot Ludendorff fogalmazta): 
„Wilson válasza követeli a teljes (katonai) kapitulációt. Ezért számunkra, kato
nák számára elfogadhatatlan . . . Wilson válasza nekünk katonáknak felhívás ar
ra, hogy az ellenállást a legvégső erőkig folytassuk. Ha az ellenség belátja, hogy 
a német front minden áldozat ellenére áttörhetetlen, kész lesz olyan békére, 
amely Németország jövőjét éppen a széles néptömegek számára biztosítja."8 

A „dicsőségtől övezett" két hadvezér azonban csalódott: a német nagybirto
kos-nagytőkés uralkodó osztály többsége ekkor már nem volt hajlandó sorsát a 
„kalandor" Ludendorffhoz s a mögötte sorakozó szélsőséges militaristákhoz köt
ni és belekapaszkodva a Wilson nyújtotta béke olajágába, nem riadt vissza az 
egykor mindenható diktátor Ludendorff azonnali eltávolításától sem. 

Amikor Hindenburg és Ludendorff az említett parancs kiadása után, október 
25-én megjelent Berlinben, egyenest a Bellevue kastélyba hajtatott. Meglepeté
sükre E. v. Delbrück, a császár új kabinetfőnöke fogadta őket és a beteg Miksát 
helyettesítő Fr. Payer alkancellárhoz utasította. Este 9 órakor szenvedélyes han
gú vita zajlott le a hadvezérek és Payer között. Payer nem volt hajlandó elfo
gadni Ludendorff érveit, majd félreérthetetlen módon közölte, a Wilsonnal való 
kapcsolat, tehát a béke és a fegyverszünet kérdése nem a hadvezetőségre, hanem 
a kormányra tartozik. A jelenlevő H. Scheuch hadügyminiszter és Scheer ad
mirális, hallgatásával, tulajdonképpen Payer érvelését támasztotta alá. 

Mindezek után Hindenburg ás Ludendorff rossz sejtelmekkel jelentek meg 
másnap reggel II. Vilmos előtt. Sejtéseik csakhamar beigazolódtak: II. Vilmost 
környezete a Wilsonnal való kapcsolatok megszakításáért ágáló tábornokok el
len hangolta és az impulzív császár, aki trónja védelmében a számára egyéb
ként sem szimpatikus Ludendorff feláldozására habozás nélkül hajlandó volt, 
súlyos szemrehányásokkal illette a megtépázott, egykor félelmetes diktátort. 
Ludendorff elvesztette uralmát idegei fölött, s annyira elragadtatta magát, hogy 
más körülmények között, de hasonló esetben nem úszta volna meg hadbíróság 
nélkül. Végül száraz, rekedt hangon kérte azonnali felmentését, amit a császár 
„azt máris megkaphatja!" felkiáltással rögtön teljesített. 

Ludendorff a megdöbbenéstől először szóhoz sem tudott jutni. Hirtelen moz
dulattal Hindenburg felé fordult, aki félrekapta fejét. A tábornagy pillanatok 
alatt átlátta a szituációt: megértette, hogy a császár kétségbeesetten kapaszko
dik Miksa kormányába, .amelytől trónja biztonságát reméli. S megértette azt is, 
hogy Ludendorff ideje végképp lejárt, de őrá, a dicsőség koronájával övezett 
nagy hadvezérre, változatlanul szükség van. Hindenburg egy pillanatig sem ha
bozott ezután feláldozni „leghűségesebb" munkatársát, ha saját és megbízói ér
dekei azt kívánták. 

A bukott Ludendorff egy szót sem szólt. De szemei gyűlölettől égtek. Gyű
lölete nem a császárt érte (akit egyébként is tehetségtelen senkinek tartott), 
hanem „szeretett főnökét", akinek „árulását" halála napjáig nem bocsátotta 
meg. Ludendorff eltűnése a porondról a helyzetet némileg könnyítette, de nem 

8 Vorgeschichte des Waffenstillstandes. 194. o. 
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oldotta meg. Sajátos, hogy a bukás elsősorban Ludendorffnak használt: a hábo
rú, elvesztésének, majd a fegyverszünetnek, s később a versaülesi békediktá
tumnak minden ódiumát azok nyakába varrta, akik bukását előidézték, illetve 
végrehajtották. 

Hindenburg maradt. Nagytőkések-nagybirtokosak minden befolyásukat lat
bavetették maradásáért, mert e válságos napokban, hetekben neim nélkülözhet
ték azt az embert, akinek fejére évek óta csak a dicsőség virágait szórták, s 
akinek személye még II. Vilmosénál^ is becsesebb volt számukra. Hindenburg 
egyébként maga is örült Ludendorff bukásának, hiszen annak ostobaságig el
menő vaksága egyre inkább nyomasztó teher volt számára. 

Ludendorff utódját csakhamar .kinevezték W. Groener tábornok személyé
ben. A württembergi generális mérsékelt tiszteletnek örvendett az uralkodó 
körökben. Kinevezése — főleg a hadsereg vezetőiben — vegyes érzelmeket vál
tott ki. Akkor még senki sem sejtette, hogy benne azt a zseniális embert talál
ták meg, aki — Ebért és társai közreműködésével — brilliáns módon megmen
tette a halál és pusztulás szélére sodródott német nagytőkés-nagybirtokos im
perialista rendszert. 

* 

Ludendorff bukásával a helyzet könnyebbé válása nem következett be, sőt 
bizonyos értelemben nehezebbé vált. A hatalmon levők válsága tovább élező
dött. Maga a kormány mindenképpen véget akart vetni a Wilsonnal folytatott 
jegyzékháborúnak és a fegyverszünet immár halaszthatatlan aláírását tűzte na
pirendre. Talán egyetlen kormány sem került még olyan kereszttűzbe, mint 
Miksa „népkormánya" október utolsó napjaiban. A nyugati fronton a német 
hadsereg a holland határtól Verdunig a legsúlyosabb elhárító harcokban állt, 
csapatai a végkimerülés állapotában a felbomlás küszöbéhez érkeztek. Majd 
megdöbbentő hírek jöttek az utolsó szövetséges, az Osztrák—Magyar Monar
chia hadseregének összeomlásáról, amely az antant csapatok október 24-én meg
indult nagy támadása után a délnyugati (olasz) arcvonalon napok alatt bekö
vetkezett. Ezt követően IV. Károly osztrák—magyar uralkodó október 27-én 
táviratban közölte II. Vilmossal: különbékét köt az antanttal. A német had
sereg-főparancsnokság azonnali csapatátdobásokat rendelt el Tirol körzetébe, 
hogy az északra előnyomuló olasz, angol és francia hadosztályok ellen még Ba
jorország előtt védelmi vonalat építsen ki. 

A fegyverszünet siettetése nemcsak a katonai helyzet, hanem a birodalom 
belső helyzete miatt is élet-halál kérdésévé vált. Október közepétől a nagy ipa
ri városokban egymást érték a háború- és rendszerellenes tüntetések. A kor
mány úgy érezte — és joggal —, hogy Berlinben egy kitörés előtt álló vulkán 
tetején ül. A fővárosban október 23. óta a közelgő vihar moraja volt észlelhető. 
A kormány az általános amnesztia jegyében szabadon bocsátotta Kari Lieb-
knechtet számos bebörtönzött társával együtt, akiket a berlini munkások tom
boló lelkesedéssel üdvözöltek. A tömegek forradalmi szervezkedése nagy len
dületet vett, amit a „demokratikus alkotmány" kidolgozásáról szóló hírekkel 
igyekezett a kormány ellensúlyozni. Minderre válaszul .az ellenzéki forradalmi 
ifjúsági szövetség október 26—27-i birodalmi konferenciáján Liebknecht javas
latára kimondták a forradalmi előkészületek meggyorsítását. A szociáldemokra
ta párt és a független szocialisták, valamint a kormány manőverei azonban 
egyelőre elhárították a kitörés veszélyét. 

A manővereik közül a legsikeresebb a császár lemondatásának megismétlődő 
jelszava volt. E kérdésben a nagytőke és nagybirtok immár közös platformja a 
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szociáldemokratákkal napról-napra erősödött. A sajtóban megindított kampány 
hatásától remélték II. Vilmos „nagyvonalú gesztusát", a trónról való önkéntes 
lemondását és a tömegek „köztársasági mozgalmainak" végleges elapadását. 
Eduard David szociáldemokrata vezető, a „népkormány" alállamtitkára, re
ménykedve írta naplójába: „Ha a császár időben cselekszik, a köztársasági moz
galom gerince törik össze."9 A másik manőver a Miksa által jelzett „alkotmány
reform" parlamenti keresztülhajszolásában öltött formát. A félabszolutista csá
szári alkotmányt három nap alatt eltörölték, s a helyébe lépő „demokratikus al
kotmányban" a császár hatáskörét erőteljesen megnyirbálták. A bircidalmi kan
cellár tetteiért a birodalmi gyűlésnek lett felelős, a háború és béke kérdésében 
való döntés a parlamentre szállt és a császárt még a katonai tisztségviselők ki
nevezési jogától is 'megfosztották. 

Az új alkotmány szelleméből következőleg bevezették az általános, titkos, 
egyenlő választójogot és a politikai foglyok nagy részét szabadon bocsátották, 
(így került szabadlábra K. Liebknecht is.) 

Az alkotmányjogi változással kifelé Wilsonnak akartak kedvezni, befelé a re
formok, félreformok ábrándjával a tömegek részéről fenyegető „katasztrófát" 
akarták megelőzni. Robert Bosch nagytőkés Conrad Hausmann államtitkárhoz 
írt levelében a parlamentáris demokrácia lényegét így fogalmazta meg: „minél 
inkább balra t a r tunk . . . annál inkább el tudjuk hárítaná a katasztrófát.. . ha a 
ház ég, még trágyalével is locsolni kell, függetlenül a veszélytől, hogy utána a 
ház egy ideig bűzlik."10 

Közben a kormány megfogalmazta negyedik jegyzékét Wilson elnöknek, amit 
ezúttal is Solf államtitkár írt alá a gyengélkedő Miksa helyett. A jegyzék ki
mondta: „A német kormány tudomásul vette az Egyesült Államok elnökének 
válaszát. Az elnök ismeri azokat a mélyreható változásokat, amelyek a német 
alkotmányos életben végbementek, illetve végbemennek. A béketárgyalásokat 
olyan népkormány vezeti, amelynek kezében a döntő hatalom ténylegesen és 
alkotmányosan nyugszik. (E kormánynak) vannak alárendelve a katonai ható
ságok is. A német kormány ezek után vár egy olyan fegyverszünetre vonat
kozó javaslatot, amely az igazságos békéhez elvezet, s amelyet az elnök nyi
latkozataiban körvonalazott."11 

A Wilson előtti behódolást tartalmazó jegyzék elküldését két fronttábornok 
(M. Gallwitz és B. Mudra) megkérdezése előzte meg. A kormány ugyanis nem 
bízott a még Ludendorff által adott helyzet jelentésiben. A két tábornok a to
vábbi ellenállást attól tette függővé, hogy a hátországban sikerül-e „rendet te
remteni". Gallwitz szakvéleményét a szociáldemokrata vezetőkhöz intézett „drá
mai kiáltványa" egészítette ki. A tábornok Ebért és társai hazafiasságára és 
törvénytiszteletóre apellált, amikor a hátország megfékezését a haza megmen
tésének történelmi feladatával egyenlősítette. 

A szociáldemokrata párthoz intézett tábornoki felhívás sugalmazója a csá
szár környezete volt: .az udvari kamarilla — a parlamentáris demokrácia beve
zetése ellenére — érezte a forradalom előszelét, s bármennyire is ellenszenves 
volt számára a szociáldemokrácia, szívesen emlékezett a bukott diktátor (Lu
dendorff) október eleji kérdésfeltevésére: „Ebért úr ezt nem tudná megoldani?"12 

Az Ebertnek és társainak szánt szerep eljátszása idején azonban a császárt biz
tonságban akarta tudni, s október 29-én „elmenekítette" a Spa-i főhadiszállás 
védő szárnyai alá. Állítólag magától Hindenburgtól származott a császár Berlin-

9 Gutsche—Klein—Petzold: Von Sarajewo nach Versailles. 333. o. < 
10 Uo. 
11 Vorgeschichte des Waffenstillstandes. 229. o. 
12 DZA, Po t sdam, RK Nr. 2462, Bl. 106. 
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bői való menekülésének ötlete, részben azért, hogy kivonják a tömegek figyel
me alól, részben pedig azért, hogy a forradalom mégis bekövetkező gyászos 
napjaiban II. Vilmos a hadseregnél biztonságban érezze magát. 

Miksa október 30-i táviratában megpróbálta rávenni a császárt a birodalmi 
fővárosba való visszatérésére, de elutasító választ kapott: II. Vilmosnak fontos 
dolga akadt Spa-ban, nevezetesen Ludendorff utódjának, Groener tábornoknak 
a beiktatása. A Miksának adott válasz a császár jelenlétét az említett aktusnál 
fölötte szükségesnek ítélte meg. 

Az idő ebben a vonatkozásban az udvari kaimarillát igazolta: a császár mene
külésének napján, október 29-én, a tengeri flotta Kiéiben állomásozó egységei
nél fegyveres felkelés tört ki, amely elindította a német forradalmat. 

A monarchiát elsöprő népforradálom 

A forradalom nyitánya 
A flottafelkelés közvetlen előzményei október 25-éig nyúltak vissza. Mint is

meretes, ekkor jelent meg Hindenburg tábornagy parancsa, amelyben a wilsoni 
feltételeket a katonai kapitulációval azonosítva, azokat elfogadhatatlanoknak 
minősítette. A parancs megjelenésével egyidőben a flotta főparancsnoksága 
nagyszabású tervet dolgozott ki az angol flotta elleni végső nagy csapásra, lát
szólag azért, hogy a nyugati arcvonalon elkeseredett harcban álló német csapatok 
helyzetén az angol utánpótlást biztosító tengeri útvonal (La Manche csatorna) 
elvágásával enyhítsen, valójában inkább azért, hogy a flotta önpusztulásba ker-
getésével elkerülje a „szégyenletes béke" várható előírásának teljesítését, neve
zetesen a német tengeri hajóhad kiszolgáltatását, illetve átadását, az ellenség
nek. A terv a legénység tudomására jutott és óriási felháborodást keltett. A le
génység a flotta^főpairancsnokság tervében a háború értelmetlen tovább folyta
tását látta, (miközben a hadvezetőség és a kormány már egy hónapja beismerte 
a háború elvesztését) nemkülönben a szélsőséges imperialisták nyílt összeeskü
vését a békét akaró kormánnyal szemben (amelyet, a flotta főparancsnoksága a 
tervezett akcióról nem tájékoztatott), továbbá azt az aljas szándékot, hogy a 
vállalkozás sikertelensége esetén a számukra gyűlöletes „anarchistanspartakista 
téveszmékkel mlegfertőzött" legénységet a tengerfenékre küldik. 

A flotta legénységének elkeseredése október 29-én és 30-án nyílt lázadásban 
tört ki: a „Thüringen" és „Helgoland" cirkáló személyzete megtagadta az en
gedelmességet és a hajóütegék 'környékén elbarikádozta magát. A flottaparancs
nokság azonnali intézkedése nyomán torpedóvető hajók és tengeralattjárók vet
ték körül a lázadó hajókat, mire a felkelők a túlerő láttán megadták magukat. 
Ezt követően 600 tengerészt tartóztattak le, akiknek száma más hajók lázadóival 
csakhamar több mint 1000 főre nőtt. Bármennyire is sikerült azonban a lázadó
kat ártalmatlanná tenni, a flotta-főparancsnokság a tervezett hadművelet vég
rehajtását egyszer s mindenkorra kénytelen volt elejteni. A tengerészek, jólle
het mozgalmuk a kudarc keserves sorsára jutott, céljukat, a flotta bevetésének 
meghiúsítását, elérték.13 

A flotta főparancsnokságát az 1917-es tengerészfelkelés tapasztalatai arra ösz
tönözték, hogy a hajóhadat hajórajonként több részre szabdalja s az; egyes ré
szeket különböző kikötővárasokba irányítsa. A 3. hajóraj a „Bayern", a „König", 
a „Kronprinz Wilhelm", a „Markgraf" és a „Grosser Kurfürst" sorhajókkal ok
tóber 31-én Kiel kikötőjébe érkezett, fedélzetén számos, út közben letartózta-

13 K. Zeisler : Aufstand in der deutschen Flotte. 40. és köv. o. 
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tott matrózzal. A kikötést követő napokban a tengerészeik szoros kapcsolatba 
léptek a hajóipar munkásaival s gyűlések egymásutánján követelték bebörtön
zött társaik szabadon bocsátását. November 3^án a kiéli katonai gyakorlótéren 
nagyszabású tiltakozó gyűlésre került sor: több mint 3000 matróz, fűtő, katona 
és hajógyári munkás tiltakozott az önkény ellen, majd az Internacionálé és a 
német köztársaság éltetésével, valamint a császár lemondásának követelésével 
a városközpont felé indult. A békésen menetelő tömegre az egyik utcasarkon 
egy katonai járőr több lövést adott le: 8 halott és 29 súlyos sebesült maradt az 
utoaköveken. A vérengzés hírére a hajók legénysége, nemkülönben a városi 
munkásság, még aznap éjjel feltörte a fegyverraktárakat s egyetlen hatalmas 
lendülettel elfoglalta a hajókat és a várost. A forradalmi akció irányítója a seb
tében 'megválasztott munkás- és katonatanács volt, amely a hajókra és a város 
közintézményeire nyomban kitűzette a vörös zászlót és általános sztrájkot ren
delt el. 

A kiéli fegyveres felkelés órák alatt győzött: a junker-nagytőkés Németor
szágnak egyetlen megbízható fegyveres alakulata nem akadt, amely a munká
sok és tengerészek győzelmének útjába csak egyetlen szalmaszálat is keresztbe 
tudott volna tenni. 

A kiéli eseményeik a haditengerészek spontán megmozdulásából váltak a né
met polgári demokratikus forradalom elindítójává. A forradalmi mozgalomban 
résztvevőik politikai célkitűzései elsősorban az imperialista háború azonnali 
megszüntetésére és a junker-nagytőkés imperialista rendszer korántsem tuda
tosan megfogalmazott megdöntésére irányultak. A résztvevőket inkább az ösz
tönös, mintsem a tudatos forradalmiság hajtotta, mivel egy bolsevik típusú for
radalmi párt, amely a célokat és eszközöket világosan meg tudta volna jelölni, 
körükben hiányzott. A tengerészek, katonák, munkások mindezt elsősorban a 
független szocialistáktól (de jó részük a szociáldemokrata párttól) várták, sőt bi
zonyos illúziókat a Miksa^kormánnyal szemben is tápláltak. 

A kiéli fegyveres felkelés híre Berlinben és Spa-ban azonnal a forradalom 
tovaterjedésének megakadályozására mozgósította az uralkodó köröket. Mivel 
a felkelés leverésére a megbízható katonai erő hiányzott, a „forradalom kanali
záciu j ának" politikai eszköze lépett előtérbe. A szociáldemokrata pártvezetőség 
javaslatára a kormány sürgősen a jobboldali szociáldemokrata Gustav Noskét 
küldte Kiéibe. A szociális demagógiát nagyszerűen értő s a politikai szélhámos
ság évtizedes tapasztalatait felmutató Noske, aki megjelenésében inkább ha
sonlított egy szerény gimnáziumi tanárhoz, mint agyafúrt politikushoz, le 
néni becsülhető szónoki képességgel, s az egyszerű emberek gondolatvilágának 
teljes ismeretével a munkás- és katonatanácsot néhány nap alatt ellenőrzése 
alá vonta. Noske sikerét nem kis mértékben elősegítette az ugyancsak Kiéiben 
tartózkodó Hugo HaaseTnak, a független szocialisták nem kevésbé találékony 
elnökéneik támogató készsége. Űgy tűnt ezek után, hogy a Noske vezetése alá 
került kiéli munkás- és katonatanács révén a forradalom észak-németországi 
kisugárzásának sikerül útját állni. E feltevés helyességét az elkövetkező napok 
megcáfolták: a fegyveres felkelésben részt vett tengerészek, katonák egy része 
szülővárosába, falujába özönlött haza, s útközben lángra gyújtotta a helyi forra
dalmakat. Észak-Németország nagy kikötővárosait, Hamburgot, Brémát, Lü
becket, Wilhelmshavent és a többieket napok alatt elöntötte a forradalom, majd 
feltartóztathatatlanul tovaterjedt Németország belseje felé. A forradalom egyik 
terjedési iránya a birodalom szíve, Berlin felé mutatott. 

A forradalom megállításának és elszigetelésének manőverei 
A német forradalom ügye, még az oly példátlan észak-németországi diadal-
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menet után is, mindenekelőtt a birodalom fővárosában dőlhetett el, hiszen Ber
lin, kivételes gazdasági, politikai és katonai helyzetéből adódóan, a legújabbkori 
német történeti fejlődés meghatározó centrumává vált; ami Berlinben történt, 
nagyjából az történt az egész birodalomban. Berlin eme kivételes adottságának 
a nagytőkés-nagybirtokos osztályszövetség teljes mértékben tudatában volt, de 
éppolyan jól tudták a munkásosztály vezető pártjai, a szociáldemokraták és 
független szocialisták is, csak úgy, mint a munkásmozgalom baloldali forradal
már vezetői, a spartakisták, K. Liebknechttel, R. Luxemburggal és másokkal 
élükön. 

A berlini katonai körzet csapatai, továbbá a rendőrségi alakulatok október 
közepétől állandóan készenlétben álltak, bár a kormány kínosan ügyelt arra, 
hogy a fegyveres erő „meggondolatlan akciókkal" ne keresztezze a „felülről 
végrehajtott forradalom, nagy vívmányának", a „parlamentáris alkotmány" ke
resztülhajszolásának útját. A. Linsingen vezérezredes, a katoniai körzet parancs
noka, a kormány intencióival szemben nem is szándékozott nehézséget támasz
tani, amennyiben a ^spartalkistankomimunista felforgatók" nem nyitják fel a tö
megkitörés zsilipjeit. Linsingen állásfoglalásával mintegy „feladta a leckét" a 
kormányban ülő szociáldemokratáknak. Alig néhány órával a Linsingennel f oly-= 
tátott szóváltás után, Scheidemann szociáldemokrata államtitkár október 28-án 
este javaslatot terjesztett elő a kormány ülésén a berlini szovjet követség ellen 
intézendő provokációról. Javaslatában előadta, hogy a kormány és az éppen 
születő „tiszta demokrácia" helyzetét megkönnyítendő, célszerű volna a szovjet 
követség futárpostai anyagába német nyelvű és szocialista forradalmi felhívást 
tartalmazó röpiratokat csempészni, azokat „véletlenül" felfedezni s ezáltal olyan 
helyzetet teremteni, amely a spartakistákkal s egyéb anarchista elemiekkel kap
csolatot tartó s azokat „pénzelő" A. Joffe követ azonnali kiutasítását vonná ma
ga után. A kiutasítás indokát a békéért és a demokratikus átalakulásért harcoló 
„népkormány" elleni aknamunkában, és a német belügyekbe való beavatkozás
ban adnák meg.14 

A szociálsoviniszta Scheidemann javaslatát a „népkormány" magáévá tette, 
holott a felhozott szovjetellenes rágalmak tarthatatlanságáról maga volt legjob
ban meggyőződve. A javaslatot követően W. Drews belügyminiszter nyomban 
utasítást adott a rendőri hatóságoknak az akció előkészítésére. 

Október 29-ének éjszakája, majd október 30^a azonban a népkormány fi
gyelmét egyelőre elterelte a szovjet követség elleni akcióról. A kiéli forradalmi 
események híre elérte a fővárost és a kormány cselekvőképességét szinte meg
bénította. A bénultság oldódását a szociáldemokrata pártvezetők segítették elő, 
akik a kb. október közepe óta mind hangosabbá váló követelést a császár le
mondásáról, egyenesen Miksánlak szegezték, Miksa kancellár igen nehéz órákat 
élt át, végül is a lemondás szükségszerűségének felismerésével (amely az alkot
mányos monarchia, élete nagy műve, megmentésének egyetlen útjával azono
sult), elszánta magát Drews belügyminiszter azonnali elküldésére Spa-ba, hogy 
az II. Vilmosnak a szabad elhatározásból történő önkéntes lemondását szorgal
mazza. 

Drews öregsége és süketsége folytán ilyen megbízatás teljesítésére alkalmat
lan volt és Spa-i fellépése csaknem tragikomédiába fulladt. Zavartan előadott 
szavai egy szenilis vénember motyogásának tűntek, amelyek az impulzív, 
szangvinikus vérmérsékletű császárt éktelen haragra gerjesztették. Szinte kínos 
volt hallani és látni, ahogy eltorzult arccal kiabált a süket Drews fülébe s egyre 
ismételgette: soha nem mond le annak a birodalomnak trónjáról, amelyet ő tett 
naggyá és ellenségei szemében isten ostorává. Drews megsemmisülten távozott. 

14 DZA, P o t s d a m , RK Nr. 2462/1, Bl. 67. 
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A császári villa kertje, ahol mindez lejátszódott, Drews távozása után a teen
dők gondterhelt latolgatásának színhelyévé alakult át. A császár idegesen fel-
alá járkált, még születésétől béna balkeze is rángatódzott a nagy felindulástól. 
A körülötte álldogáló Hindenburg, Groener, H. Plessen. és A. Marschall tábor
nokok agya egyelőre nem szült termékeny gondolatokat, s a beszélgetés tulaj
donképpen haszontalan téblábolássá fajult. Majd a császár hirtelen útnak in
dult a kert sétányán s a társaság kétfelé szakadt. Hindenburg a császárral tar
tott. A császárt és Hindenburgot követő csoportban Groener, Plessen és Mar
schall haladt. Míg Plessen és Marschall az előbbi felháborító eset kommentálá
sában merült el, Groener lelkében egyszer s mindenkorra leírta II. Vilmos csá
szárságát. Groener volt annyira józan politikus, hogy a császári lemondást kö
vetelő szociáldemokrata demagógia hasznosságát a monarchia megmentése 
szempontjából felismerje. Mivel azonban II. Vilmos önként lemondani nem volt 
hajlandó, Groener célszerűnek látta volna, ha a császár a harctérre megy és ott 
„keresi magának a golyót", hogy „méltó halálával" megkönnyítse az intézők 
dolgát s vele együtt a kormány (és a hadvezetőség) helyzetét.15 

Gondolatait közölte Plessennel és Marschallal, akik a rémülettől valóságos 
sóbálvánnyá váltak. Ezek a tábornokok a Hohenzollernek lakájaiként a front 
mögötti békés nagyúri élet minden kényelmét élvezték s vagyonukat, tábornoki 
rangjukat, kitüntetéseiket, címeiket II. Vilmosnak köszönhették, most legszíve
sebben ott a helyszínen lekaszabolták volna Groenert. De nem tették, helyette 
inkább arra akarták ösztönözni, hogy ő, Groener mondja meg azt II. Vilmos
nak. Groener szabadkozott, teátrális mozdulatokkal fejtette ki előttük, hogy 
ilyen fontos javaslat megtétele a porosz tisztekre tartozik s nem olyan jelen
téktelen dél-német (sváb) tábornokra, mint ő. 

A Drews-féle intermezzo hullámai lassan elültek. Mindenki megállapodott 
abban, hogy egyelőre a kivárás álláspontjára kell helyezkedni. Akik a császár 
közvetlen környezetéhez tartoztak, a dolgok jobbra fordulásában reménykedtek 
II. Vilmossal együtt. Hindenburg „fenséges nyugalma" azonban más gondolato
kat takart. Bár ő is felháborodott Groener javaslatán, lelke legmélyén neki adott 
igazat. Egyelőre azonban nem szólt, inkább arra bátorította Groenert, hogy töb
bet foglalkozzon Miksa kormányával, mint a császárral. 

Groener sok mindent megértett Hindenburg nyugalmából és szótlanságából; 
úgy érezte, akaratlanul is egy vágányra kerültek. November 3-án már szilárd 
volt meggyőződése arról, hogy II. Vilmos a múlt, a jövőt pedig a kormánynál 
és a szociáldemokráciánál kell keresni. 

* 

Miksa hitetlenkedve fogadta Drews beszámolóját Berlinben. Egyszerűen nem 
tudta megérteni a császár tájékozatlanságát és makacsságát, még kevésbé a 
hadvezetőség opportunizmusát. Különösen nem értette Groenert, akit nagy po
litikai tapasztalatokkal rendelkező tábornoknak tartott. A Spa-val szembeni el
keseredés annál inkább nőtt benne, minél inkább tarthatatlanná kezdett válni 
Berlinben a kormány helyzete. A szociáldemokraták a hamu alatti parázs lángra 
lobbantásával fenyegetőztek, ha nem történik semmi a kormány részéről. 

Nos, történt. November 4-én a kormány parancsot adott a szovjet követség 
elleni provokáció végrehajtására. A Berlin-Friedrichstrassei pályaudvarra be
futó vonat postaikocsijából a szovjet nagykövetség címére érkező csomagok egyi-

15 W. Groener: Lebenserinnerungen. 462. o. 
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bét „véletlenül" a földre ejtették s azt kinyitva, német nyelvű röpiratokat he
lyezték el benne. Az abban a pillanatban beavatkozó rendőrség lefoglalta a cso
magot és a kormány még aznap közölte a sajtón keresztül Joffe szovjet követ 
azonnali kiutasítását, mivel, úgymond, a követség felforgató propagandaanyag
gal a „kommunista forradalom" kirobbantásán buzgólkodik és a népkormány 
megdöntésére tör. 

A provokáció ország-világ előtt demonstrálta Miksa kormányának szovjet-
ellenes voltát amellett, hogy az orosz munkás-paraszt állam kormányának rá
galmazásával .a dolgozó tömegek szimpátiáját akarta lerombolni és a „bolsevista 
ügynököknek" kikiáltott berlini munkások mozgalmaira akart csapást mérni. 
A provokáció ugyanakkor az antantnak is szólt: a nyugati hatalmak szovjetel
lenes katonai intervenciójának nagyerejű kibontakozása idején a német kor
mány vázolt akciója nem jelentett rossz pontot Wilson és szövetségesei szemé
ben. 

A provokáció november 4-ére történő időzítése és végrehajtása a Wilson-i 
újabb válasz nem is titkolt befolyásolásának szándékával történt. Erre utalt töb
bek között az, hogy Miksa kancellár még aznap Berlinbe rendelte Groener tábor
nokot a fegyverszünettel kapcsolatos technikai kérdések megbeszélésére. Groener 
a november 5-i, majd 6-i tárgyalások során szükségtelennek ítélte a Scheuch 
hadügyminiszter által felajánlott újabb 600 000 ember bevonultatását, mivel 
annyira biztosnak látta a fegyverszünet közeli megkötését. Egyébként is — 
mondta Groener — a többségében ipari munkásokból álló kontingens behívásá
val a fronthadsereg, amelynek az Antwerpen—Maas vonalba való visszavonulá
sát két nappal előtte rendelte el, a „bolsevista eszmék" hatása alá kerül, s ezért 
minden felelősséget elhárít magáról annak kiszámíthatatlan következményei 
miatt. 

Groener a megbeszélésen értesült először a kiéli események részleteiről. Az 
előadó C. Haussmann államtitkár a matrózok fő követelését a császár azonnali 
lemondásában jelölte meg. így a kormány ülésén akaratlanul is újból előkerült 
a császárkérdés. Ezt követően Miksa a birodalmi kancellária kertjében kereken 
megmondta Groenernek: a forradalom elkerülésének és a monarchia megmen
tésének immár nincs más útja, mint a császár azonnali lemondása. Groener a 
Hindenburgtól kapott parancs alapján egyelőre ellentmondott, jóllehet annak 
szükségességéről ő maga is meg volt győződve. A továbbiakban a német fegy
verszüneti bizottság összeállítása került szóba. Vezetőjét eredetileg E. v. Gün-
dell tábornok személyében jelölték ki, de Groener a bizottság élére M. Erzberger 
oentrumpárti képviselőt, a kormány egyik államtitkárát javasolta. Mint később 
emlékirataiban írta: számára csak szimpatikus lehetett, ha ezek a szerencsétlen 
tárgyalások, amelyektől semmi jót nem lehetett várni, a hadsereget és a had
vezetőséget lehetőleg nem terhelik. Egyébként Erzberger a döntést halálsápadt 
arccal fogadta, majd hasztalan tiltakozott, ellenvetésével a kormány mit sem 
törődött. Figyelmét ezekben az órákban sokkal inkább lekötötték a forradalmi 
eseményekről szóló legújabb hírek, annál is inkább, mivel Groener őszintén 
megmondta: egyetlen alakulatot sem tud felszabadítani a hátország leverésére. 
A Groener kijelentését követő feszültség déli 1 órakor fokozódott. Ekkor jelent 
meg Miksa kancellárnál a szociáldemokrata párt népes küldöttsége Ebért veze
tésével és türelmetlen hangon követelte a császár azonnali lemondatását. A kül
döttség, Ebért, Scheidemann, E. David, G. Bauer, C. Légien, A. Südfekum és 
R. Schmidt, valósággal körülfogta a kancellárt, aki úgy érezte, mintha valami 
szörnyű erőtől megfélemlített 'emberek gyűrűjében állna. A szónok Ebért volt, 
ajkai remegtek, amikor fenyegetően megismételte szavait: „ha a császár nem 
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mond le, a szociális forradalom elkerülhetetlen. Márpedig én ezt nem akarom, 
igen, úgy gyűlölöm, mint a bűnt".16 

Ebért közléseit a többiek élénk helyeslése követte. Különösen Scheidemann 
replikázott elszántan, magatartását úgy lehetett felfogni, mintha nem találná 
elég erősnek pártvezére érvelését. Ebért kissé megnyugodva folytatta. Kifejtette, 
hogy a szociáldemokraták a Hintze-féle „felülről végrehajtott" forradalommal 
tökéletesen elégedettek s az új kormány által törvényesített parlamentarizmus 
eddigi törekvésük csúcspontját jelenti. Ebért nem csinált titkot abból sem, hogy 
a Hohenzollern alkotmányos monarchia fennmaradását tekinti „az alulról jövő 
forradalom" elhárítása legfontosabb eszközének, habár ő maga elvileg köztár
saságpárti. A monarchia fennmaradásának viszont egyetlen útja a császár azon
nali lemondása. Ha ez nem következik be, ők nemcsak a tömegek feletti befo
lyásukat veszítik el, hanem a „szociális forradaloim" is itt van. Ezt követően 
javasolta a császár valamelyik fiának (Eitel Friedrich vagy Oskar), vagy magá
nak Miksának régensként való kinevezését. 

Groener úgy érezte, mintha Ebért az ő lelkéből beszélt volna. Ö, mint az uk
rajnai megszálló német csapatok volt vezérkari főnöke, túlságosan is jól ismerte 
a szocialista forradalmat, hogy a junker-nagytőkés osztályrend elkötelezettjeként 
mélységesen gyűlölje a bolsevizmust. Ebertnek azonban ekkor még ellentmon
dott. Ügy vélte, a császár erőszakos lemondatása szétzilálja a hadsereget, az 
még a fegyverszünet megkötése előtt hazaözönlik és a hátországgal együtt meg
csinálja a „bolsevista forradalmat". Később nyíltan beismerte akkori elutasító 
magatartásának helytelen voltát. Miht mondotta, már akkor Eberthez kellett 
volna fordulnia — nyíltan, őszintén: „Ebért úr, egy férfi, egy szó! Menjünk 
együtt: én gondoskodom a császár lemondásáról, ö n pedig arról, hogy a Szo
ciáldemokrata Párt egy emberiként sorakozik fel ön mögé és megvédi a Mo
narchiát."17 

A szociáldemokraták fellépése a kormány tagjait, beleértve Miksa kancellárt 
is, láthatólag zavarba hozta. Miksát különösen az ultimátumszerű fellépés bosz-
szantotta. Nem hitte volna, hogy a szociáldemokrata párt eddig merészkedik, 
ö a lojális partnert látta bennük, akikkel az eddig megtett út nem volt gö
röngyös. Hirtelen nem is tudott mondani semmit, bár Eberttől és társaitól a csá
szárkérdésben semmi sem választatta el. A helyzetet Erzberger és A. Gröber 
mentette meg: javaslatukra a kormány úgy döntött, hogy a „császárkérdést" a 
fegyverszünet aláírása utánra elnapolják, mivel minden pillanatban várható 
volt Foch francia tábornagy értesítése a német fegyverszüneti delegáció foga
dásáról. A délutáni órákban Foch hivatalos közlése csakugyan meg is érkezett, 
mire a császárkérdés aznap többé nem került szóba. 

A Foch-féle közlés könnyítőleg hatott, bár mindenkit fájdalmasan érintett a 
közlés ama kitétele, hogy Foch kész a feltételek átadására: a háborút vesztett 
német imperializmus még mindig meglevő reménye, hogy ti. a tárgyalóasztal
nál egyenlő partnerként foglalhat helyet, egyszer s mindenkorra elveszett. 

Amikor Groener tábornok különvonata a fegyverszüneti bizottsággal (Erzber
ger, G. v. gr. Oberndorff, D. v. Winterfeldt tábornok és E. v. Vanselow tenge
részkapitány) délután 3 órakor elhagyta Berlint, a kormány bizton remélte a 
fegyverszünet gyors aláírását. Ezt elősegítendő, Groener Stuttgartban megállí
totta a vonatot és rádióadón keresztül értesítette Foch főhadiszállását a német 
küldöttség elindulásáról. A stuttgarti pályaudvar ekkor már a forradalmárok 
kezén volt, felfegyverzett matrózok vették körül a szalonkocsükat, s maga Groe-

16 W. Groener: Lebenserinnerungen. 450. o. 
17 W. Groener: Lebenserinnerungen. 451. o. 
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ner és a fegyverszüneti küldöttség kínos pillanatokat élt át. A vonatot végül is 
tovább engedték Spa felé, ahová november 7^én reggel 9 óraikor megérkezett. 

A forradalmárokkal Való találkozás Groenerre mély benyomást gyakorolt: 
megértette, hogy a forradalom „lokalizálására" többé nincs remény, s ezért min
dent elkövetett a fegyverszüneti küldöttség mielőbbi elküldésére. Amikor a 
Stuttgartból leadott rádióközlésre délelőtt megjött Foch újabb válasza, mi sze
rint a küldöttség fogadására az előkészületek megtörténtek, lázas készülődés 
után Erzberger és a delegáció 12 órakor elhagyta Spa-t és a Chimay-Fourmies— 
La Gapelle—Guise útvonalat megtéve, átlépte a francia frontvonalakat, majd 
az esti órákban megérkezett Compiègne-be, Foch tábornagy főhadiszállására. 

A Spa-i főhadiszállás viszonylagois nyugalma nem sokáig tartott. Éles tele-
fonberregés jelezte Miksa kancellár jelentkezését, aki elmondta: Ebért és Schei
demann ismét megjelent nála, ezúttal egy ultimátummal, amely 24 órai haladé
kot adott a császár lemondására. Mindketten kifejtették, ha a császár nem mond 
le, ők a tömegeket elveszítik és a független szocialisták a spartakistákkal együtt 
megcsinálják a bolsevista forradalmat. Miksa ezt követően felmentését kérte, 
de megígérte, hogy a fegyverszünet aláírásáig a kormány élén marad. 

Ebért és Sheidemann lépését a forradalom gyors terjedése kényszerítette ki. 
A jelentések elmondták, hogy Braunschweigben, Gothaban, majd azt követően 
Münchenben győzött a forradalom, sőt az utóbbiban kikiáltották a köztársaságot 
és elűzték a gyűlölt Wittelsbach királyi házat. Más jelentések szerint Magde
burg, Halle, Lipcse, Düsseldorf, Köln, a Majna menti Frankfurt, Lübeck és más 
városok kerültek a forradalmárok kezébe. Reggel felé híre jött a mecklenburgi 
nagyherceg elűzésének és a schwerini munkás- és katonatanács hatalomátvéte
lének. Miksa környezete e hírek után azzal számolt, hogy 1—2 nap alatt Berlin 
is a „forradaloim martalékává" válik. 

Ebben a rendkívül feszült helyzetben Wilson utolsó jegyzékének megérkezése 
november 7-ről 8-ra virradóra alig jelentett szenzációt és az események további 
alakulására semmiféle befolyást nem gyakorolt. A jegyzék újat alig mondott: 
közölte, amit már úgyis tudott mindenki, hogy Foch tábornagyot utasították a 
szövetségesek feltételeinek átadására. Ami úját jelentett, és a német uralkodó 
körökben felháborodást keltett, Németország jóvátételi kötelezettségének ki
mondása volt: mindazokat a károkat, amelyeket a német hadsereg a háború fo
lyamán a szövetségeseknek és állampolgáraiknak okozott, a német államnak — 
a kötendő béke rendelkezései szerint — meg kellett téríteni. A jegyzék ezen kí
vül, az amerikai érdekeknek megfelelően, hangsúlyozta a tengerek szabadságát. 

A jegyzék mindenesetre annak demonstrálása volt, hogy Wilson abbahagyta 
a huzavonát és szövetségeseivel együtt kész a háború lezárására. A kormány
hoz közel álló körök a jegyzékháború gyors befejezését elsősorban a német for
radalmi eseményeknek tulajdonították. Még szociáldemokrata berkekben is az 
volt a vélemény, hogy Wilson fegyverszünetet és békét akar azzal a kormány
nyal, amely a fomadaloni árjának megállítására megmaradt erejét hajlandó lat
bavetni. A német kormány stabilizálása a külső békével így az Oroszországból 
kisugárzó bolsevizmus elleni védőgát megszilárdítását jelentheti s elejét veheti 
a szocialista forradalom németországi győzelmének, illetve nyugat-európai ve
szélyének. 

Maga Miksa kancellár ós a kormány valamennyi tagja a fenti gondolattól ve
zérelve november 8-án teljes mértékben akceptálta a szociáldemokrata ultimá
tumot s az a szilárd meggyőződés alakult ki benne, hogy a „külső és belső béke" 
megoldásának egyetlen útja most már kizárólag a császár lemondásra kénysze
rítése. Ez a felismerés motiválta Miksa aznap esti telefonbeszélgetését a császár
ral. Felindultan és a sírástól elcsukló hangon kérlelte II. Vilmost: „Tanácsom 
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ma már csak a rokoné s egyben az egyik német fejedelemé. A szabad elhatáro
zásból hozott áldozat mindenképpen szükséges, hogy nevedet a történelem meg
tartsa."18 A császár válasza elutasító volt, sőt kijelentette: a hadsereg élére áll 
és legjobb hadosztályaival megindul a hátország elfoglalására, amit irgalmatlan 
rendteremtés fog követni a forradalmi métely egyidejű kiirtásával. Miksa meg
semmisülten fogadta a választ, majd még egy kísérletet tett a császár meggyő
zésére. Emelt hangon közölte vele: Bajorország, Braunschweig, Mecklenburg el
kergette uralkodóját. A császár a megdöbbentő hírt egyszerűen eleresztette a 
füle mellett, majd felszólította Miksát az ügyek továbbvitelére mindaddig, míg 
a fegyverszünetet alá nem írják. A telefonkagylóban ezután kattanás hallat
szott, Spa-ban letették a kagylót. Miksa szótlanul állt fel a telefonkészülék 
mellől. 

Gondolataiban megpróbálta felidézni maga előtt a főhadiszállást a kirobbanás 
küszöbére érkezett berlini forradalom árnyékában. Kínzó kétségek gyötörték. 
S ebben nem különbözött a Spa-i főhadiszállás embereitől. 

* 

A Spa-i főhadiszállás II. Vilmos országlásának utolsó óráit élte. A császárt 
nagyon megviselték az utóbbi napok eseményei. Testileg összetört, megrokkant, 
fáradt, beteg emberként vonszolta magát a Villa Fraineuse egyik terméből a 
másikba. 

November 8-án azonban még mindig reménykedett, főleg a „legkedvesebb tá
bornagyában", Hindenburgban, aki volt annyira ravasz taktikus, hogy érzéseit, 
mindenekelőtt politikai elképzeléseit nem fedte fel előtte, illetve még mindig 
fontosnak tartotta „legfőbb urával és parancsoló j ával" szemben a kétszínű já
tékot. * 

Amikor november 8-án délben Groener — Hindenburg jelenlétében — beszá
molt II. Vilmosnak berlini útjáról, továbbá az észak-németországi forradalmi 
eseményekről, a császár felugrott helyéről és újból kijelentette: a hadsereg élé
re áll és elfoglalja a hátországot. Groenerhez fordulva utasította őt az ehhez 
szükséges hadműveleti terv kidolgozására, hangsúlyozva, hogy a Rajna vonal 
elfoglalása után válogatott hadosztályokkal azonnal Berlin ellen vonul és ha
lomra löveti a várost. 

Groener és Hindenburg hallgatott, majd a teljes depresszióba süllyedt csá
szárt magára hagyta. A császári parancs végrehajtásából természetesen nem lett 
semmi. Este 10 óra körül magukhoz kérették Plessen vezérezredest, a császár 
katonai irodájának vezetőjét és Groener kurtán-furcsán közölte vele: a császár 
terve kivihetetlen. Plessen elképedve hallgatta Groener fejtegetéseit, de még 
nagyobb volt a meglepetése, amikor Hindenburg „hideg fővel, józanul" Groener 
véleményéhez csatlakozott. Plessen szájából csaknem kiszaladtak a súlyos sza
vak: „de hiszen ez lázadás". Az utolsó pillanatban azonban visszafogta őket s 
jobbnak látta távozni a Hindenburg—Groener tisztek gyűrűjéből. 

Hindenburg és Groener „példátlan tettüket" jó előre körülbástyázták, vagy 
legalábbis annak érdekében mindent elkövettek. Még a Plessennel történt be
szélgetés előtt utasították a három német hadseregcsoport tíz hadseregének ve
zetőjét 5—5 frontparancsnok azonnali Spa-ba való küldésére, hogy „a frontala-
kulatök hangulatáról teljes képet kapjanak". Az ötlet Groenertől származott, 
aM a hadseregcsoport-parancsnokok ítéletében abszolút nem bízott, tudván, 
hogy azok, mindenekelőtt a császár fia, Vilmos porosz trónörökös, a való hely
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zetet szándékosan megszépítik. A parancsnak 39 frctópairancsnok tett eleget és 
november 9-ének (reggelén a Spa-i Hotel Britaraniquenban gyülekezett. (11 front-
parancsnok később érkezett meg.) 

Pontban 9 órakor Hindenburg üdvözölte a megjelenteket, majd átadta a szót 
W. Heye vezérkari ezredesnek, Groener helyettesének. Ezt követően Groenerrel 
együtt a császárhoz ment. Heye rövid bevezetőben ismertette a forradalom ki
törését és immár a Rajnáig való terjedését, majd utalt arra, hogy a kormány és 
a szociáldemokraták a császár lemondását szorgalmazzák. Végül kérte, hogy a 
jelenlevők az alábbi kérdésekre adjanak választ : 

a) milyen a csapatok hozzáállása a császárhoz? Lehetséges lesz-e az, hogy a 
császár a csapatok élén a hátországot visszafoglalja? 

b) milyen a csapatok hozzáállása a bolsevizmushoz? Hajlandók lesznek a csa
patok fegyverrel harcolni a bolsevisták ellen saját szülőföldjükön? 

Ezt követően Heye hadseregenként a szomszéd kis terembe kérette a tiszteket, 
akik egyenként nyilatkoztak előtte. 

Az eredmény lesújtó volt: az a) (kérdésre egyetlen tiszt adott igenlő választ, 
15-en kételkedtek abban, hogy a hadsereg követi a császárt, 23-an nemmel vála
szoltak. A b) kérdésre 8 fő nemleges válasza hangzott el, 12 tiszt hosszabb idő 
után tartotta lehetségesnek, 19 tiszt kérdésesnek tekintette, hogy csapatai rész
ben vagy egészben harcolnának a bolsevizmus ellen. A tisztek állásfoglalásából 
általánosan kitűnt: a csapatok halálosan fáradtak és „leharcoltak", mindegyik 
hazafelé igyekszik és semmi mást nem akar, csak nyugalmat. A frontkatona 
legfeljebb akkor venne kezébe fegyvert saját honfitársai ellen, „ha a bolse
visták udvarát, tűzhelyét, feleségét és gyermekét fenyegetnék". 

Később Hindenburg és Groener súlyos támadásoknak volt kitéve a frontpa
rancsnokok megkérdezésének módja miatt. Szemükre vetették a frontparancs
nokok kialvatlanságát, fáradtságát a hosszú utazástól, bizonyos fokú éhségét, 
mindenekelőtt az eléjük állított feladat váratlanságát, sőt a kérdésekben „el
rejtett szuggesztiót". Persze, mindezek ellenkezője a lényegen vajmi keveset 
változtatott volna: a német hadseregnek elege volt a háborúból és a császárból, 
az egész HohenzoUern monarchiából. 

Miközben Heye a válaszokat gyűjtögette a frontparancsnokoktól, a császári 
villa újabb fontos megbeszélések színhelye volt. 

Előzőleg Hindenburg találkozott Hintzével, aki ugyan a külügyek vezetéséről 
Miksa kancellári kinevezésekor lemondott, de államtitkári rangban a császár 
személye körül tevékenykedett továbbra is. Mindketten egy nevezőre jutottak a 
császár lemondásával kapcsolatban. Kérdés csupán az volt, ki adja II. Vilmos
nak ezt a tanácsot. Hindenburg persze szívesen vette volna, ha erre Groener 
vállalkozik, o azonban szigorúan a front és a hátország eseményeinek taglalásá
ra szorítkozott. A jelenlevők, Hindenburg, Plessen, Marschall és Vilmos porosz 
trónörökös vezérkari főnöke, J. v. Schulenburg tábornok (akit időközben a fő
hadiszállásra rendeltek), szótlanul hallgattak. Végül Schulenburg és Plessen tör
te meg a csendet. Schulenburg bevezetőjében a hátországi f orradalimat „néhány 
gazember matróz felelőtlen bajfceverésének" minősítette, majd egyenesen fel
szólította a császárt a hátország elleni fegyveres támadásra. Plessen lelkesen 
helyeselt. II. Vilmos ingadozott, hiszen Plessen nem sokkal előtte jelentette neki 
Hindenburg és Groener előző esti kijelentését. A tanácstalanság percei követ
keztek ezután, amikor Schulenburg azzal az ötlettel állott elő, hogy a császár 
mondjon le, de tartsa meg a porosz királyi címet, s mint üyen vonuljon haza 
hadserege élén a fővárosba, a porosz királyok székhelyére, Berlinbe. 
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A II. Vilmosnak rendkívül tetsző javaslat elhangzása után Groener elvesztette 
uralmát idegei fölött, s a német történelemben aligha előfordult módon, nyíl
tan szemébe mondta a császárnak: „A hadsereg vezetőinek és vezénylő tábor
nokainak parancsnoksága alatt rendben és nyugalomban fog hazavonulni, de 
nem Felséged parancsa alatt, mert nem áll többé Felséged mögött."19 E „példát
lan lázadás", „dezertálás" és „sértés" mindenkibe belefojtotta a szót. Groenert 
legszívesebben ott a helyszínen felkoncolták volna. Kínos hallgatással teli per
cek után síri hang hagyta el a császár ajkait: „A vezénylő tábornokok adják ezt 
írásban !" 

A császári parancsnak súlya, értéke akkor már természetesen a nullával volt 
egyenlő. A mély csendet, ami megülte a császári villát, hirtelen éles telefonber-
regés törte meg. A vonal másik végén Miksa megbízásából közölték: a parla
ment polgári pártjai csatlakoztak a szociáldemokrata ultimátumhoz és egysége
sen követelik a császár lemondását. 

A tanácstalan császár Schulenburghoz fordult, aki megismételte előbbi javas
latát. II. Vilmos nem tudott dönteni. Enerváltsága olyan mély pontot ért el, 
hogy a közelállók nem is sürgették. így Hintze arra kapott parancsot, hogy Ber
linnel közölje: a császár döntés előtt áll és azt írásban közlik majd Miksa kor
mányával. A közlés nem tért ki arra, mi lesz a döntés tartalma. Míg Hintze 
intézkedett, a császár végleg elfogadta Schulenburg javaslatát, nevezetesen azt, 
hogy csak a császári trónról való lemondásáról és a porosz királyi trón megtar-
1 ásáról lehet szó. Miksa és a kormány azonban összekötötte a kettőt, mivel Ber
linben semmit nem tudtak Schulenburg ötletéről. így a lemondás náluk joggal 
a császári és porosz királyi trónról való együttes lemondással azonosult. A kor
mány részéről azonban intézkedés nem történt, mivel Miksa tartotta magát az 
írásbeli válasz bevárásához. 

A Spa-i főhadiszállás amúgy is felbolygatott életét Vilmos porosz trónörökös 
megérkezése még inkább felkavarta. Császári apja kétségbeesett táviratára ér
kezett meg, s azon nyomban heves kirohanásban tört ki Miksa kormánya el
len. Mindenekelőtt azon háborodott fel, hogy azt a pár matrózt Berlinben még 
mindig nem akasztották fel s néhány szakasz katonával nem állították helyre 
a rendet. A trónörökös szavai mosolyra derítették Groenert és Hindenburgot, 
Schulenburg viszont teljes energiával támogatta főnökét, mivel — úgymond — 
a császárra és a zászlóra tett katonai eskü még mindig erősebb a csőcselék 
hangzatos jelszavainál. Groener gúnyosan megjegyezte: ilyen időkben a pate
tikus esküszövegeknek semmi jelentősége sincs. 

A trónörökös és Schulenburg gyűlölte Groenerrel szemben e pillanattól nem 
ismert határt. Nem sokkal Groener szavai után hirtelen összecsomagoltak és 
saját hadseregcsoportjuk főhadiszállására hajtottak. Vilmos trónörökös később 
halaszthatatlanul fontos parancsnoki teendőivel indokolta megfutamodását, apja 
cserbenhagyását. 

II. Vilmos összeroskadva ült le a kandalló mellé. Déli 1 órakor Heye ezredes 
jelentette a meghallgatott 39 frontparancsnok válaszát. A császár és környezete 
még fel sem ocsúdott Heye jelentésének hatása alól, amikor telefonon Berlin 
jelentkezett. A vonal másik végén Miksa kancellár állt és monoton egyhangú
sággal közölte: a tomboló berlini forradalom árját megfékezendő, bejelentette 
II. Vilmos és a trónörökös lemondását, a kancellári hatalmat pedig átadta a szo
ciáldemokrata Ebertnek. Majd hozzátette: Németország e pillanattól kezdve 
köztársaság, mert Scheidemann a Reichstag ablakából kikiáltotta a köztársasá
got. 

19 W. Groener: Lebenserinnungen. 461. o. 
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A berlini forradalom 
Az 1918-as novemberi polgári demokratikus német forradalom a november 

9-i berlini forradalommal érte el tetőpontját. A főváros forradalmi eseményei
nek bizonyos késedelme nem abban volt keresendő, mintha Berlin munkásai 
nem rendelkeztek volna a szükséges forradalmi kezdeményezéssel és energiával. 
Sokkal inkább szerepet játszott ebben a birodalom erőszakszerveinek itteni, 
jóval nagyobb koncentrációja, nemikülönben a szociáldemokrata, független szo
cialista és szakszervezeti vezetők megalkuvó tevékenysége, amellyel a munká
sok akcióit minden esetben fékezni, visszatartani akarták. Ez a jelenség egyéb
ként az egész német munkásmozgalom gyengeségére utalt. 

A berlini üzemek forradalmi munkásainak végrehajtó bizottsága a független 
szocialista párt jobbszárnyának kezében volt, amely így az észak-németországi 
események által teremtett rendkívül kedvező lehetőséget — Karl Liebknecht és 
egyéb spartakisták minden igyekezete ellenére — nem használta ki s óvatos
kodó, tétovázó magtatartásávial a kormány és a berlini helyőrségi parancsnokság 
ellenintézkedéseihez nyújtott segítséget. 

A végrehajtó bizottságot passzivitásából november 7-én, az orosz szocialista 
forradalom egyéves fordulóját ünneplő, s utcára kivonuló dolgozó tömegeik moz
dították ki, aniielyek a testvéri szolidaritás kifejezése mellett a német forrada
lom berlini parazsát gyújtották lángra. 

A végrehajtó bizottság a tömegek nyomásának engedve, november 8-án este 
határozatot hozott a másnapi általános sztrájkra, a munkásság felfegyverzésére 
és a hatalom átvételének megkísérlésére. A felhívás aláírójaként már a berlini 
munkás- és katonatanács végrehajtó bizottsága szerepelt. A november 9-ére 
meghirdetett forradalmi megmozdulás célját a Spartakus-csoport által kiadott 
röplap az alábbiakban fogalmazta meg: a politikai foglyok kiszabadítása, a né
met fejedelemségek megszüntetésié, munkás- és katonatanácsok megválasztása 
gyárakban, üzemekben, laktanyákban, a 'kormányhatalom átvétele a munkás-
és katonatanácsolk által, azonnali kapcsolat létrehozása a nemzetközi proletariá
tussal, mindenekelőtt az orosz munkás-paraszt állammal. 

A végrehajtó bizottság ülésével szinte egyidőben a szociáldemokrata párt ve
zetői és üzemi funkcionáriusai is megbeszélést tartottak. A berlini üzemek szo
ciáldemokrata bizalmi férfiad kijelentették, hogy a munkásokat a másnapi ak
cióktól visszatartani többé nem tudjak. Scheidemann erre legalább azt kérte, 
hogy a (munkásokat reggel 9 óráig tartsák vissza a gyárakban, mivel remélhető 
volt a császár lemondása hírének erre az időpontra való megérkezése. A jelen
levő bizalmiak a kérés teljesítését nem garantálták. 

Valóban: november 9-én kora reggel a berlini munkásság már hatalmas töme
gekben ellepte az utcákat és a gyárakat, az üzemeket, házakat a forradalom vörös 
zászlajával lobogózta fel. A munkások többezres tömege a városközpont felé 
igyekezett. Élükön kiéli matrózok, spartakisták, közöttük Karl Liebknecht és 
társai haladtak. A tömeg a császári palota, a birodalmi gyűlés és a birodalmi 
kancellária épülete felé közeledett. 

A munkások tüntetésének egy ideig semmi sem állt útjában. Az államrend
őrség eltűnt az utcákról, a „rend fenntartására" kivezényelt naumburgi és lüb-
beni vadászalakulatok a tömeghez csatlakoztak. Őket követték a Sándor cárról 
elnevezett kaszárnya katonái, majd a helyőrség számos egyéb alakulata. Az első 
ellenállás a császári gárda kaszárnyájánál mutatkozott. Munkások és katonák 
azonban — mintegy háromezren — rövid tűzharc után elfoglalták a laktanyát 
és tornyára kitűzték a forradalom vörös zászlaját. A győzelme tudatában meg
erősödött tömeg ellen a Chaussee Strassen levő Maikäfern kaszárnyából újabb 
provokációt követtek el: tisztek parancsára sortűz dördült, amely két AEG rnun-
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kást nyomban megölt és halálosan megsebesítette E. Habersaathot, a berlini 
forradalmi ifjúsági szövetség egyik vezetőjét. 

A sortűz ellenére a tömeg együtt maradt és feltartóztathatatlanul áradt Berlin 
központja felé. 

Már dél felé járt az idő, amikor a szociáldemokrata párt központi lapjának, 
a Vorwärts-nek a szerkesztőslégében a párt vezető funkcionáriusai, egyetértve 
Otto Wels ama döntésével, hogy a szociáldemokrata bizalmiak álljanak a töme
gek éíére, ha már visszatartani nem tudják őket, megalakították a „munkás- és 
katonatanácsot", amely nyomban kiadott röplapjában általános sztrájkra ós tün
tetésre hívott fel, s egyben közölte: „a mozgalom a Szociáldemokrata Párt és a 
Független Szocialista Párt közös vezetése alatt áll". A régi szociáldemokrata 
manőver: „együtt üvölteni a farkasokkal", ezúttal is megismétlődött. 

A sok tízezer főre megnövekedett, munkásokból és katonákból álló tömeg 
egyre közeledett a birodalmi kancellária épülete felé, ahol Miksa kancellár mind 
türelmetlenebbül várta a Spaji főhadiszállásról a császár lemondásának hírét. 
A telefankészülék azonban némán hallgatott. Helyette az utcán hömpölygő tö
meg fenyegető jelszavai hallatszottak. A feszült várakozást Scheidemann megje
lenése szakította félbe. A kormány általános megrökönyödésére Scheidemann 
benyújtotta lemondását az államtitkári tisztről. Lépését nem indokolta meg kü
lönösebben, de mindenki tudta, hogy Scheidemann pártja megbízásából járt el. 
A szociáldemokrata párt ekkor már a felvonuló tömegek vezérének pózában tet
szelegett, s nem akart Miksával osztozni az előbb-utóbb ölébe hulló hatalmon. 
Miksa viszont volt annyira tapasztalt politikus, hogy a szociáldemokrata lépés 
jelentőségét a nagytőkés^agybirtokos osztályszövetség érdekéből helyesen mér
je fel, így utolsó manőverével a monarchia megmentésén, illetve a forradalom 
„kanalizációjának nagy művén fáradozó" szociáldemokráciát erősítette. Még 
nem volt 12 óra, amikor Miksa önhatalmúlag kiáltványt fogalmaztatott meg a 
császár és a trónörökös azonnali lemondásáról és a birodalmi kancellári tiszt 
Ebért kezébe való átadásáról. A kiáltvány ugyanakkor kilátásba helyezte egy 
törvényhozó nemzetgyűlés mielőbbi összehívását az általános, titkos és egyenlő 
választójog alapján, amelynek első feladatát Németország jövendő államformá
jának eldöntésében jelölte meg. 

Alighogy Miksa kiáltványát átadták a távirati irodának, Eberttel az élen 
a többségi szociáldemokrata párt csaknem teljes vezérkara is megjelent. Ebért 
ünnepélyes hangon jelentette ki: tekintettel az előállott helyzetre, a szociálde
mokrata párt követeli a kancellári tisztség, valamint a berlini katonai körzet
parancsnokság átadását. Miksa a követelésre egyelőre nem válaszolt, de nem is 
mondott ellent. Helyette Conrad Haussmann tett fel néhány kérdést Ebertnek, 
mindenekelőtt azt, hogy a követelés teljesítése után lehetősége van-e a szociál
demokrata pártnak a tömegek kézben tartására? Scheidemann, Ebertet meg
előzve, a teljes bizakodás hangján válaszolt. Ezután már csak néhány részlet
kérdés tisztázása maradt hátra, ami különösebben hosszabb időt nem vett igény
be. Amikor a Wolff távirati iroda Miksa kiáltványát éppen ország-világ tudo
mására hozta, a badeni nagyherceg, a „népkormány" elnöke, a szociáldemokrata 
párt vezérének átadta a kancellári tisztséget. E látszólag jelentéktelen esemény 
azután nem csak a német, hanem az európai történelemnek is végzetes aktusává 
nőtte ki magát. 

Miksa kiáltványát Ebért felhívása követte, amit a volt „népkormány" tagjai, 
Haussmann és H. Landsberg fogalmaztak meg. A felhívás az alábbi bejelentést 
tartalmazta: „Polgártársaik! Az eddigi birodalmi kancellár, Miksa badeni nagy
herceg, valamennyi államtitkár (kormánytag) egyetértésével nekem adta át a 
birodalmi kancellári ügyek intézését." A felhívás a következő szavakkal zárult: 
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„Nyomatékosan arra kórlek benneteket, hagyjátok el az utcákat ! Őrizzétek meg 
a nyugalmat és a rendet!" Egy másik felhívásban Ebért felszólította a hatósá
gokat, állami tisztviselőket, maradjanak a helyükön és támogassák az új kor
mányt. Végül egy harmadik felhívás bejelentette: a szociáldemiokrata párt át
vette a [kormányügyek intézését és javaslattal fordul a Független Szocialista 
Párthoz, lépjen be a kormányba. Közölte továbbá a nemzietgyűlési választások 
elhatározott szándékát s leszögezte a magántulajdon védelmét.20 

Àz eberti felihívásnak a munkás és katonatömegek nem tettek eleget: nem 
ürítették ki az utcákat és nem mentek haza. Sőt a forradalmi akciók sorozatát 
hajtották végre: elfoglalták a rendőrség épületét, a főpostát, a Wolff-féle táv
irati irodát, a városparancsnokságot s több mint 600 politikai foglyot kiszaba
dítottak. Berlin utcáin felfegyverzett matrózokkal, katonákkal, munkásakkal 
teli autók robogtak. A tisztek rangjelzéseit, váll-lapjait leszaggatták, a, császár
ság jelvényeit az épületekről leverték.- Az emberek vörös kokárdákat tűztek a 
mellükre, vörös szalagot a sapkájukra, karjukra. A forradalom ünnepelt: ka
tonák, munkások mámoros éneke, kirobbanó jókedve, a győzelmet köszöntő 
díszlövései uralták az utcákat. 

A birodalmi kancelláriáról a Reichstagba (ebédelni) igyekvő Scheidemannt 
ugyancsak elkápráztatta a látvány. Gondolataiba merülve kanalazta levesét, 
amikor elvtársai váratlanul megrohanták: „Fülöp, azonnal jönnöd és beszélned 
kell, Liebknecht ki akarja kiáltani a szovjet-szocialista köztársaságot !"21 A „csá
szár-szocialista" Scheidemann „aki már külsejében is régen kinőtte a prole
tár osztályálláspontot", abbahagyta az evést és párthívei buzdítására a Reich
stag egyik ablakának erkélyére lépett. Majd, ahogy csak erejéből tellett, az épü
let előtt ácsorgó tömeg felé kiáltott: „A HohenzoUemek lemondtak. . . éljen a 
szabad német köztársaság" !22 

Nem sokkal utána Ebért —•• magából kikelve — vonta felelősségre Scheide
mannt. „Ki hatalmazott fel téged erre a lépésre?" — kérdezte tőle felindultan. 
Ebért még mindig a monarchia megtartásának álláspontján állt s csak később 
enyhült meg, amikor Scheidemann lépésének hasznosságát felismerte. 

Erre nem kellett sokáig várnia. Délután 4 órakor Leibknecht valóban kikiál
totta a szocialista köztársaságot a császári palota erkélyéről. „A mi feladatunk 
nem ért véget" — mondta. „Minden erőnket latba kell vetnünk, hogy a mun
kások és katonák államát felépítsük és megteremtsük a proletariátus új állami 
rendjét, a mi német és más országbeli testvéreink békéjének, boldogságának és 
szabadságának rendjét! Aki közületek a szabad szocialista német köztársaság és 
a világforradalom megvalósulását akarja, emelje esküre a kezét!" Ezer és ezer 
kéz lendült magasba, kiáltások zúgtak: Éljen a köztársaság! Éljen annak első 
elnöke, Liebknecht!23 

Liebknecht ezután a Reichstag épületébe sietett, ahol a Független Szocialista 
Párt vezetőit nagy gondban találta. (A Spartakisták szervezetileg a Független 
Szocialista Párthoz tartoztak, bár önállóságukat megtartották.) „Hol volt idáig?" 
— förmedt rá E. Barth. „Mi a kormány megalakításáról tárgyalunk." „Hol vol
tam?" — válaszolta Liebknecht — „az utcán, a proletárok között, ahová tarto
zom!"24 Barth közölte, hogy Scheidemann vezetésével megjelenf náluk a szociál
demokrata párt küldöttsége és felszólította őket a kormányba való belépésre — 
Liebknechttel együtt. 

20 Dokumen te und Matér iá ién . . . Reihe II. Bd. 2. 333. o. 
21 Der Spiegel, 22. Jg . 1968. 122. o. 
22 Ph. Scheidemann: Der Z u s a m m e n b r u c h . 213. o. és J . S. Drabkin: Die November revo lu t ion 

1918 in Deutschland . 157. o. 
23 Vossische Zei tung, 1918. n o v e m b e r 10. 
24 J . S. Drabkin: Die November revo lu t ion 1918 in Deutschland . 158. o. 
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Liebknecht azonnal feltételeket állított fel. Hajlandó belépni a kormányba, 
mondta, ha az a német szocialista köztársaság kormánya lesz, ha a törvényhozó 
és végrehajtó hatalom a munkás- és katonatanácsok kezébe megy át, s vala
mennyi polgári politikus kilép a kormányból. A szociáldemokrata párt válaszá
ban kijelentette: elvileg ő is a szocialista köztársaság alapján áll, „de a nép már 
az alkotmányozó nemzetgyűlés mellett döntött". Továbbá: „a munkás- és kato
natanácsok hatalma egy osztály egy részének diktatúráját jelentené, ami szem
ben áll a demokrácia alapelveivel". A polgári politikusok eltávolítását pedig a 
„népélelmezés" sínylené meg. 

Liebknecht természetesen megtagadta a kormányban való részvételt. Nem 
úgy a Független Szocialista Párt vezetői: az időközben Kiéiből hazaérkezett 
H. Haase vezetésével (és Liebknecht kizárásával) megkezdődtek a tárgyalások 
az Ebert-kormányba való belépésről. 

Este 10 órakor a birodalmi gyűlés vörös zászlókkal feldíszített üléstermében 
megnyílt a berlini munkás- és katonatanácsok első közös ülése. A megnyitót 
E. Barth mondta, a független szocialisták balszárny árnak vezetője, egyben a ber
lini nagyüzemek forradalmi bizalmi férfiainak elnöke. Utána a szocialista R. 
Müller emelkedett szólásra. Beszéde után kitört a teljes zűrzavar, a többségében 
párton kívüli katonák hangja elnyomta a munkásokét. Az ülés menete híven 
tükrözte az emberek fejében levő zűrzavart, a forradalom céljának, feladatai
nak tisztázatlanságát. Mily keserves is volt látni egy valóban forradalmi mun
káspárt hiányának szomorú következményeit! 

Az ülés végül határozathozatallal ért véget, mely szerint november 10-én min
den üzemben és laktanyában megválasztják a munkás- és katonatanácsok kül
dötteit, akiknek még aznapi feladatává teszik az „ideiglenes kormány" meg
választását. A nagy aktus színhelyéül egyhangúlag a Busch cirkuszt jelölték ki. 

A forradalom Berlinje ezután álomra hajtotta fejét. Nagy nap után hunytak 
ki a fények: november 9-ével teljessé vált a német nép forradalma, amely véget 
vetett az imperialista háborúnlak és elsöpörte a Hohenzollern császárságot. A 
forradaloím győzelmével a kormány a szociáldemokrata párt kezébe került, 
amely a Független Szocialista Pártban, elsősorban annak jobbszárnyában, azon
nal szövetségest keresett a spartakistáktól, s „mindenféle forradalmártól való 
megszabadulás" reményében. 

Ezt a szociáldemokrata taktikát a forradalom győzelmét kiharcoló munkás-
és katonatöimegek nem ismerték fel. Nem kis szerepet játszott ebben az a kö
rülmény, hogy a spartakistáknak, általában a német munkásmozgalom balszár
nyának tömeglkapcsolatai, szervezetei eltörpültek a szociáldemokrata párt év
tizedek alatt kiépített hadállásai és szervezettsége mellett. így történhetett meg 
azután az, hogy november 10-én a Busch cirkuszban lezajló események a szo
ciáldemokraták taktikájának győzelmét hozták: Liebknecht és más becsületes 
forradalmárok erőfeszítései ellenére a forradalom kormánya, amely az orosz 
példa nyomán Népmegbízottalk Tanácsának nevezte magát, 6 szociáldemokrata 
és 6 független szocialista minisztere révén gyakorlatilag a forradalom esküdt 
ellenségeinek, Ebertnek és társainak kezébe csúszott át, csakúgy, mint a berlini 
munkás- és katonatanács. S mindez azzal az ideológiai szemfényvesztéssel, hogy 
a „testvérharcnak" véget vetettek, s „megteremtették a szocialisták egységét". 

Az Ebért—Halasé kormány november 12-én megjelent „kormányprogramja", 
bár bevezetőjében megígérte, hogy célja a szocialista program megvalósítása, 
valójában nem tartalmazott szocialista programot. Ellenben kijelentette: „a kor
mány fenn fogja tartani a rendezett (értsd: kapitalista) termelést és minden tá
madás ellen meg fogja védeni a magántulajdont".25 

25 Dokumente und Matériáién . . . R. II. Bd. 2. 365. o. 
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Az Eberit—Haase kormány programiját megelégedéssel fogadta a Hindenburg— 
Groener-f éle hadvezetőség is, amely a berlini eseményekkel egyidőben a legna
gyobb akadályt távolította el a „német újjászületés útjáról": ügyes manővere
zéssel „önkéntes száműzetésbe" hajszolta a lemondott császárt. 

A császár menekülése 
November 9-én délután Spa-ban Miksa kancellár „önhatalmú" bejelentését 

felháborodottan tárgyalták a császári villa valiamiennyi termében. II. Vilmos 
környezete újból ostrom alá vette a főhadiszállás tábornokait: nem vokna-e még
is lehetséges válogatott hadosztályokkal a hátország ellen fordulni és az „egész 
forradalmár bandát" Miksával, Eberttel, Scheidemanmal, Haaiseval, Barthtai és 
Liebknechttel egyetemben kardélre hányni? A hadműveleti osztály vezető je, 
J. v. Stülpnagel vezérkari őrnagy lehűtötte a kedélyeket: megismételte a no
vember 8-án botig befutott jelentéseket, amelyek szerint a 2. gárdahadosztály, 
e különlegesen kiképzett elit alalKulat, amelyn«ik feladata Berlin visszafoglalása 
lett volna, megtagadta a parancsot. „Ferenc császár" elnevezésű ezrede, majd a 
„Sándor cárról" elnevezett ezrede követelte azonnali, hazaszállítását. Más ala
kulatok kijelentették: „nem fogunk hoinfitársainkra lőni". Egyéb jelentések el
mondták, hogy a Berlinbe vezető vasútvonalakat Kölnnél, Hannovernél és más 
városoknál forradalmár matrózok és katonák lezárták. Az elmondottak alapján 
Groener ismételten leszögezte: „a hátország elleni támadás terve egyszerűen ki
vihetetlen".26 

Mindezt újólag közölték a császárral, aki a jelentéseket teljes apátiába süly-
lyedve vette tudomásul. Tanácsadói ekkor azt javasolták, formálisan tiltakoz
zon Miksa „önhatalmú tette" ellen, majd Hindenburg tábornagy óvatosan szóba 
hozta a „svájci vagy hollandiai utazást". Szavait alátámasztandó „félénken meg
jegyezte", hogy a császár testi épségéért felelős és a császári villa környékén 
elhelyezett Rohr-féle rohamzászlóalj megbízhatósága is kétséges, s ő, „legfőbb 
urának és paranosolójárnak leghűségesebb tábornagya", semmiféle felelősséget 
vállalni nem tud. 

A megrémült II. Vilmos ezt követően különvonatán keresett menedéket. Mi
előtt erre sor került volna, a császár a külföldre menekülés tervét határozottan 
visszautasította, majd váratlan fordulattal isimét előhozta a hátország elleni 
megtorló hadműveletet. — Mindenki hallgatott és másfelé nézett. — II. Vilmos 
a következő percekben elcsukló hangon tudomására hozta alattvalóinak: to
vábbra is porosz királynak tekinti magát, s a hadsereg főparancsnokságát átadja 
Hindenburgníak. Majd gyűlöletteljes pillantást vetett Groenerre és megvetően 
„hozzávágta" az alábbi szavakat: „Ön würtembergi generális, s mivel többé 
már nem vagyok császár, semmi közünk egymáshoz!''27 Ugyanezt kapta Scheer 
admirális is. II. Viiknos végül dühödten sarkon fordult és falképnél hagyta a 
társaságot. 

Amikor délután 5 órakor Hindenburg és Groener elhagyták a császári villát, 
hogy a főhadiszállás épületébe menjenek, a császár már „áttelepült" különvo
natára. 

Hindenburg és Groener különösebb érdeklődést nem mutatott a császár soron 
következő tette iránt. Fél 8-kor megjelent náluk Pl essen vezérezredes azzal a köz
léssel, hogy a császár még az éjjel Hollandiába távozik. Majd a döntés vissza
vonásáról is hír érkezett. Hindenburg mindezt azzal nyugtázta, hogy öreg korá
ra való hivatkozással nyugovóra tért és megtiltotta, hogy bárki is zavarja őt — 

26 Gutsche—Klein—Petzold: Von Sara jewo nach Versail les. 345. o. 
27 W. Groener: Lebense r inne rungen . 465. o. 
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beleértve magát a császárt is. Hindenburg és Groener javában az igazak álmát 
aludta, amikor az idegöaszeomlás határáig eljutott II. Vilmos az önkéntes szám
űzetésbe vonulás mellett döntött és november 10-én reggel 5 órakor különvona
tán átlépte a holland határt. 

A menekülés diplomáciai előkészítését előző nap délután Hintze végezte el. A 
császári környezet azért (döntött a monarchikus (királyi) Hollandia mellett, mert 
a „liberális" Svájci Köztársaság földje veszedelmes lehetett volna a bukott csá
szár számára. 

A „trónjától megfosztott és száműzetésbe kergetett" császár és környezete 
Hindenburgot és Groenert később felségárulással és dezertálással vádolta. Ma
ga az agg Hindenburg, már a császár távozásának napján kísérletet tett a ké
sőbbi vádak megelőzésére: reggel 9 óraikor „feldúltan kutatott az után a sze
mély után, aűri urát erre a lépésre bírta". Majd „a fájdalom és gyász hangján 
siratta urát és parancsolóját". Groener viszont nem tartotta s'zükeógtsiiiek: az 
ilyen színészkedést, bár évekkel később ö is tagadta, hogy a császár száműzeté-
sébwn bármilyen szerepet játszott volna. 

A történelem ítélete más. Az utolsó Hohanzollern császár letűnése Hinden
burg és Groener gondosan kitervelt akciójának eredménye volt. Tettükkel az 
egyik legnagyobb akadályt távolították el a burzsoá német köztársaság útjá
ból. 

A forradalom csakhamar a feledés homályába taszította a HohenzoUem csá
szár száműzetésének óráit. A Hindenburg—Groener-féle hadvezetőségnek sok
kal nagyobb feladatra kellett felkészülnie. A fegyverszünet bármi áron történő 
megkötésével először is vissza kellett nyerni a hadisereget és a forradalmi hát
országtól annyira izolálni, hogy az ne kaphasson támogatást a forradalmi esz
méktől megfertőzött frontkatonaságtól. Majd rendbe kellett szedni ezt a hadse
reget és „egészséges magvával" hátba támadni a forradalmat, amelynek megfé
kezésére, más szavakkal a tőkés társadalmi rend megmentésére, november Sí
ének éjszakáján Groener és Ebért véd- és dacszövetségre lépett. 

A Compiègne-i fegyverszünet 
A német fegyverszüneti delegáció útja Foch tábornagy főhadiszállására nem 

bővelkedett különösebb izgalmiakban. Bár az elindulás után a delegáció veze
tőjét szállító személygépkocsi defektet kapott, a francia vonalakat este 7 óra 
tájban mégis sikerült elérni. A delegáció ezután vonatra szállt s az éjjeli órák
ban Compiègne-be érkezett. 

Erzbergemek teljes felhatalmazása volt a fegyverszünet aláírására még ab
ban az esetben is, ha a feltételek rendkívül kemények lesznek. Ez utóbbiakkal 
kapcsolatban a német küldöttségnek nem voltak illúziói; tudták: a háborút el
vesztették és a győztes antant-imperializmus irgalmatlanul benyújtja nekik a 
számlát. Remélték azonban, hogy bizonyos könnyítéseket sikerül elérniök. Erre 
vonatkozólag a német küldöttség hatásos ütőkártyával rendelkezett: a bolseviz
mus németországi veszélyével. 

A német delegációt a győző pózában tetszelgő Foch tábornagy szalonkocsijá
ban e szavakkal fogadta: „Miért jöttek ide az urak? Mit akarnak tőlem?" Erz-
berger zavartan válaszolt: „A fegyverszüneti feltételekért". „Oh, nekünk nin
csenek feltételeink — mondta Foch —, nekünk nagyon jól megy a háború!" 
„De nekünk szükségünk van az önök feltételeire!" — válaszolta ingerülten Erz-
berger. „Az más! — felelte Foch — akkor megkaphatják!"28 

28 DZA Potsdam, RK, Nr. 2462/1 Bl. 127, Waffenstillstand Bd. 1., BI. 12. 
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A kapott feltételeik a győztes lantlant és amerikai imperializmus kérlelhetet
lenségét mutatták a legyőzött, vesztes német imperializmussal szemben. A né
met delegáció nem egy tagja az .azonnali visszautasítás álláspontjára helyezke
dett, Erzberger azonban Hindenburg és Groener parancsához tartotta magát: 
nem szállt vitába, nem fenyegetőzött az elutazással, hanem megpróbált enged
ményeket, enyhítéseket kicsikarni. Érvelésének ütőkártyája az lantant bolseviz-
mustól való rettegése volt: szinte mindegyik feltételnél a bolsevizmus várható 
németországi győzelmével példálózott, amennyiben azokhoz a szövetségesek 
ragaszk ódnak. 

Erzberger szavai nem maradtak hatástalanok: a berlini forradalmi események 
miatt nyugtalankodó szövetséges kormánykörök hozzájárultak néhány enyhítés
hez, így pl. iaz eredetileg követelt 30 000 gépfegyverből 5000 darabot a német 
hadvezetőség kezében hagytak „a belső rend helyreállításához". A bolsevizmus-
tól való félelem diktálta a német csapatok szovjet-orosz, ukrán, belorusz és 
egyéb keleti területeken való maradását, nemkülönben élelmiszerszállítmányok 
kilátásba helyezését a „nem bolsevista Németországba". 

Erzberger az aláírás előtt rádión kérte ki a hadvezetőség hozzájárulását. Spa-
ban úgy vélték, Erzberger Fochnál az adott helyzetben többet nem érhetett el.. 
Ugyanez volt a véleménye Berlinben Ebertnek is. így Erzberger november 11-én 
aláírta a Compiegne-i fegyverszünetet. 
A fegyverszüneti okmány előírta: 
1. Belgium és Franciaország megszállt területeinek, illetve Luxemburg és El-

zász-Lotharingia 15 napon belüli kiürítését. 
2. 5000 löveg, 25 000 gépfegyver, 3000 aknavető, 1700 vadászr- és bombázó repü

lőgép átadását. 
3. A Rajna bal (nyugati) partján levő német területiek, továbbá a Mainz, Kob

lenz és Köln városoknál levő Rajna jobb parti hídfők kiürítését és a szövet
ségesek által történő megszállását. 

4. 5000 mozdony, 150 000 vasúti kocsi és 5000 tehergépkocsi kiszolgáltatását. 
5. Valamennyi tengeralattjáró és nagy tengeri flottahajó átadását szövetséges 

vagy semleges kikötőkben. 
6. A breszt-litovszki és bukaresti békék hatálytalanítását. 
7. A volt Osztrák—Magyar Monarchia, Törökország és Románia területén levő 

német csapatok kivonását. 
8. S végül : a szövetséges tengeri blokád fenntartását. 

A rendkívül súlyos feltételek ellenére a hadvezetőség az ellenség magatartá
sában számos olyan kedvező jelet látott, amely a németországi belső politikai 
fejlődés, nemkülönben a vesztes német imperializmus megmentése szempontjá
ból optimista reményeket ébresztett. A hadvezetőség körében uralkodó hangu
latot az ott tartózkodó Hintze Berlinbe küldött távirata fejezte ki legjobban: 
„Küldötteink a tárgyalások alkalmával megállapították, hogy az ellenség rend
kívül fél a bolsevizmus Németországban való ímeggyökereződésétől és hogy az 
ellenség bevonulna hozzánk, amennyiben a bolsevizmus hatalomra jutna. Azok 
az engedmények, amelyeket küldötteink az élelmezés terén elértek, kizárólag 
annak hangsúlyozásával születtek meg, hogy különben a bolsevizmus nálunk 
uralomra törne."29 

Az oroszországi események, nemkülönben a szocialista forradalom németor
szági győzelmétől való félelem végül is arra ösztönözte a szövetséges nyugati 
hatalmakat, hogy a katonailag megvert német hadseregnek a hadvezetőség ál-

29 Gutsche—Klein—Petzold: Von Sarajewo nach Versailles. 348. o. 
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tál oly régen követelt fegyverinyugvást megadják ós a tárgyalások elhúzásá
nak mellőzésével annak teljes szétesését elkierüljék. Ennek hangsúlyozása már 
csak azért is fontos, mert a szövetségesek vitathatatlanul abban a helyzetben 
voltak, hogy a háború további elhúzásával a német imperializmus teljes össze
omlását bevárják. Ezt azonban nem tették meg: a német imperializmus kato
nai és politikai meggyengítése nagy céljának elérése időpontjában hagytak szá
mára lannyi erőt, hogy az a német munkásmozgalom forradalmi szárnyával 
szembefordulhasson és előkészítse szövetségeseivel, a szociáldemokrata vezetők
kel együtt, a német forradalom halálos ítéletét. 

A nyugati imperialisták magatartását a saját belpolitikai helyzetük is erő
teljesen motiválta: a háború nélkülözéseibe és szenvedéseibe belefáradt nép
tömegek fékentartása szükségelte a békét, amely egyben leplezhette imperialis
ta háborújuk hódító, rabló jellegét, amellett, hogy a béke tette lehetővé számuk
ra a győzelemmel kiharcolt zsákmány elosztását. 

A Compiègne-i fegyverszünet, a német imperializmus volt csatlósaival kötött 
egyéb fegyverszünetekkel együtt, véget vetett a világháborúnak, az emberiség 
történelme addigi legnagyobb háborújának. 

Ha az aláírás pillanatában milliók lelkéből a megkönnyebbülés sóhaja szállt 
is fel, a fegyverek elhallgatása nem tudta feledtetni az imperializmus szörnyű 
háborújának több mint 8 millió katona, és csaknem 12 millió polgári halottját, 
ennél is jóval több rokkantját, nyomorékká vált szerencsétlenjét s az anyagi 
javak mérhetetlen pusztulását. 

összeesküvés és hadüzenet a forradalom ellen 
Még folytak az imperialista világháború utolsó csatározásai, amikor a Hin

denburg—Groener-féle hadvezetőség máris a forradalom leverésének „grandió
zus" hadműveletébe fogott. A hadvezetőséget egy pillanatig sem lehetett azzal 
vádolni, hogy a forradalom jelentőségét a nagytőkés—nagybirtokos osztályszö
vetség imperialista rendszerének léte vagy nem léte szempontjából nem ismerte 
volna fel. Ugyanúgy tisztában volt annak nemzetközi hatásával is. A német 
forradalom a legnagyobb antiimperialista forradalmi tömegmozgalom volt Eu
rópában a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, óta, amely — a munkásosztály 
vezetésiével — szocialista forradalomba való átnövés lehetősége előtt is állt. Ez 
az objektív feltételek mellett attól függött, hogy a szocialista forradalmi erők 
létre tudják-e hozni azt a bolsevik típusú munkáspártot, amely a munkásosz
tályt és szövetségeseit erre a feladatra szervezi, vezeti és győzelemre viszi. 1918 
november elején úgy tűnt, hogy ilyen párt megteremtésének és a szocialista 
forradalom győzelmének feltételei mindinkább megérnek. A német uralkodó 
osztályok és kiszolgálóik szemében a K. Liebknecht és a R. Luxemburg vezette 
Spartakus Szövetség azonnal a proletariátus forradalmi pártjának minősült, 
tevékenysége pedig a szocialista forradalom előkészítésének tényével azonosult. 

Az imperialista tökés-<nagybirtökois osztályuralom megmentésének parancsoló 
szüksége késztette Groener tábornokot arra, hogy november 10-̂ éoek estéjén 
ellenforradalmi harci szövetséget ajánljon fel Ebertnek a forradalom megállítá
sáért és a „bolsevizmus veszélyének kiirtásáért"- Groener, aki egyre nyíltabban 
hangoztatta az érdekazonosságot a szociáldemokraták vezette kormánnyal, s le 
nem becsülhető energiával győzködte a monarchista-militarista tábornokokat a 
„demokratikus köztársaság" támogatására, a Spa-i főhadiszállásról telefonon 
felhívta Ebertet és közölte vele : a hadsereg kormánya rendelkezésére áll, amely
nek fejében Hindenburg és a tisztikar elvárja a kormány segítő készségét a had
sereg fegyelmének és rendjének fenntartásában. „A tisztikar egyben követeli 
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a bolsevizmus leküzdését, s erre bármikor bevetésre készen éĽ." „Ebért elfo
gadta az általam felajánlott szövetséget... Ettől kezdve minden áldott este a 
birodalmi kancellária és a hadvezetőség közti titkos telefonvonalon megbeszél
tük a szükséges intézkedéseket. A szövetség bevált" — írta később Groener em
lékirataiban.30 

A szövetség létrejöttéről Hindenburg másnap szerzett tudomást és azzal mesz-
szemenően egyetértett. Helyeslése érthető volt, mivel tudta, hogy a reakciós 
porosz tisztikar és a hadsereg átmentéséről van szó az „új demokratikus" ál
lamba, akiket sem Ebért, sem elvbarátai nem nélkülözhettek a „bolsevizmus 
elleni harcban". November 11-én Ebért táviratot intézett a hadvezetőséghez, 
amelyben egyetértett a hadsereg fegyelmének és rendjének fenntartásával és a 
szükséges intézkedések 'meghozatalát Hindenburg tábornagy belátására bízta. 
Másnap újabb távirat érkezett Eberttől: Ebben — Hindenburg kérésére — ki
jelentette: „a tisztek jogai sérthetetlenek és a hadseregben létrejött katonataná
csok feladata a tiszt és a katona közötti bizlaloni fenntartása, az élelmezés és 
szabadságolás ügyeibe való beleszólás úgy, hogy ezáltal ia rendbontásnak és a 
lázongásának eleje vétessék".31 

Nem kétséges, hogy Ebért fenti távirataival nagy segítséget adott a hadveze
tőségnek a hadsereg „visszanyeréséhez" (amit a széteséstől a fegyverszünet alá
írása mentett meg), továbbá a forradalom, egyik legfontosabb harci szervének, 
a katonatanácsoknak a megsemmisítésére irányuló akciójához, Amikor november 
14-én a hadvezetőség a belgiumi Spa-ból a Kassel melletti Wilhelmshöhébe te
lepült át, elrendelte az ún. bizalmi hálózat kiépítésével a katonatanácsokban 
levő pozíciók megszerzését. Ezt követte a hadvezetőség kebelében a katonata
nács felállítása Groener egyik altisztjének elnökletével. Hindenburg tábornagy 
megelégedéssel vette tudomásul saját katona tanács a hódoló szavait, melyek a 
„hadsereg atyjának és a német jövő letéteményesének nevezték" és a hadsereg
nek kiadott parancsában kijelentette: „Mi mindnyájan arra törekszünk, hogy a 
mostani Ebért—Haase forradalmi kormány megszilárduljon és lelkesedéssel üd
vözöljük iaz új alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását a hadsereg védelme 
alatt".32 

E világos, nyílt beszéd messzemenően megnyugtatta a kormányt: a sparta-
kisták „tatnácsunalmi politikája" elleni harcban háta mögött tudta a hadsereget, 
elsősorban a hadvezetőséget. Az egymás kölcsönös erősítésének jegyében a kor
mány agitátorai még aznap végigjárták a berlini kaszárnyákat s demagóg szó
lamaikkal az ottani katonatanácsokat a spartakisták ellen sorakoztatták fel. 

Groener ezekben a napokban figyelmét a nyugati frontról hazaözönlő hadse
regre összpontosította. A legfontosabb feladatnak azt tartotta, hogy azok köte
lékeikben miaradVa és a „bolsevista fertőzéstől megtisztítva" lépjék át a Rajnát. 
Az így kézben tartott hadsereg mind a hadvezetőség, mind a kormány hatalmas 
erőtartalékát jelentette volna, amit a szocialista forradalmi erők szétverésében 
bármikor felhasználhattak. 

A német határra érkező frontcsapatokat Groener különlegesen kiképzett agi
tátorai, az ún. „szérumspriccerek" fogadták, akik a hátországi eseményeket csak 
felületesen ismerő katonák előtt a novemberi forradalmat gyalázták és a „bolse
vista anarchiát" a háborúvesztés egyetlen okának tüntették fel. Az agitátorok 
utána kezükbe ragadták a fronthadsereg katonatanácsainak irányítását, úgy
annyira, hogy azokat 1918 karácsonyáig teljesen szétzüllesztették. A Groener-
féle szérumspriccerek által befolyásolt és félrevezetett katonatanácsok a Rajnán 

30 W. Groener: Lebense r inne rungen . 467. o. 
31 Uo. 468. o. 
32 DZA Po t sdam, KK Nr. 2485. BI. 6. 

— 551 — 



átlépve nem egy esetben letartóztatták a helyi munkás- és katonatanácsokat, 
ami véres összetűzésekhez vezetett. 

A német forradalom azonban még rendelkezett akkora energiával, hogy a 
Groener-féle iaknamunkát semlegesítse, sőt visszaverje. A hadsereg — átkelve 
a Rajnán — csakhamar ia forradalmárok hatása alá került és ha tömegében nem 
is vált azok szövetségesévé, azonnali felbomlásával megfosztotta a hadvezetősé
get a forradalom gyors leverésének eszközétől. 

Mindez azonban már a polgári demokratikus forradalom történetéhez tarto
zik. 

* 

Az elkövetkező hetek, hónapok eseményeire a Groener—Ebért ellenforradalmi 
szövetség nyomta rá bélyegét. A szocialista forradalmi veszély felszámolása, a 
polgári köztársaság stabilizálása, más szavakkal a háborút vesztett tőkés-íiagy-
birtokos osztályrend megmentése a német történelem egyik legtragikusabb drá
májában öltött formát, amely csúcspontját az 1919 januárjában kezdődő és a 
szociáldemokrata G. Noske irányította ellenforradalmi véres leszámolásban ér
te el. 

A szocialista forradalmi erők, a munkásosztály és egyéb dolgozó tömegek 
legjobb jakiak, köztük K. Liebknechtnek és R. Luxemburgnak a lemészárlásában 
azok a tiszti elemek, majd különítmények játszották a legfőbb szerepet, ame
lyeket a Hindenburg—Groener-féle hadvezetőség bocsátott a „véreb" Noske 
rendelkezésére. A tiszti különítmények voltaik egyben a weimari nemzetgyűlés 
őrtálló patrónusai is, ahol Ebertet a köztársasági székbe emelték és a burzsoá 
köztársaság (alkotmányát törvényként elfogadták. 

A levertek és megalázottak Németországa némán tűrte elnyomóinak „az idők 
szellemiére formált" új államát, a weimari köztársaságot. A „bolsevista métely
től megszabadult tiszta demokrácia" az antant által meghagyott szuronyok ár
nyékában megkezdte tiszavirág életét. A nagy mű addig maradt fenn, amíg 
a nagytőke és a nagybirtok szükségesnek tartotta. Néhány év múlva, a német 
társadalom válságának újbóli kiéleződése tetőpontján, elsöpörte a fasiszta hata
lomátvétel. E végzetes fordulat szentesítő j e pedig Hindenburg tábornagy volt, 
alki a junker-inagytőkés osztályuralom elkötelezettjeként 1918-ban habozás nél
kül feláldozta a császárságot, 1933^han pedig — mint köztársasági elnök — a 
weimari köztársaságot. 

Мартон Фаркаш 

ВША — БЕРЛИН — КОМПЬЕНЬ, 1918 

Резюме 

Стратегическое поражение, нанесенное немецкой армии в августе 1918 года на западно
европейском фронте, а также сентябрьский прорыв войск антанты на Балканах побуждали 
военное руководство направить предложение о немедленном прекращении огня и мире. 
Решение этой задачи взяло на себя «народное правительство», сформировавшееся под руко
водством баденского великого князя Микша, одновременно с преобразованием полуабсолю
тистского правительственного режима в парламентарный строй. Всё это служило цели из
бежания революции в тылу и спасения монархии Гогенцоллернов посредством немедленного 
прекращения внешней войны и проведения революции сверху. 

Нота с предложением мира, направленная в начале октября Вильсону, не оправдала на
дежд правящих кругов: началась так называемая дипломатическая (нотная) война, в ходе 
которой проигравший войну немецкий империализм оказался в положении «побежденного». 
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Однако всё это не могло предотвратить того, что по инициативе либерального капитала и 
крупных землевладельцев, стремившихся к соглашению с антантой, была создана конститу
ционная монархия английского образца. 

Кризис находящихся у власти классов сопровождался назреванием революции, цель кото
рой состояла в создании демократической миролюбивой Германии. С восстанием моряков-
вспыхнувшим в конце октября, революционный кризис перерос в революцию, которая смела 
монархию Гогенцоллернов. 

В триумфальном шествии революции все попытки, направленные на спасение монархии, 
и в том числе на свержение с престола кайзера Вильгельма II, были обречены на провал. 
В результате усилий правящих кругов с революцией к власти пришла в свою очередь социал-
демократия во главе с Эбертом и его кликой, которая для отражения угрозы социалистической 
революции заключила союз с преемником Людендорфа, генералом Гронером, обеспечившим 
поддержку против большевизма военного руководства и «здоровых» элементов армии. 
Победившая антанта также была согласна с пожертвованием монархии, так как установление 
более современной формы капиталистической эксплуатации, создание позднее веймарской 
республики оказалось полезным орудием для предотвращения «большевистской анархии», 
кроме того сделало также возможным и овладение трофеями победной войны. Это целе
устремление антанты получило единозначную формулировку в Компьеньском соглашении 
о мире. 

Márton Farkas 

SPA—BERLIN—COMPIÈGNE, 1918 

Resümee 

Die im August 1918 an der Westfront erlittene strategische Niederlage, nicht min
der der Durchbruch der Entente—Truppen auf dem Balkan im September haben 
die deutsche Heeresleitung bewogen, sofortigen Waffenstillstand zu beantragen und 
ein Friedensangebot abzusenden. Die Lösung dieser Frage hat die unter Führung 
des Grossherzogs Max von Baden konstituierte „Volksregierung" auf sich genommen, 
und zugleich das halbabsolutistische Regierungssystem in ein parlamentarisches 
System umgewandelt. All dies diente dem Zweck, durch sofortige Beendigung des 
äusseren Krieges und die von oben durchgeführte Revolution einer Revolution des 
Hinterlandes zu entgehen und die Hohenzollern-Monarchie zu retten. 

Die Anfang Oktober an Wilson abgesandte Friedensnote hat die Hoffnungen der 
herrschenden Kreise nicht verwirklicht, und es begann der sogennante Notenkrieg. 
Im Zuge desselben ist der unterlegene deutsche Imperialismus an die Stelle des 
„besiegten" getreten. All dies konnte auch der Umstand nicht verhindern, dass Ende 
Oktober auf Initiative des mit der Entente einen Ausgleich anstrebenden, liberalen 
Grosskapitals und Grossgrundbesitzes eine konstitutionelle Monarchie nach engli
schem Muster zustandekam. 

Die Krise der an der Macht stehenden war vom Heranreifen der Revolution beg
leitet, deren Zweck die Schaffung eines demokratischen, friedliebenden Deutsch
lands war. Durch den in den letzten Tagen des Monats Oktober ausgebrochenen 
Marineaufstand ist die revolutionäre Krise in eine Revolution umgeschlagen, die die 
Hohenzollern-Monarchie hinwegfegte. 

Im Siegeszug der Revolution sind alle Versuche, die Monarchie zu retten, so auch 
der Druck auf Kaiser Wilhelm II., abzudanken, mißglückt. Der Erfolg der Anstren
gungen der herrschenden Kreise zeigte sich jedoch darin, daß die in der Revolution 
an die Macht gelangte Sozialdemokratie, an ihrer Spitze mit Ebert und seiner Cli
que, zur Vermeidung der Gefahr einer sozialistischen Revolution sich mit dem 
Nachfolger Ludendorffs, dem General Groener verbündete, der gegen den Bolsche
wismus die Unterstützung durch die Heeresleitung und die „gesunden" Elemente 
des Heeres sicherte. Mit der Aufopferung der Monarchie war auch die siegreiche 
Entente einverstanden, da die Schaffung einer zeitgemäßeren Abart der Ausbeutung, 
der späteren Weimarer Republik sich als geeignetes Werkzeug zur Abwehr der 
„bolschewistischen Anarchie" erwiesen, und daneben es auch ermöglichte, die Beute 
des siegreichen Krieges in Besitz zu nehmen. Diese Zielsetzung der Entente wurde 
im Waffenstillstandsabkommen von Compiëgne eindeutig konzipiert. 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

SÁRKÖZI SÁNDOR 

ADATOK A 207/2. LÉGVÉDELMI ÜTEG 
ELLENÁLLÁSI TEVÉKENYSÉGÉHEZ* 

A német megszállást követően várható angolszász légitámadások elhárítására 
légvédelmi ütegeket rendeltek Budapesten különböző tüzelőállásokba. Kőbá
nyán, a nagyrákosi lovassági gyakorlótéren 1944 tavaszán—április végén, vagy 
május elején elsőként a 206. honi légvédelmi tüzérosztály 4. ütege, majd egy
két hónappal később a 207. légvédelmi tüzérosztály 2. ütege rendezkedett be. 
Az ütegek egymástól mintegy száz méterre települtek, a Dreher (ma Kőbányai) 
Sörgyár és a Vander gyár között, úgynevezett ikerállásban. 

A 207/2. honi légvédelmi üteg parancsnoka Hegyi László tartalékos százados, 
helyettese — egyben az üteg első tisztje — Messàk János tartalékos hadnagy 
volt. Az üteg beosztott tisztje volt Széchenyi Pál tartalékos zászlós is. 

Az állomány nagy része idősebb volt, tartalékosként szolgált. A gyakori behí
vások lés a hosszú, több éves tartalékos szolgálat miatt sokan fáradtan és ked
vetlenül dolgoztak. A mi ütegünknél is csaknem ugyanez volt a helyzet. A 
szomszédos üteggel jó kapcsolatban álltunk. 

Sokan már .az előző évekből, más légvédelmi csapatnál együtt teljesített szol
gálatból ismertük egymást. A néhány héttel később tüzelőállásba odakerült üte
günk a berendezkedéskor előnyösebb helyzetbe került, ezért gyakran jöttek 
hozzánk tájékozódni, tanácsot kérni, anyagi ügyekben felvilágosításért. Több 
alkalommal jártunk mi is — személyesen én is — a szomszéd ütegnél, ismerő
seinknél, barátainknál. Ilyen esetekben találkoztam a katonatársaimon kívül a 
tisztekkel is — köztük Messik János hadnaggyal és Széchenyi Pál zászlóssal. 

A katonák és a tiszthelyettesek kölcsönösen elmondták véleményüket a tisz
tekről, parancsnokokról és a saját helyzetükről. A kimenőre, eltávozásra ment 
katonák tájékozódtak a fővárosban és egyre jobban nyugtalanította őket a há
ború, az ország belső helyzete. A munkás- és parasztférfiakból, 30—40 év kö
rüli, maglett emberekből álló ütegnél a németellenesség 1944 nyarán egyre job
ban kifejezésre jutott. 

A munkás és paraszt származású katonák nagy része józanul ítélte meg a 
belső helyzetet, a németek és a nyilasok erőszakosságát ellenezte, megvetette. 
Az alföldi és kárpátaljai katonák közül egyesek szabadságról már nem jöttek 
vissza. A hosszú háborús kaitoniai szolgálat sok embert elkedvetlenített, fásulttá 
tett. A német és nyilas beállítottságú, jobboldali személyek, mert ilyenek is 
akadtak, kevés követőre találtak. 

Az első közös tűzkeresztségen, ahogyan ezt katonai nyelven mondják, a két 
légvédelmi üteg 1944. július 2-án, /az egyik legnagyobb angolszász légitámadás 
alkalmával esett át. 

Ezen a meleg nyári reggelen néhány angolszász repülőgép berepült, a főváros 
különböző pontjait és egyes vidéki városokat bombázotit. Egy-két órával ké
sőbb, 8 óra körül, felüvöltöttek a szirénák. A légiveszély jelzése után közvetle-

* Részlet a szerző „Küzdelmes katonaévek" c. visszaemlékezéséből. 
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nul légiriadót jeleztek. Nagy magasságban nem sokkal később megjelentek a 
bombázó kötelékek, (amelynek erős, mély, döngő hangjaitól rezgett a levegő és 
mozgott a föld. A látványt nehéz leírni. Az égboltot szinte eltakarták a hatalmas, 
alumínium testű Boeing és Liberator típusú légierődök. 30—50 gép alkotott egy-
egy köteléket, melyek hullámszerűen követték egymást és több hullámban több 
száz repülőgép támadott. A bombázókat cikázó felderítő, kísérő repülőgépek kí
sérték. 

A légvédelmi ütegek lövegeinek tüze riasztotta az embereket. Torkolattüzek 
villantak fel a város különböző pointjíairól, így Kőbányán is. 

A földön megdermedt az élet a feszült várakozástól és a félelemtől. Az embe
rek igyekeztek az óvóhelyékre, bunkerekbe, futóárikokba, falak tövébe és más 
védett helyekre húzódni. 

A vészt jósló sivítás, süvöltés, a robbanások rádöbbentették az embereket, 
hogy országunk is hadszíntérré változott. 

Felcsapódó lángok, óriási füstfelleg a főváros több pontján. A meg-megújuló 
robbanások megrázták az épületeiket és a földet. A közelükbe csapódott bom
bák robbanása összekeveredett laz ágyúink dörejével. 

A hozzánk legközelebb levő Rákos pályaudvaron hatalmas lángok csaptak 
fel. A vasúti koosikban szállított nagy mennyiségű lőszer, tüzérségi lövedék 
robbant fel. 

A „légiveszély elmúlt" jelzés után siettünk mentésre a pályaudvarra. 
A fájdalomtól félőrült emberek jajgatása messze hallatszott. A 'mentés nehe

zen indult. Mindkét ütegből több napon keresztül együtt vettünk részt a men
tésben. Láttuk a 'rendkívüli súlyos pusztulás, nyomait. 

A nehéz helyzet még közelebb hozott bennünket egymáshoz, sokakat azon
ban eltávolított. Az ismeretségeim alapján megálHapítottiam, hogy a szomszéd 
ütegnél is hasonlóan, emberségesen gondolkoztak és cselekedtek a tisztek, mint 
nálunk, a mi ütegünknél. 

Az üteg állományában többen szervezett munkások, szakszervezeti tagok vol
tak; néhányan a szociáldemokrata, illetve a kommunista párt illegális tagjai 
már korábbról, mint például Halas Lajos szakaszvezető, ma nyugállományú ve
zérőrnagy, a munkásőrség volt országos parancsnoka és mások. 

Halas Lajos ebben az időben az Építőipari Szákszervezet titkára volt. Szoros 
kapcsolatot tartott és együtt dolgozott Somogyi Miklóssal, a szakszervezet elnö
kével. 

Többször találkozott és együtt dolgozott Apró Antal, Markos György, Fehér 
Gyula régi munkásmozgalmi elvtársakkal. Kapcsolatot tartott a Magyar Nem
zeti Felkelés Felszabadító Bizottsága illegális katonai vezetőségével, vezérkará
val, Pálffy György útján. 

A német megszállást követően, 1944. március 19. után, felső kapcsolata a párt
vezetéssel Bárd András révén jött létre. Egyik találkozójukon Bárd András a 
következőket mondotta : 

— Néhány elvtársnak legális igazolványoikra, szabadságos levélre és leszere
lési igazolványra lenne szüksége. 

— Meglesz, megcsináljuk. A legközelebbi találkozásnál át fogom adni! — vá
laszolta Halas Lajos. 

Tényleg el is készültek az igazolványok, melyet Bárd András felhasználha
tott. 

Az ütegnél az igazolványok kiállítását Koller Rezső őrvezető végezte. Rend
kívül sokat segített abban, hogy az illegalitásban levő párttagok és az ellen
állási mozgalomban részt vevők megfelelő igazoláshoz juthassanak. 

Koller Rezső iaz ütegnél az Írnoki teendőket látta el, én vele együtt dolgoz
tam. A nyomtatványokat néha kitöltetlenül adta át és a kitöltést az érintettek 
személyesen végezték el. Több esetben nem is a saját nevükre állították ki a 
papírokat, hanem különböző fiktív névre, hogy az igazoltatást végzőket meg
tévesszék és személyüket ne fedjék fel. 

Koller Rezső rendszeres futárszolgálatot is teljesített. Az üteg és az osztály 
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harcálláspontja közt hozta és vitte az ügydarabokat. Ezen kívül a postát is in
tézte. 

Az igazolványokhoz szükséges nyomtatványokhoz úgy jutott, hogy egy légi
riadó alkalmával a Csepelnszigeti pótkeret-parancsnokságon mindenki az óvó
helyen tartózkodott, amikor odaérkezett. Egy Czóbel nevű főhadnagy irodájá
ban őrizetlenül hagyott nyomtatványokból (nyílt parancs, katonaigazolvány, 
zsoldkönyv stb.) sokat magához vett, azután ment csak az óvóhelyre. Később 
egy vésnök ismerősével bélyegzőt is készüttetott, mely pontos másolata volt az 
ütegnél használatban levőnek. 

Futárszoligállata közben rendszeresen találkozott Pálffy Györggyel, üzenetet 
is továbbított neki több alkalommal. 

Pálffy György a kommunista párt katonai bizottságát vezette, segítette az el
lenállási mozgalmat és a partizántevékenységet. A bizottságban kétirányú, egy
mással szorosan összefüggő munka folyt: kis akciócsoportok szervezése, felfegy
verzése, anyaggal való ellátása és bevetése német- és nyilasellenes akciókra, 
valamint tömegszervezés, fegyveres felkelés céljából. Ez utóbbiról Pálffy György 
így írt: „Feladata volt: a) a kommunista párt által megmozgatható munkástö-
megek megszervezése, azt Apró Antalon. . . és Biartán (Bertalan) a párton belül 
akkor a Vasasok vezetőjén keresztül irányítottam; b) a társadalom különböző 
köreiből (egyetemi hallgatók, nemzetőrségek, később kisegítő karhatalmi ala
kulatok, miniszteri és más hatósági tisztviselők, tartalékos tisztek stb.) külön
böző ellenállási csoportok szervezése, nyilvántartása, tájékoztatása, fegyverrel 
és anyaggal való ellátása; c) a honvédség különböző egységeinek beszervezése."1 

A kommunista párt ebben az időben egyre inkább az ellenállás motorja, moz
gató ereje lett. Állandó nehéz harc, üldöztetések közepette is szervezte és irá
nyította & magyar nép ellenállását. E bonyolult feladat egy részét Apró Antal a 
kommunista párt Budapesten levő bizottsága részéről a Békepárt MÉMOSZ-
ban működő csoportjain keresztül, azok tevékenységében igyekezett szervezni, 
megvalósítani. 

A német megszállást követően aktívan részt vett a fegyveres ellenállási moz
galom szervezésében. Kapcsolatot tartott katonai vezetőikkel és baloldali katonai 
személyekkel. A letartóztatás elől gyakran lakást változtatott; Halas Lajosék 
ütegétől igazolvánnyal is ellátták. 

Az ütegnél több illegalitásban levő elvtársat beöltöztettek katonaruhába, köz
tük Apró Antalt, Kovai Lőrincet, Fehér Gyulát, Földes Lászlót, Fodor Ferencet 
és másokat. 

Vágó Ernő — ma nyugalmazott ezredes — számára (és még néhány más ille
galitásban levőnek is) fényképes katonai igazolványt szándékoztunk készíteni. 
Megbeszélték Apró elvtárssal, hogy találkoznak és a magukkal vitt katonaru
hában csináltatnak fényképet. A találkozón azonban Apró Antalék nem jelen
hettek meg. 

Néhányan még egyénileg is segítséget nyújtottak az illegalitásban levőknek. 
Koller Rezső az Erzsébet körúti (ma Lenin körút) lakásán adott menedéket Bárd 
Andrásnak. Hosszabb időn keresztül nála lakott Fodor Ferenc is. Ott tanította 
tisztelgésre ós jelentkezésre, miután katonaruhába öltöztette és igazolvánnyal 
ellátta, nehogy letartóztassák, ha kimegy az utcára. 

Megtörtént Rákosfalván, a Kerepesi út és a Keresztúri út elágazásánál, hogy 
egy csendőr őrmester és egy szakaszvezető 30—35 munkaszolgálatos katonakö
telest kísért. Egy munkaszolgálatos századot kerestek, ahol át kellett volna őket 
adni. A század 'már nem volt a környéken, nem találták és mi sem tudtunk róla. 

Mondja az egyik katona, hogy miről van szó. 
— Majd én elintézem — szólt erre Halas Lajos. A zubbonyát gyorsan átala

kította — csak a csillagokat, a gombok ebben az időben egyformák voltak min
den nyári zubbonyon — tüzér századosira. Elküldött egy katonát a csendőr őr
mesterért. Amikor odaérkezett, a következő parancsot adta : 

1 Harsányi János: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Budapest, 1969. 314. o. 
Pálffy György összefoglaló jelentése. 
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— A sorköteleseket itt adják át! — és a nyíltparanesot az átvétel igazolása 
végett aláírta. Az átadás meg is történt. 

Utána bevitték őket a gyárba, ahol enni, inni kaptak, pihentek. A beszélgetés 
során kiderült, hogy Erdélyből jöttek. 

A 'megkülönböztető sárga csillagot leszedette velük és elengedte őket. Akadt 
közöttük 5—6 fő, akik nem is akartak elmenni, mert nem volt hova menniük 
Budapesten. 

Az ütegtől többek kapcsolatot tartottak a mi ütegünk embereivel, katonáival, 
a Dréher Sörgyár munkásaival és pártsejtjeivel. Mások a Kőbányán és Újpesten 
működő pártcsoport és ellenállási mozgalom, partizán-mozgalom tagjaival dol
goztak együtt. Ilyenek voltak ott abban az időben Gaosal János, Háromszéki 
Jenő, Környei József, Pajor Ferenc, Retter Simon, Rózsa Imre, és még többen 
mások. 

Környei József Rákospalotán Cháben Gyulával tartotta a kapcsolatot és iga
zolványt adott neki, valamint .az ottani illegalitásban levőknek. 

Az ütegnél tudomására jutott, hogy egy Kiss nevű nyilas honvéd névjegy
zéket készít a baloldali emberekről. Ezt a tényt jelentette Messik János had
nagynak és kérte, akadályozza meg, ne engedje, hogy kijusson. 

— Tudom, hogy a listavezető én vagyok, mert attól nem is várok mást — je
gyezte meg Messik hadnagy. 

Amikor azonban az illetőt likvidálni akarták, nem engedte: — Még korai, 
eljön annak is az ideje. 

Az üteg tiszti lállománya teljesen tartalékosokból — kisebb földbirtokos és 
tisztviselő családok tagjaiból — került ki. A németéket egyenesen gyűlölték, a 
nyilasokat pedig elítélték, karrieristáknak, csavargóknak tekintették. Ez csak 
fokozódott, amikor szeptember körül egy német légvédelmi üteget telepítettek 
a közelünkbe. 

A német hadvezetőség egy ütege a nagyrákosi gyakorlótéren előre kiépí
tett betonfedezékből álló ütegállásban rendezkedett be. A mi lövegeinknél na
gyobb, újabb, 90 milliméteres Fiak rendszerű lövegeikkel akarták megmutatni 
ügyességüket, erejüket, valamint azt is, hogy a mi ütegünk személyi állománya 
nem sokra képes, technikai eszközei mennyire nem korszerűek és hatásosak. Be 
akarták bizonyítani és el akarták hitetni, hogy meg fogják védeni Budapestet a 
légitámadásokkal szemben. 

Azt is gondoltuk ós úgy láttuk, hogy egyben ellenőrzésük alá is akarták vonni 
az ott levő két magyar légvédelmi üteg állományát. 

A tisztek között németellenességét a szomszéd ütegnél Hegyi László száza
dos, Messik János hadnagy, Széchenyi Pál zászlós- mutatta ki a legjobban. 

A katonák között híre járt annak, hogy amikor a német megszállás történt, 
1944. március 19-én, Csillaghegyen Hegyi László könnyezve közölte a tényt az 
üteg személyi állományával. 

— Vége a függetlensógüniknek! — mondotta és kérte a katonákat: igaz hazafi 
módjára viselkedj>enek a következő nehéz napokban, melyet a katonák közül 
sokan megjegyeztek és megfogadtak. 

A hadapródok, illetve a karpaszományosok között németellenségüket legin
kább Veidinger (Végh) Mihály, Volcsánsziky Sándor, dr. IUés László, Csányi 
György, Orczifalvi István és mások juttatták kifejezésre, a tiszthelyetteseik és 
katonák túlnyomó többsége egyetértett a tiszteikkel, tisztjelöltekkel. 

A közös szándék és nem a közös világnézet kapcsolta össze az embereket s a 
katonákat is a hadseregben. A hitleristák kiűzésére, a nyilasok tevékenységé
nek megakadályozására és a fasizmus felszámolására való törekvés vezette őket. 
A Budapesten .megjelent röplapok, akciók, harci cselekményeik mutatták az el
lenállás és az antifasiszta mozgalom, erősödését, kiszélesítését. 

A gondolkodásúikra jellemző, hogy Messik János a német megszállást követő 
időben a németekre és a velük szimpatizálókra többször tett kijelentést. Hal
lottam, hogy emiatt figyelmeztették is : 

— Te, Jancsi! Vigyázz magadra és a szádra, mert kellemetlen helyzetbe ke
rülsz és bajod lehet! 
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— Tudom mit csinálok — válaszolta. 
Széchenyi Pál lakásán is gyakran találkoztak azok, akik nem értettek egyet a 

németek és a nyilasok tevékenységével. Az ütegben pedig volt egy angol gyárt
mányú, Drown márkájú, elemes kis rádiókészülék. Az angliai híreket kitűnően 
fogta és sok esetben a moszkvai rádió magyar adását is hallgatták Messik had
naggyal. Erről az ütegnél csak néhányan tudtunk, de esetenként tájékoztattak a 
világpolitikai eseményekről. 

Az ellenállási mozgalom és a partizántevékenység segítése egyre inkább az 
illegális cselekményekben jutott kifejezésre. Egy alkalommal két-három, vagon 
lőszer és különböző fegyverzet érkezett Erdélyből a Rákosi pályaudvarra, az 
üteg számára. Ebből Halas Lajos, Környei József, a magam és más elvtársak 
közreműködésével több mázsa lőszer és kézigránát került Újpestre, a partizá
nok raktárába. Erről így ír Fehér Lajos „Harcunk Eudapestért" című könyvé
ben: 

„Az új raktár a Dráva utcában volt, egyik elvtársunk fatelepén. Eiztonsági 
szempontból a mostani raktár jóval megfelelőbbnek látszott az előbbinél. Egyik 
emberünk állandóan vigyázott a raktárra. Nem sokkal később ugyanebbe a rak
tárba szállítottunk az egyik légvédelmi ütegtől — felső kapcsolatunk egy má
sik csoportja útján — ezerötszáz kézigránátot. így ez a telep lett a párt leg
nagyobb raktára."2 

Ez a légvédelmi üteg a 207. honi légvédelmi tüzérosztály 2. ütege volt. Rövi
den egymás közt csak úgy mondtuk és mondjuk, hogy a 207/2. üteg. Az üteg 
megkülönböztetést is csak esetenként tettük hozzá. Ismeretlenek és illetéktele
nek előtt a 207/2 vagy más hasonló szám nem sokat jelentett. 

A lőszer és kézigránát elszállítását a ruházati és élelmezési gépkocsival haj
tottuk végre. A ruházati anyagot a Róbert Károly körúti Vilmos Laktanyából, 
az élelmezési anyagot pedig a Lehel úti központi raktárból vételeztük. A véte
lezésre induló gépkocsival, az ott levő ládáikban, zsákokban több alkalommal 
szállítottunk robbanóanyagot, Angyalföldre és Újpestre. 

Ebben a tevékenységben számosan részt vettek, köztük nők is. Rezi Károly-
né, Fodor Sára, Kovács Margit és mások szintén szállítottak kézigránátokat a 
Földes László által vezetett partizáncsoportok számára Újpestre. 

Az ellenállási mozgalom és a partizántevékenység így kapcsolódott szorosan 
egymáshoz Kőbánya és Újpest vonatkozásában. Ez egyben mutatja a Nemzeti 
Felkelés Felszabadító Eizottságán belül dolgozó Katonai Eizottság célkitűzései
nek két oldalát: a fegyveres akciógárdák, a partizáncsoportok és a hadsereg egy 
ütegének, ezen keresztül a mellette levő ikerütegnek és több más egységnek a 
bekapcsolását is a fegyveres felkelésbe. 

A megállapításokat még jobban bizonyítja Korom Mihály „A magyarországi 
partizánmozgalom a másrodik világháború idején" című írásában: 

„1944 október közepén kezdte szervezni Kiss Károly a kőbányai partizán egy
séget. Az induláskor 9 fős csoport november elejére már 40 embert számlált és 
január elejéig, Kőbánya felszabadulásáig, katonai csoportként tevékenykedett. 
December közepén egy magyar légvédelmi tüzéregység is csatlakozott hozzá
juk."3 

A légvédelmi ütegtől szökésben levő Joó János, Láng Gyula és Pál honvédek 
kapcsolatba kerültek a kőbányai partizáncsoport tagjaival. Joó János, Újpestre 
való gyári munkás, fémcsiszoló, korán bekapcsolódott a munkásmozgalomba. 
Katonai szolgálatra történt bevonulása után is megtartotta kapcsolatát az új
pesti munkásokkal. Visszamennie azonban — mivel, mint katonaszökevény, kö
rözés alatt állt — nem lehetett. 

A partizántevékenység során több fegyveres akcióban vett részt Surányi Pál 
vezetésével. Tagja lett annak a csoportnak, mely a rákoskeresztúri nyilasházat 
felrobbantotta. 

2 Fehér Lajos: Harcunk Budapestért. Budapest, 1969. 110. o. 
3 Fegyverrel a fasizmus ellen. Tanulmányok a magyar ellenállás és a partizánharcok törté

netéből. (Szerk. Gazsi József, Pintér István) Budapest, 1968.; Korom Mihály: A magyarországi 
partizánmozgalom a második világháború idején. 111. o. 
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Később a Garai téren Domonkos Ernő tüzérzászlós, Bartók Lajos és Joó János 
egy élelmiszerszállító gépkocsit zsákmányoltak az Élelmiszer Szállító Oszloptól, 
melyeket fegyver és lőszerszállítíásra használtak fel. 

A Ferencvárosi pályaudvarról Sági Gyula, a csoport egyik vezetője adott még 
nekik az ott levő két vagonból fegyvert, lőszert és felszerelést; azt az Újhegyi 
úton ideiglenesen berendezett raktárba szállították. Velük már régebben is kap
csolatban álltam és az üteg számára érkezett szállítmányokból esetenként a par
tizáncsoportnak is adtunk. 

A kőbányai csoport kapcsolatot tartott a Kispesten megalakult partizánok
kal, melyben Drapál János, Hullai Lajos és Jenő, Hetesi Ferenc és többen má
sok tevékenykedtek. így (kapcsolódtak a csoportok egymáshoz. 

A nemzeti fegyveres ellenállást a Magyar Front szervezte és megalakította a 
Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága. Az alakuló ülésen meghatá
rozták a legfontosabb feladatokat és fő célkitűzéseket. 

A Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága a fegyveres erők összefo
gására Katonai Bizottság, katonai vezérikar létrehozását fogadta el. A bizottság 
vezetője Kiss János 'altábornagy, helyettese, mint vezérkari főnök, Nagy Jenő 
ezredes lett. 

A Katonai Bizottság a meglevő kapcsolatait igyekezett bővíteni, s újakkal ki
egészíteni, így jött létre kapcsolat a budai tiszti kórházban Kalló Ferenc ezre
des által irányított csoporttal Fodor Károly és Baráth András útján, a Platthy 
Pál altábornagy által szervezett ellenállási csoporttal Révay Kálmán százados 
közreműködésével, Szent-Györgyi Albert ellenállási csoportjával Milassin István 
és Dézsányi Miklós őrnagyok útján, valamint Radványi Imre őrnagy és Almássy 
Pál alezredes összeköttetése révén a Hadik laktanya, és a Haditechnikai Intézet 
csoportjai között. A honvédelmi gazdaság és ellátás területén az élelmezési rak
tár parancsnokát, Tóth Mihály alezredest sikerült a katonai ellenállás érdeké
ben megnyerni. Reá lázért esett a választás, mert akadályozta a raktár anyagá
nak nyugatra való szállítását, ellenállásra késztette beosztottjait és védelmébe 
vette a munkaszolgálatosokat. 

Megbeszélésre és találkozásra került sor a vezérkar részéről Nagy Jenő ezre
des és Rajk László, a KMP budapesti titkára, később Kiss János altábornagy, 
Pálffy György és Sólyom László között is. 

A Katonai Bizottság tervet készített a számításba vehető tisztekről és katonai 
alakulatokról. 

„A bizottságnak — korántsem teljes adataik szerint — az alábbi katonai egy
ségekkel vagy azok parancsnokaival volt kapcsolata : 

A XIII/1. KISKA-zászlóalj, XIV/2. KISKA-század, a 206/4 és 207/2 légvédelmi 
ágyús ütegékkel. . . 

Számos más honvéd egység, főleg parancsnoka is alárendelte magát a Felsza
badító Bizottság utasításainaik."4 

A Bizottság elkészítette Budapest felszabadításának tervét is. A terv alapelvei 
és fő feladatai: 

— akadályozni a német haderő utánpótlását és visszavonulását, ennek érde
kében, ahol szükséges, bénítani a közlekedési útvonalakat; 

— megakadályozni a náci hadvezetőséget abban, hogy a főváros hadszíntér 
legyen: a fontosabb objektumok, hidak németek által tervezett felrobbantását 
meggátolni; 

— összeköttetést teremteni a szovjet haderővel és a főváros felszabadítására 
meginduló támadásához a magyar katonai alakulatok csatlakozását, támogatá
sát biztosítani. 

Az ellenállási mozgalom egyik csoportjához tartozott Magyary Ferenc is „Ko
ma" fedőnéven. Részt vett /a nem hivatalos fegyverszüneti delegáció útbaindu-
lását megelőző tárgyaláson a Várban. A Magyar Hazafiak Szabadság Szövetsé
gének Bizottságában tevékenykedett és összekötőként kapcsolatot tartott a 
XIV/2. KISKA-század parancsnokával, Zsabka Kálmánnal, ezen kívül néhány 

4 Fegyver re l a fas izmus ellen. I. m . : Gazsi József: Az ellenállási mozgalom a hadse regben 
1944—1945. 206. o. 
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katonai alakulat parancsnokával, mint Radványi Béla ezredessel, Földvári 
Miklós századossal, Farkas Gyula tartalékos főhadnaggyal, dr. Gyalog Ödön 
hadnaggyal. 

A Szövetség parancsot készített, melyet a vele kapcsolatiban levő parancsnok
ságokhoz eljuttatott. A parancs szövege ia következő : 

„Alulírott szervezet azonnal utasítja, hogy a parancsnoksága alatt álló polgár
őrséget vagy katonaságot adott pillanatban a körülményekhez mérten a német 
megszállók és nyilasok ellen használja fel. 

Kerülni kell minden olyan helyzetet, amely eredménytelenül alakulata meg
semmisülését vonná maga után, azonban a túlzott óvatosság sem szolgálja a 
nagy magyar ügyet. 

Fegyveres egységek rajtaütésszerű támadásokra bevetendok. 
Ha valamely más alakulatnál a Vörös Hadsereg közeledtére felkelés törne ki 

a németek és bérenoeik ellen, úgy haladéktalanul a felkelők támogatására kell 
sietni. Adott esetben a parancsnoksága alatt álló alakulatot középületek, köz
üzemek, párthelyiségek megszállására is fel kell használni. 

Alkalmas időben el kell fogni minden nyilast és velük együtt működő egyént, 
akinek az 1944. október 15. utáni állapot előidézésében és végrehajtásában sze
repük volt. 

Fegyverrel el nem látott egységek rövid kiképzés után személyes hírverésre 
használandók fel. Ilyenek a szövetségünk röpiratainak terjesztése, csatlakozásra 
való felszólítás, vagy a harc abbahagyására való rábeszélés. 

Fegyver, lőszer beszerzés stb. 
Nevezzen iki megbízható összekötőt, aki a Szövetség központja és a parancs

nokság között kapcsolatot fenntartja és a Szövetség utasításait tudomására 
hozza. 

Amennyiben a Szövetség vezetősége és a parancsnokság között külső katonai 
akciók folytán a kapcsolat megszakad, úgy a parancsnok intézkedéseit a fentiek 
figyelembevételével hozza meg. 

Halál a német rablókra és nyilas bérenceiikre!"5 

Ezt a parancsot megkapták Zsabka Kálmán, Fodor Lajos századparancsno
kok, Molnár Géza, Bocskai István, Horváth Rezső és Szentes József alakulat-
parancsndkok. összekötők útján eljutott a parancs még a 206. honi légvédelmi 
tüzérosztály 1. és 4. ütegéhez, valamint a 207/2. üteghez. 

A kiadványokat Kánitz Miklós sokszorosította, Szentes József nyomdájában. 
Kisebb röpcédulákat ia Kánitz-testvérek is készítettek. A terjesztésben a fivére
ken kívül részt vettek még Bódi Béla, Fábri Jenő, Marjai Károly és mások. 

Kánitz József gépkocsivezető végezte a szállításokat és elősegítette a kapcso
latok fenntartását. Rendkívül ügyesen oldotta meg a szállításoikkal együtt a 
nyomtatványok átadását. Később a nyilasok elfogták, elhurcolták. További sor
sát nem ismerjük, többé nem került elő. 

A Kánitz-testvérek harmadik tagja, Kánitz Jenő, katonai szolgálatot teljesí
tett, műszerészi beosztásban. Katonai téren a testvérekkel, az ütegnél több tisz
tessel és katonával, a szakmájából eredően pedig több vezető beosztású egyén
nel állt kapcsolatban. Kánitz Jenő, összeköttetései révén, többféle katonai iga
zolvánnyal rendelkezett, hogy szabad mozgását biztosítsa. Rajta keresztül kap
csolódott be a mozgalomba Kővári János százados, a mátyásföldi légvédelmi 
ütegparanosnök ós Karleusa Iván alezredes, a 207. légvédelmi tüzérosztály pa
rancsnoka, valamint Györffy Gyula alezredes, repülőtérparancsnok. Az ellen-
áUási mozgalom felhívására később önálló akciókat, szabotázscselekményeket 
hajtottak végre. 

Győrffy Gyula alezredes a harc tovább folytatására vonatkozó parancsot a 
személyi állomány előtt nem hirdette ki és a repülőgépen való parancstovábbí
tást késleltette, illetve nem hajtotta végre. Propagandát folytatott a szovjet had
sereg győzelme érdekében, dicsőítette a szovjet nép igazi harcát. A Száliasi^kor-
mány katonai bírósága 1944. november 30-án halálra ítélte. 

5 Magyary József feljegyzéseiből, 1946., 4—5. o. 
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A MÉMOSZ-ban az ellenállási mozgalom csoportvezetője Somogyi Miklós 
volt. Abban a csoportban tevékenykedett Bognár Károly, Molnár András, Far
kas István, Odruska Gyula, Schwarcz Gyula és mások, Feladatuk volt a fegy
verek gyűjtése és iaz ellenállás érdekében tagok toborzása, emberek megnyerése, 
céljuk pedig a fasiszta rendszer gyengítése és megdöntése. 

A csoport kereste a kapcsolatot ia. Katonai Bizottsággal. Ez Somogyi Miklós, 
Pálffy György és Halas Lajos, másrészt Schwarcz Gyula (Gsíkszenti), Schreiber 
Róbert őrnagy révén — aki Tartsay Vilmos százados csoportjával állt kapcso
latban — létre is jött. 

Schwarcz Gyula a budapesti közlekedési vállalatnál (BESZKÁRT) dolgozott 
és összekötői feladatot kapott. Kezdetben a Filmirodán, a Rákóczi út 9. szám 
alatt, Prém Sándor gépésznél találkozott Tantó Gyulával, aki a katonai bizott
ságban a Schreiber Róbert őrnaggyal való kapcsolatfelvételre kapott utasítást; 
eligazította, s a kapcsolatfelvétel megtörtént. 

Schwarcz Gyula összekötőként később több alkalommal is tevékenykedett. 
Levelet, üzenetet, ínyíltparancsot vitt vagy hozott Révay Kálmán százados és 
mások résziére. Egy alkalommal, amikor még nem ismerte, feladatul kapta, hogy 
sétáljon az Andrássy út (Népköztársaság útja) 29. számú ház előtt és egy nagy, 
harcsabajuszú embertől kérdezze meg az ismertető mondatot : 

— Kérem, merre van a Pénzintézeti Központ? 
— No gyere fiam! — válaszolta a nagybajuszú Révay Kálmán, mert éppen ő 

volt az, Ezután elővett egy borítékot és a következőket mondta: 
— Adja át Schreiber őrnagy úrnalk! Viszontlátásra fiam! 
Az átadás megtörtént. A borítókban pénz is volt. Schreiber őrnagytól később 

megtudta, hogy 2000 pengő volt a borítékban, különböző bevásárlásra, propa-
gandaany agdkra. 

November 22-én délutánra Schreiber Róbert és Schwarcz Gyula találkozót 
beszélt meg a Bazilikánál, hogy majd együtt mennek Tartsay Vilmos lakására. 
Schreiber Róberttel a felesége is eljött és férje csak nehezen tudta rábírni arra, 
hogy ne menjen velük. Nem akarta megérteni, hogy katonai jellegű megbeszé
lésre mennek és az nem gyerekjáték. Azzal váltak el, hogy .amennyiben szükség 
lesz tevékenységére és segítségére, legközelebb elviszik és bekapcsolják a közös 
munkába. 

Alkonyodott már, amikor becsöngettek Tartsay Vilmos Andrássy úti (ma Nép
köztársaság útja) lalkásának ajtaján. Az ajtót lassan nyitották ki és meglepeté
sükre egy csendőr lépett elő, majd néhány polgári ruhás személy. Schreiber 
Róberttől elvették a szolgálati fegyverét és az előszobából a szobába kísérték 
őket. Nyomban megkezdték a kihallgatást. Mindkettőjüket arról faggatták, hogy 
miért mentek oda. 

— Egy elromlott gép megjavítására szakembert hoztam — mondotta Schrei
ber. A válasz nem volt kielégítő, ezért verni kezdtek. Később Schwarcz Gyulá
val folytatták. 

A lakásban Tartsay Vilmossal már nem beszélhették, mivel őt már odaérke-
zésük előtt letartóztattak. Nagy Jenő ezredest, Almásy Pál alezredest, Balásy 
Miklós, Beleznay István őrnagyot, Révay Kálmán századost, Makkay Miklós, 
Garai László mérnököt, Boldizsár Iván írót, dr. Loretz Gyulát, Szalay Sándort 
is megérkezésük sorrend j ében letartóztatták és a Margit körúti katonai fog
házba szállították.6 

Közben a kihallgatás megszakadt, mert az előszoba felől hangos kiáltás hal
latszott, Egy tüzér szakaszvezetőt — Peleskey Ernőt — lefegyvereztek és be-

6 Pintér István: Magyar antifasizmus és ellenállás. Budapest, 1975., 440. o. „A Katonai Vezér
kar lebukása konspirációs és egyéb hibák következménye volt. A kommunista párthoz hason
lóan a többi párt részéről is sűrűsödtek a szervezési lazaságok. November 22-én este Tartsay 
lakásán éppen e lazaságokat, a katonai szervezkedés kérdéseit akarták megbeszélni több tucat 
tiszt bevonásával. A Nemzeti Számonkérő Szék Orendy Norbert csendőralezredes vezette cso
portja azonban Mikulics Tibor páncélos százados árulása révén tudomást szerzett az összejöve
telről, sőt a titkos jelszót is megismerte. Még ugyanazon az éjszakán füvészkerti búvóhelyén el
fogták Bajcsy-Zsilinszky Endrét, a Tárogató úton pedig Kiss János altábornagyot." 
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löktek a szobába. — Fel a kezekkel! — Lépjenek be! — A törvény nevében 
felszólítom, hogy dobják el a fegyvereiket! — harsogott egy másik hang. 

A bejáratnál álló Széchenyi Pál zászlós látta milyen a helyzet és gyorsan elő
rántotta pisztolyát. Belépés és válasz helyett kissé hátra ugrott és tüzelt. A zárt 
előtérben nagy dörrenéssel csapódott be a lövedék az ajtó melletti falba. Az 
egyik polgári ruhás nyomozó a hasához kapott és az előszoba falához tántoro
dott. 

A lépcsőházban visszhangzó óriási dörej és füst meglepetésként érte a csend-
őmyomozókat. Erre nem számítottak. Hátraugrottak az ajtó mögé és többen elő
kapták a géppisztolyaikat. Pillanatok alatt az előszobából viszonozták a tüze
lést. Hárman kiugrottak a folyosóra és valóságos tűzharc keletkezett. 

Széchenyi zászlós — ikitűnő lövőként ismert tiszt volt — hasra vágódott és 
úgy folytatta a tüzelést, de egy csendőrgolyó átfúrta a nyaki ütőerét. 

A dörej és a jajkiáltás elég volt Messik János hadnagynak, hogy kissé hátrább 
ugorjon és onnan folytassa tüzelését. Egyszerre dörrentek a pisztolyok, csapód
tak a lövedékek, szóródtak a hüvelyek. 

A lépcsőházban Messik hadnagy fedezéket keresve egyre lejjebb és lejjebb 
húzódott. Messik hadnagy többszöri felszólításra sem volt hajlandó beszüntetni 
a tüzelést. Nem sokkal később azonban súlyos gyomorlövést kapott. Előre bu
kott, de újra tüzelt. Közben a házmesteri lakásig húzódott vissza súlyos sebe
sülésével. 

— Az utolsó leheletemig harcolni fogok a nyilasok ellen — mondotta, majd 
erejét vesztve, összeroskadt. 

Széchenyi Pál zászlóst a folyosóról — ahol összeesett — Peleskey szakaszve
zető a szobába vitte és a kanapén igyekezett elsősegélyben részesíteni. A súlyo
san sebesült tisztnek segítséget akart nyújtani Schreiber Róbert egészségügyi 
őrnagy is. Felállt, de az egyik csendőr rákiáltott : 

— Meg ne mozduljon, mert melléjük fektetem, a kutya t magának! 
Néhány órával később az orvosi beavatkozás már nem segített, nem tudták 

megmenteni az életüket.7 

A történtek után az ütegeknél szomorú, elkeseredett lett a hangulat. Több 
katona november végén, december elején nem tért vissza eltávozásról, szabad
ságról. Mások kimenő alkalmával öltöztek polgári ruhába és távoztak ismeret
len helyre. 

A nyilasok és a csendőrök igyekezték a katonaszökevényeket felkutatni — 
főképpen Budapesten — és rögtönítélő bíróság elé állítani. 

Hegyi László százados ütegparancsnokot — akinek a parancsára és szolgálati 
gépkocsijával vonultak ki a tisztek Tartsay Vilmos lakására — azonnali hatály-
lyal leváltották. Az üteget szigorú német ellenőrzés alá vonták, harckocsikkal 
és golyószóróállásakkal vették körül. 

A felszabadító szovjet csapatok közeledésekor az üteg nem fejtett ki ellen
állást. A személyi állomány nagy része elhagyta szolgálati helyét. Felhívásra 
nem sokkal később sokan őriként jelentkeztek Budán az önkéntes századokban 
és részt vettek a Vörös Hadsereg oldalán a németek elleni harcokban. Önként 
jelentkeztek a népi demokratikus hadseregbe is, vállalták a további harcot. 

A fasisztákkal folytatott tűzharcban életét vesztett Messik János tartalékos 
hadnagyot a honvédelmi miniszter 1945. március 15-ével századossá, Széchenyi 
Pál tartalékos zászlóst — főhadnaggyá léptette elő. 

Fokozatosan — a nehézségek ellenére is —, erősödött az ellenállás. Megmu
tatkozott ennek hatása az emberek, csoportok, akcióiban, tetteiben és a 
szervezésben történt változásokban. Ezeknek élére álltak a párt, a munkásosz
tály és a magyar nép hű fiai közül számosan. Cselekedeteik, tetteik emberi 
nagyságukat példázzák. 

7 A megjelent írásokban különbözőképpen említik a két tiszt megjelenését Tartsay Vilmos 
lakásán. A történeti tények szerint november 22-én Pálffy György találkozott Halas Lajossal, 
a 207/2. légvédelmi tüzérüteg összekötőjével. Megbeszélték, hogy az ütegtől Messik János tarta
lékos hadnagy este részt vesz Tartsay Vilmos lakásán a katonai ellenállás feladatainak meg
beszélésén. Abban is egyetértettek, hogy vele menjen Széchenyi Pál tartalékos zászlós is. 

— 562 — 



OKMÁNYTÁR 

MARKO GYÖRGY 

A HADMŰVELETI TERÜLETRE ELVONULT 6. HADOSZTÁLY 
VÁLOGATOTT DOKUMENTUMAI 1945 

A népi demokratikus hadsereg megszervezése és további fejlődése több ta
nulmány és okmánypublikáció témáját képezte már. A kutatóik megkülönböz
tetett figyelmet fordítottak ezen belül is a szerveződő hadsereg hadosztályai 
hadműveleti területre történő elvonulásának, ottani tevékenységének ismerte
tésére.1 Érthető ez a figyelem, ha arra gondolunk, hogy e hadosztályok létre
hozása, hadműveleti alkalmazása elsősorban nem katonailag volt jelentős, ha
nem politikailag. A fasiszta Németország elleni hadüzenet, a fegyverszüneti 
egyezményben vállalt nyolc gyaloghadosztály felállítása mindenekelőtt Ma
gyarország érdéke volt — a magyar nép érdeke volt a német szövetséggel való 
szakítás, a német fasiszták és magyar kiszolgálóik elleni harc. A függetlenség és 
az állami szuverenitás egyik legfőbb biztosítéka: az új magyar hadsereg megte
remtése viszont olyan kötelezettségeiket jelentett, amelyeknek eleget tenni — az 
objektív történelmi körülményeket figyelembe véve — rendkívül nehéz feladat
nak bizonyult. Nem célunk a hadseregfejlesztést gátló tényezők ismertetése, min
denesetre leszögezhetjük, hogy a felállítandó miagasabbegységek személyi^anya-
gi-technikai szükségleteit teljes mértékben nem volt képes a romokban heverő 
ország biztosítani. A nyolc helyett csiaík négy gyaloghadosztály szervezési mun
kálatai indulták meg, s csak kettő vonult hadműveleti területre 1945 áprilisa 
folyamán, azok is hiányos felszereléssel.2 

Ez a „csak" ikitétel viszont több tízezer magyar katonát érintett, akik többsé
génél 'katonának lenni politikai állásfoglalást jelenített!3 önként jelentkezni arc
vonalszolgálatra — szovjet hadifogságba esett katonának és a polgári elfoglalt
ságából kiszakadónaik egyaránt — öntudatot, politikai meggyőződést igényelt. 

örvendetes az a tény, hogy ezt a megállapítást szakkörökben már elfogadták 
és sokat tettek niind szélesebb körű elterjesztésére is. A tanulmányok számának 
gyarapodása azonban nem jelentette a téma további kiszélesítéséit. A kutatók 
zöme a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött honvédelmi minisztériumi iratanya
gokra támaszkodva vonta le következtetéseit, legtöbbször figyelmen kívül hagy
ták a népi demokratikus hadsereg csapatainak ránk maradt iratait, esetleg csak 
a hadosztályparancsnokságok parancsait dolgozták fel kutatómunkájuk során. 

1 összefoglaló művek: Kis András: Az antifasiszta magyar katonai hagyományokról. Buda
pest, 1978.; Kis András: A Magyar Néphadsereg megalakulása. Magyarország felszabadítása. 
Budapest, 1975. 367—396. o. ; Mues Sándor: Adalékok a Magyar Néphadsereg történetéhez. Had
történelmi Közlemények (a továbbiakban — HK), 1958. 3—4. sz. ; Mues Sándor: A Magyar Nép
hadsereg megszervezése. Budapest, 1960. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Üj soro
zat 19.); Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése. Budapest 1963.; 
dr. Műnk, Károly: A fegyverszüneti egyezménytől a szocialista hadseregig. Budapest, 1964. A 6. 
hadosztály történetét feldolgozó tanulmányok: Kis András: A 6. hadosztály. Budapest, 1977.; 
Molnár Pál : Adalékok a 6. hadosztály történetéhez. Hadtudományi Közlöny, 1968. 2. sz. ; Molnár 
Pál: Az elődök nyomában. Budapest, 1965. 67—95. o.; Molnár Pál: Részletek a 11/1. honvéd 
tábori tüzérosztály naplójából. HK, 1976. l. sz. 

2 Vö.: a 6. hadosztály létszám- és felszerelési jelentéseinek „kell" és „hiány" rovatait. Had
történelmi Levéltár (a továbbiakban — HL) HM 1945/eln. 22 947, 24 940, 25 228. 

3 Mues Sándor: Népi demokratikus forradalmunk és a hadsereg. HK, 1965. 3. sz. 547. o. 
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Történelmi forrásértékét tekintve a Honvédelmi Minisztérium iratanyaga ter
mészetesen sokkal gazdagabb a csapatokénál. Az utóbbiaknál viszont megta
láljuk a hadosztályok törzseinek különböző rendeleteit, 'adatokat kapunk az ala
kulatok mindennapi életéről, tevékenységéről, elhelyezkedésűikről. Nélkülözhe
tetlen ez az lanyag a nevek azonosításánál, beosztások változásainak figyelem
mel kísérésénél, a pontos időrend rekonstruálásánál. 

A csapatanyag feldolgozásának elmulasztásából keletkeztek azok a sajnálatos 
hibák is, amelyek a forrásközlésünk címében jelzett témát érintő tanulmányok 
egyes megállapításait jellemzik. Gondolunk itt elsősorban időrendi tévedésekre,4 

hibás elhelyezési adatok közlésére5 és egyéb tárgyi hibákra,6 amelyek gondosabb 
kutatói munkával elkerülhetők lettek volna. A hiányosságok, azon túl, hogy 
csökkentik a tanulmányok értékét, téves adatok elterjedését eredményezik, 
újabb hibák forrásává válhatnak, ami egyes visszaemlékezések papírra vetésé
nél már meg is mutatkozott.7 

Ismerjük el viszont, hogy a csapatanyagok levéltári rendezése a közelmúlt
ban fejeződött be, eddig azok rendezettségi szintje is gátolta eredményes fel
tárásukat. Ezt a hiányt pótolnánk forrásközlésünkkel, amikor is — új adatok
kal kiegészítve — röviden összefoglaljuk az eddigi kutatások eredményeit, majd 
tájékoztatásképpen még közzé nem tett dokumentumokra hívjuk fel a figyelmet 
a 6. hadosztály hadműveleti területre történt elvonulásáról, ottani tevékenysé
géről. 

* 

1945. április 7-én továbbították Vörös János honvédelmi miniszternek Anto
nov hadseregtábornok, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke táviratait: nincs aka
dálya a 6. hadosztály hadműveleti területre való indulásának, hogy ott pótolhas
sák az ütőképességének teljes eléréséhez hiányzó felszerelést.8 A debreceni kis-
állomás szovjet parancsnokával való kapcsolatfelvétel9 után Székely László ve
zérkari ezredes, a hadosztály parancsnoka, intézkedett az alárendelt alakulatok 
vasúton történő elvonulására.10 A tervezettől eltérően az első szállítmány csapa-

4 Kis András szerint 1945. április 16-án éjfél után néhány perccel indult útnak a 16. gyalog
ezred szerelvénye (Kis András: A Magyar Néphadsereg megalakulása. I. m. 391. o.), míg a való
ságban április 13-án 23 órakor; Molnár Pál április 17-re teszi a 17. gyalogezred indulását és áp
rilis 25-re hadműveleti területre érkezését (Molnár Pál: Adalékok . . . i. m. 43. o.), a felmerült 
új adatok azonban kétségtelenné teszik, hogy a 17. gyalogezred parancsnokság, az ezredközvet
len alakulatok és az I. zászlóalj április 19-én, a II. és a III. zászlóaljak április 27-én indultak 
útnak, az előbbiek május 1-én, az utóbbiak május 3-án foglalták el elhelyezési körleteiket Auszt
riában. Dr. Műnk Károly is több ízben téved: szerinte az alakulatok 1945. április 13-án kaptak 
parancsot a hadműveleti területre vonulásra és május 18-án indultak vissza Magyarországra 
(dr. Műnk Károly: A fegyverszüneti szerződéstől. . . i. m. 49—50. o.), míg a helyes dátumok: 
április 11. és május 15. Több kutató is az utolsó szállítmány 1945. április 24-i hadműveleti terü
letre való megérkezéséről ír (Molnár Pál: Az elődök nyomában. I. m. 75. o. ; Mues Sándor: 
Adalékok. . . i. m. 58. o. ; Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése. I. m. 45. o.; 
Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése. I. m. 69. o.), míg a valóság
ban az utolsó, hetedik szállítmány csapatai május 7-én érkeztek Körmendre. 

5 Székely László vezérkari ezredes, a 6. hadosztály parancsnoka 1945. április 24-én adta ki az 
alárendelt alakulatok elhelyezkedésére vonatkozó rendeletét. Annak ellenére, hogy e napig csak 
az első három szállítmány érkezett meg hadműveleti területre, a rendelet vázlat mellékletét a 
kutatók végleges elhelyezkedésként értékelték és közölték tanulmányaikban. (Lásd Molnár Pál: 
Az elődök nyomában. I. m. 75. o.; Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése. I. m. 44. 
o.; Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése. I. m. 70. o.) 

Kis András az említettektől eltérő, hibás térképvázlatot közöl. Kis András: A 6. hadosztály. 
I. m. 67. o.) 

6 Molnár Pál szerint a 11. tüzérezred az első szállítási lépcsővel indult útnak (Molnár Pál: 
Részletek . . . i. m. 118. o.), míg a valóságban a harmadikkal. Mues Sándor összesen három 
szállítmányról tud a hét helyett (Mues Sándor: Adalékok . . . i. m. 58. o.) 

7 A vísszaemlékezőket befolyásolta a hibás dátumok és elhelyezési adatok közlése. Pl. Szo-
kolai István, akinek csapatteste, a 18/1. gyalogzászlóalj Szentpéterfa községben települt, vissza
emlékezésében Kroatischt és Deutsch Ehrensdorfot jelöli meg elhelyezési körletként. (Szokolai 
István: A katonák meggyőzésének útján. — Új haza, új hadsereg. Budapest, 1970. 153. o.) Több 
hasonló hiba fordul elő Nagy Gábor visszaemlékezésében is. (Nagy Gábor: Emlékeim a Magyar 
Néphadsereg születéséről. — HK, 1966. 3. sz.) 

8 Magyar—szovjet kapcsolatok 1945—1948. Dokumentumok. A Magyar Népköztársaság Külügy
minisztériuma és a Szovjetunió Külügyminisztériuma kiadása. Budapest, 1969. 57. o. 

9 1945. április 11-én 8 órakor megjelent a hadosztályparancsnoknál Buljigin szovjet őrnagy 
és közölte, hogy a hadosztály április 12-től hat lépcsőben elszállításra kerül. (HL HM 1945/elm 
22. 942.) 

10 Lásd a 2. számú dokumentumot. 
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tai: a szálláscsináló közegek, a 16. gyalogezred parancsnokság, az ezredközvet-
len alakulatok, a 16/1. és 16/11. gyalogzászlóarjiak csak április 13-án 23 órakor 
indultak útnak.11 Beállt az állomásra a második szerelvény is, ennek vagonjai
ban utaztak a 16/III. gyalogzászlóalj, a 6. utászzászlóalj és a 6. híradó század ka
tonái.12 Velük tartott a 6. élelmezési oszlop és a 6. sütőoszlop egy része is, hogy 
a kirakodó állomáson berendezett élelemfelvételező helyekkel fogadhassák a be
érkező alakulatokat.13 A második száUíttmány április 15-i útbaindulása közben a 
Pavilon laktanya felszabadult részeibe Nyírbátorból a 18/IIL, Nyíregyházáról a 
18/11. gyalogzászlóaljak, Hajdúböszörményből a 11. tüzérezred kihelyezett ala
kulatai vonultak be.14 

A harmadik szállítmánnyal (a 11. tüzérezred a 4. üteg kivételével) egyidőben, 
április 17-ón vágott neki az akkori körülmények között hosszú útnak Körmend 
felé gépkocsin a hadosztályparancsnok és vezérkari főnöke is.15 Megérkezésük 
után azonnal jelentkeztek Tolbuhin marsallnál, a 3. Ukrán Front parancsnoká
nál. A frontparancsndk részletesen tájékozódott a hadosztály harckészültségéről, 
fegyelmi helyzetéről, felszereltségéről, majd 'kilátásba helyezte a hiányok gyors 
feltöltését. így például azonnal kiutaltak 10 napi javadalmazást élelemből és 
majdnem teljesen pótolták a ruházati hiányokat.16 A hadosztályt a Trofimenko 
vezérezredes parancsnoksága lalatt álló 27. hadsereg tartalékának rendelték, in
tézkedtek osztrák területen való elhelyezkedéséről.17 A magasabbegységet Kör
mendtől nyugatra összpontosították, a hadosztályparancsnokság Edlitzben, majd 
később Eberauban települt. A 27. hadseregtől összekötő törzs érkezett, megje^ 
lentek a frontparanesnofcság szakelőadói a hiányzó felszerelés felmérésére és 
intézkedtek azok pótlásáma is.18 

Április 24nig, laimifcor Székely László vezérkari ezredes kiadta a hadosztály 
elszállásolására és magatartására, Valamint az élelmezésre vonatkozó rendele
teit, az első három szállítmány már osztrák földre érkezett. A 16. gyalogezred 
alakulatai Kirchfidischben, a 6. utászzászlóalj Punitzban, a tüzéreik St. Katha-
rein és Harmisch községben rendezkedtek be. A szálláscsoportokat őrségek
kel és sűrű járőrözéssel biztosították, rendfenntartói feladatokat láttak el, di-
verzánsofcat tettek ártalmatlanná, a környéken összegyűjtötték az elhagyott ha
dianyagot. Folytatták a kiképzést is: zászlóalj gyakorlatokat, ejtőernyős elhárító 
foglalkozásokat tartottak, gyalogsági fegyverekkel és aknavetőkkel éleslövésze
teket rendeztek — felkészültek a fegyveres bevetésre.19 A nevelőtisztek is hozzá
járultak a fegyelem megszilárdíításához, a harci kedv fokozásához. Széles körben 
magyarázták a fasizmus elleni harc szükségességét, előadásokkal és egyénenkén
ti elbeszélgetésekkel lerősítették a demokratikus szemlélet térhódítását. A had
osztálytörzs nevelői megjelenítették a „Honvéd Híradó" csapatúj&ágot, az ala
kulatoknál szervezetten emlékeztek meg május 1-ről.20 A fegyelem magas szin
ten állt, ia hangulat jó volt. 

A Debrecenben maradt lalakulatok berakodása és vasúti szállítása időközben 
lelassult. A negyedik szállítmány április 19^én indult útnak, de napokig vesz
tegelt különböző vasútállomásokon, így csak április 30-án 18 órakor érkezett 

11 HL A 6. hadosz tá ly i ra ta i — a t ovább i akban 6. ho . ir . — 11. doboz, a 16/n. gyalogzászlóal j 
napló ja 1945. 04. 13-i bejegyzés . 

A dobozszámot n e m levél tár i je lzetként , h a n e m a k ö n n y e b b azonosí tás eszközeként ad juk 
meg . 

12 HL 6. ho. i r . 23. doboz, a 16/111. gyalogzászlóalj nap ló ja 1945. 04. 15-i bejegyzés. 
13 HL HM 1945/eln. 22. 947. 
14 Molnár Pál: Részletek . . . i. m. 123. o. ; HL 6. ho . ir . 58. doboz, a 18/in. gyalogzászlóal j 

had inap ló ja 1945. 04. 14-i be jegyzés ; uo. 36. doboz, a 18/1. gyalogzászlóalj nap ló ja 1945. 04. 16-i 
bejegyzés 

15 A hadosz tá ly vezérkar i főnöke H o m o n n a y Hugó vezé rka r i ő rnagy volt. 
16 Székely László és H o m o n n a y Hugó 1945. ápri l is 21-én je len tkez tek Tolbuhin marsa l lná l . 

(HL HM 1945/eln. 24. 089. Vö. Kis András: A 6. hadosz tá ly . . . i. m . 66—72. o.) 
17 HL HM 1945/eln. 24. 089. 
18 Uo. A k a p o t t felszerelésre lásd Kis András: A 6. hadosz tá ly . . . i. m. 78. o. 
19 Lásd részle te iben a közölt d o k u m e n t u m o k n á l . 
20 A nevelőt iszt i i n t ézmény fe ladatára , sze repére lásd Gellért Tibor—Markó György: Doku

m e n t u m o k a nevelőt iszt i i n t ézmény k ia laku lásá ró l és fej lődéséről . — HK, 1975. 1. sz. és Műnk 
Károly: A nevelőt isz tek szerepe a Magyar K o m m u n i s t a P á r t n a k a hadseregge l kapcso la tos cé l 
ki tűzései megvalós í tásáér t folytatot t h a r c b a n . — Pá r t t ö r t éne t i Köz lemények , 1962. 2. sz. 
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A 6. hadosztály elhelyezkedése a hadműveleti területen 1945. május 7-én. 



meg Körmendire.21 Még Tovább tanított az ötödik száll í tmány útja : a t ágabb had-
osztálytörzs és a hadosztályvonat csapatai 12 napos utazás után, május 5-én é r 
keztek a k i rakodó áUamásrfa.22 Április 25-én még 3647 fő vá r t ú tba indí tásra : a 
17/11. és 17/III. (gyalogzászlóaljak, la 6/2. koosioszlop III. szakasza és a 18. gyalog
ezred teljes állománya.2 3 A ké t utolsó szállí tmány április 27-én, illetve 29-én 
hagyta el Debrecent,2 4 a két szállítási lépcső csapatai kijelölt ál lomáshelyüket 
május 3-án, illetve 7-én foglalták el.25 

Valamennyi alakulat megérkezett , a legégetőbb felszerelési h iányokat is pó
tolni tudták.2 6 A hadosztály mégsem kerül t fegyveres bevetésre: a fasiszta Né
metország időközben feltétel nélkül kapitulál t . A 6. hadosztály május 13-án 8 
órától a 3. U k r á n Front közvetlen t a r t a léka ; új feladata Pápa — Székesfehér
vár körzetében vasútvonalak biztosítása.27 Az alakulatok egy része vasúti szállí
tással, a többség viszont gyalogmenetben foglalta el új elhelyezési körletét a 
Bakony hegységben. I t t fokozatosan bekapcsolódtak az ország újjáépítésébe is : 
hidakat , vasúti épí tményeket ál l í tot tak helyre, mezőgazdasági terüle teket tisz
t í to t tak meg az állandó életveszélyt jelentő aknáktól , nélkülözhető lóállomá-
nyuka t a gazdáknak a d t á k ki. A hadosztály többszöri átszervezés és állomás
helyváltoztatás u t á n 1948 tavaszán szűnt meg.28 

A 6. hadosztály hadművelet i terüle t re indulásáról, ot tani tevékenységéről kö
zölt i ratok a Hadtör ténelmi Levéltárban találhatók, eredeti gépelt másolatok, 
a naplók kézzel írottak. A közzétett dokumentumok 'kronologikus sorrendben 
követik egymást, egy-egy naptár i napnál fe l tüntet tük a legfontosabb eseménye
ket is. Néhány i ra t csak kivonatosan kerül ismertetésre, a szövegben előforduló 
rövidítések feloldása — azok közismert volta mia t t — nem tűn t célszerűnek. 

ÁPRILIS 11. 

Székely László vezérkari ezredes, a 6. hadosztály parancsnoka, felveszi a kapcsolatot 
szovjet szállításszabályozó tisztekkel, intézkedik a hadosztály elvonulásáról.^ 

1. 

* A HADOSZTÁLYPARANCSNOK FELHÍVÁSA A KATONÁKHOZ 
Bajtársak! 
Végre elérkezett az a történelmi pillanat, melyet mindannyian oly türelmetlenül 

vártunk: megkezdődik elszállításunk az arcvonal mögé, hogy ott fegyverzetünket és 
felszerelésünket kiegészítsék és ennek megtörténte után teljes erővel, teljes szívvel 
és lélekkel vehessünk részt a szabadságszerető nagy nemzetek oldalán a dicsőséges 
Vörös Hadsereggel vállvetve abban a harcban, amely rövid időn belül végleg meg
semmisíti az erőszakos, pusztító náci-fasizmust és leveri a magyarok ősi ellenségét, 
a németet! 

Elérkezik a bosszúállás órája, amikor mindazt visszafizethetjük megrontóinknak. 
Budapest rombadöntőinek, amit ellenünk elkövettek. 

21 A szá l l í tmánnyal t a r to t t a 17. gyalogezred pa rancsnokság , az ezredközvet len a laku la tok , 
a 17/1. gyalogzászlóal j , a 6. légvédelmi gépágyús ü teg és a 11/4. tüzé rü teg . (Út jukra lásd HL HM 
1945/eln. 23. 238 és 6. ho . ir. 27. doboz, a 17. gyalogezred hadinaplója . ) 

22 HL Béke tá rgya lá sok a n y a g a A/III/17. 
23 HL HM 1945/eln. 24. 638. 
24 A ha tod ik szá l l í tmányhoz tar tozot t a 17/11. és a 17/IIL gyalogzászlóal j , a 6/2. kocsioszlop 

III. szakasza és a 18. gyalogezred ezredközvet len a lakula ta i . Az utolsó, he ted ik szá l l í tmánnya l 
t a r to t t a 18. gyalogezred f e n n m a r a d ó á l lománya : 86 tiszt, 97 t i sz thelyet tes és 2 172 fő legénység. 
(HL HM 1945/eln. 24. 084.) 

25 HL Béke tá rgya lá sok a n y a g a A/III/17. és 6. ho . ir . 58. doboz, a 18/III. gyalogzászlóalj h a d i 
nap ló ja 1945. 05. 07-i bejegyzés . 

26 HL HM 1945/eln. 24. 940 a hadosz t á lypa rancsnok 1945. m á j u s 10-i helyzet je lentése . 100%-os 
volt még a h i ány lövegekben és légvédelmi gépágyúkban . 

27 HL HM 1945/eln. 25. 229. 
28 Molnár Pál : Ada lékok . . . i. m. 48. o. 
29 HL HM 1945/eln. 22. 942 és 6. ho . ir. 5. doboz, 10/ikt. ir.—16. gy. e. 1945. 04. 11. H. gy. 
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Az egész ország szeme rajtunk van, amikor az új demokratikus hadsereg fiai harcba 
indulnak országunkért és függetlenségünkért! 

(6. ho. ir. 1. doboz, 21/ho. pes—6. gy. ho. 1945. 04. 11.) 

2. 

INTÉZKEDÉS A VASÜTI SZÁLLÍTÁSRA 

1. A 6. hadosztály a 3. ukrajnai arcvonal30 kötelékében kerül hadműveleti alkalma
zásra. Elszállítása és végleges feltöltése f. hó 12-én megkezdődik . . . 

2./b. A szállítás tervezett sorrendje: 
F. hó 12-én: 1. sz. szállítmány. Parancsnok: 16. gy. e. pk. Szállításra kerül: 16. gy. e. 

törzs, epság, ezredközvetlenek, I. és II. zlj., valamint a . . . szállásszabályozó és csi
náló közegek. 

F. hó 13-án: 2. sz. szállítmány. Parancsnok: utászzljpk. Szállításra kerül: u. zlj., 
hír. szd., 16/III. zlj. 

F. hó 13-án: 3. sz. szállítmány. Parancsnok: 11. tü. ezredpk. Szállításra kerül: 11. tü. 
ezred egy üteg kivételével. 

F. hó 14-én: 4. sz. szállítmány. A 17. gy. e. pk. parancsnoksága alatt a 11. tü. ezred 
fennmaradó ütege, 17. gy. epság, ezredközvetlenek és a 17/1. zlj. 

F. hó 14-én: 5. sz. szállítmány. A ho. sgt. parancsnoksága alatt a ho. vonat, vonat-
pság, hadosztálytörzs, zene és propaganda szakasz, élmo., sütőo., eü. oszlop, sebszál
lító gk. oszlop és lgv. gá. üteg. 

F. hó 15-én: 6. lépcső. A 17/11. zlj. pk. parancsnoksága alatt 17/11. és 17/III. zlj., és 
18. gy. e. ezredközvetlenek, 6/1—2. ko. oszlop. 

F. hó 16-án: 7. lépcső. A 18. epk. parancsnoksága alatt a 18. gy. ezred és a had
osztályvonat fennmaradó része . . . 

7. Magatartás a szállítás alatt. 
Minden parancsnok alárendeltjeit oktassa ki arra, hogy a nehéz közlekedési helyzet 

zsúfoltsága ellenére is mindenki a legfegyelmezettebben viselkedjen és tartsa szem 
előtt azt, hogy a hadosztály az új magyar hadsereg keretében elsőnek indulván harc
ba, történelmi szerepet teljesít és minden egyénnek a magatartása kihat az ország 
jövőjének kialakulására. . . 

8. Anyagiak. 
Az elvonuló alakulatok a szállítmány biztosításához szükséges lőszert f. hó 12-én 

8 órától a 6. lőszerkezelő oszlopnál vételezzék f e l . . . 
Minden elvonuló lépcső 10 napra élelmet (kenyérrel), lótápot és főzőfát visz ma

gával . . . 
Az egyenruhával el nem látottak részére karszalagok, a bejelentett igénylések alap

ján a 6. élelmezőraktár ruharaktárában felvetelezendok. A karszalagokat körbélyeg
zővel kell ellátni. 

(46/6. ho. pk. 45. IV. 11. számú rendelet és mellékleted 6. ho. ir. 5. doboz, 10/ikt. 
ir.—16. gy. e. 1945. 04. U. H. gy.) 

ÁPRILIS 12. 

A Pavilon laktanya átadásának rendezése.32 

3. 

A PAVILON LAKTANYA ÁTADÁSA VISSZAMARADÓ SZERVEKNEK 
Az elvonulás folytán a Pavilon lakit, parancsnokságot, a közös főzést, az épület

kezelői teendőket és a műhelyeket a 16/1. zlj. pótkeret pság azonnal vegye át. 
(6. ho. ir. 1. doboz. 22/ho. pes—6. gy. ho. 1945. 04. 12.) 

30 Helyesen 3. Ukrán Front. 
31 A rendelet nem közölt része szabályozza a szállásfoglalást a kirakó körzetben, intézkedik a 

visszamaradottakra és a Pavilon laktanya átadására. 
32 HL 6. ho. Ír. 1. doboz, 22/ho. pes—6. gy. ho. 1945. 04. 12. 
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ÁPRILIS 13. 

Az első szállítmány útbaindulása. A 6. utászzászlóalj állománya leteszi a honvédes
küt.33 

ÁPRILIS 14. 

Bevonul Nyírbátorból a Pavilon laktanyába a 18/III. gyalogzászlóalj 3i 

ÁPRILIS 15. 

Budapesten Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter, fogadja az első szállít
mány katonáit. Debrecenből útnak indul á második szállítmány. Bevonul Hajdúbö
szörményből a Pavilon laktanyába a 11. tüzérezred kihelyezett állománya.35 

4. 

AZ ELSŐ SZÁLLÍTMÁNY FOGADTATÁSA BUDAPESTEN 
Megérkezés Budapestre. Fogadtatás Pestszentlőrincen reggel y2

4-kor. A H. M. Űr 
beszédjében méltatta az első magyar frontra induló demokratikus ezredet. A Szfőv. 
nevében a polgármester úr és a női társadalom részéről egy delegált hölgy üdvözlő 
beszéddel köszöntötte az első magyar demokratikus ezredet. 

(6. ho. ir. 11. doboz, a 16/11. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 15-i bejegyzés.) 

ÁPRILIS 16. 

Bevonul a Pavilon laktanyába Nyíregyházáról a 18/11. gyalogzászlóalj. A harmadik 
szállítmány berakodása a debreceni kisallomason. A második szállítmány 23 órakor 
megérkezik a budapesti Nyugati pályaudvarra.36 

5. 

A 16/11. GYALOGZÁSZLÓALJ PARANCSNOKA37 SZABÁLYOZZA A SZÁLLÍTÁS 
ALATTI MAGATARTÁST 
Utasítom az alo. pk-at, hogy a legénységet oktassák ki a szállítás alatti magatar

tásra. (Fékfülkékben, tetőn, lépcsőn való utazás tilos, ha a vonat megáll, addig, míg 
kürtjelet fújnak, csak a legközelebbi sínpárig szabad a szerelvényt elhagyni.) 

(6. ho. ir. 11. doboz, 31/zlj. pes—16/11. gy. zlj. 1945. 04. 16.) 

ÁPRILIS 17. 

A hadosztályparancsnok útbaindul a kirakodási állomásra. A harmadik szállítmány 
elhagyja Debrecent. Módosítják a vonatberakási intézkedéseket.38 

33 Uo. 11. doboz, a 16/11. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 13-i bejegyzés és 89. doboz, 18/zlj. 
pes—6. u. zlj. 1945. 04. 12. 

34 Uo. 58. doboz, a 18/ni. gyalogzászlóalj hadinaplója 1945. 04. 14-i bejegyzés. 
35 Uo. 11. doboz, a 16/11. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 15-i bejegyzés; 23. doboz, a 16/III. 

gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 15-i bejegyzés és Molnár Pál: Részletek. . . i. m. 123. o. 
36 HL 36. doboz, a 18/1. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 16-i bejegyzés; Molnár Pál: Részle

tek . . . i. m. 123. o. és HL 6. ho. ir. 23. doboz, a 16/III. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 16-i be
jegyzés. 

37 A zászlóalj parancsnoka Kovács István százados volt. 
38 HL 6. ho. ir. 1. doboz, 25/ho. pes.—6. gy. ho. 1945. 04. 17.; Molnár Pál: Részletek. . . i. m. 

123. o. és HL 6. ho. ir. 103. doboz, 17/sgt.—6. eü. o. 1945. 04. 17. 
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6. 
SZÉKELY LÁSZLÓ VEZÉRKARI EZREDES, HADOSZTÁLYPARANCSNOK, ÜT-
BA INDUL KÖRMEND FELÉ 
A mai napon a hadosztály kirakodási helyére útbaindulok. Az ittmaradó rész fe

letti parancsnoksággal Bányay József ezds-t39 bízom meg. 
(6. ho. ir. 1. doboz, 25/ho. pes—6. gy. ho. 1945. 04. 17.) 

7. 

A SZÁLLÍTÁSI INTÉZKEDÉS MÓDOSÍTÁSA 
Az elvonuló hadosztály vonatának berakására az egyes szállítmányok tengelyszá

mainak kiegyenlítése végett az eddig megadottaktól eltérően a következőkben intéz
kedem. 

5. lépcsővel szállításira kerül: 
Vonatparancsnakság. 6. élmo. és a 6. sütőo. fennmaradó része, 6. eü. o. és a 6. sebsz. 

oszlop, 6/1—2. tgk. o. és a 6. mű. szak., 6/1. ko. o., 6. lősz, kez. o. 
6. lépcsővel szállításra kerül: 
6/2. ko. o. 
7. lépcsővel szállításra kerül: 
6/2. ko. o. még fennmaradó része és a 6. lókórház. . . 
Ezzel kapcsolatban a 18. gy. e. pság -f- e. közvetlenek a 18. gy. e. pk-al történt 

szóbeli megállapodás szerint az 5. lépcsőből a 6. lépcsőbe kerülnek át. 
A ho. többi itt fel nem sorolt alakulatai az eredeti szállítási terv szerint kerülnek 

berakásra, ill. elszállításra. 
(68/6. ho. I. c. 45. VI. 11. számú rendelet.® 6. ho. ir. 103. doboz, 17/sgt.—6. eü. oi 
1945. 04. 17.) 

ÁPRILIS 18. 

Este indul tovább a Nyugati pályaudvarról a második szállítmány. Budapest Kőbá
nya-alsó vasútállomásra érkezik a harmadik szállítmánya 

ÁPRILIS 19. 

20 órakor indul el Debrecenből a negyedik szállítmány Konok Tamás alezredes pa
rancsnoksága alatt. A második szállítmány áthalad Székesfehérváron, a harmadik 
állománya Budafokon éjszakázik.® 

ÁPRILIS 20. 

02 órakor megérkezik Körmendre a második szállítmány. 11 órakor Celldömölkre ér
kezik a hadosztályparancsnok és az első szállítmány.,a 

8. 

A 17. GYALOGEZRED KATONÁINAK TALÁLKOZÁSA A SZOVJET CSAPATOK 
OLDALÁRA ÁTÁLLT 24. HADOSZTÁLLYAL44 

39 Bányai József ezredes a 18. gyalogezred parancsnoka volt. 
40 A rendeletet a hadosztálytörzs I. c. (anyagi) osztályának vezetője, Szentkúti Tibor száza

dos adta ki. 
41 HL. 6. ho. ir. 23. doboz, a 16/III. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 18-i bejegyzés és Molnár 

Pál : Részletek. . . i. m. 123. o. 
42 HL 6. ho. ir. 27. doboz, a 17. gyalogezred hadinaplója 1945. 04. 19-i bejegyzés; uo. 23. doboz, 

a 16/III. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 19-i bejegyzés és Molnár Pál: Részletek. . . i. m. 123. o. 
43 HL 6. ho. ir. 23. doboz, a 16/ni. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 20-i bejegyzés; uo. 11. do

boz, a 16/H. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 20-i bejegyzés és HM 1945/eln. 24. 089. 
44 A 24. hadosztályra lásd Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg szervezése és fejlődése 

i. m. 48. o. 
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Reggel érkezünk Szolnokra. Egész nap állunk az állomáson. Itt találkozunk a 24. 
hadosztállyal, akik egységesen átjöttek. 

(6. ho. ir. 21. doboz, a 11. gyalogezred hadinaplója 1945. 04. 20-i bejegyzés.) 

ÁPRILIS 21. 

A hadosztályparancsnok és vezérkari főnöke Szombathelyen jelentkezik Tolbuhin 
marsallnál. Az első szállítmány is megérkezik Körmendre, kirakodás, gyalogmenet az 
elhelyezési körletben 

ÁPRILIS 22. 

A harmadik szállítmány 23 óra 30-kor megérkezik Körmendre/6 

ÁPRILIS 23. 

Elfoglalják szálláskörletüket a 11. tüzérezred alegységei. A 16/5. század katonái tűz
oltásnál segédkeznek Kirchfidischben. Megkezdi működését a 6. egészségügyi oszlop 
gyógyszertára/'7 j 

9. 

A 11. TÜZÉREZRED ELHELYEZKEDÉSE OSZTRÁK TERÜLETEN48 
A szálláskörletek pk-a: Szent Katalin községben az I. és Hovárdos községben a 

II. oszt. pk-a. A szálláskörletekben a belrendre és biztonságra vonatkozó intézkedé
seket (őrségek stb.) az oszt. pk-ok saját hatáskörükben tegyék m e g . . . 

Az oszt. pságok állandó jelleggel 1—1 küldöncöt vezényeljenek az ezredpságra. Az 
et. napi felváltással egy küldöncöt vezényel a ho. pságra Edlitzbe. Páratlan napokon 
az I. oszt., páros napokon a II. oszt. szintén 1—1 küldöncöt vezényel a ho. pságra. 

(6. ho. ir. 66. doboz, l/e. élig.—11. tü. e. 1945. 04. 23.) 

ÁPRILIS 24. 

Székely László vezérkari ezredes intézkedik a hadosztály elszállásolására és maga
tartására. Megjelennek a hadosztályparancsnokságon a 3. Ukrán Front szakelőadói a 
felszerelési hiányok felmérésére. Debrecenből elindul az ötödik szállítmány.,49 

10. 

A HADOSZTÁLYPARANCSNOK INTÉZKEDÉSE AZ ALÁRENDELT ALAKULA
TOK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA ÉS MAGATARTÁSÁRA 
1. A ho. elhelyezési területe előtt az ellenség első vonala általában a Lafnitz patak 

nyugati dombvonulatain, szovjet csapatok a patak keleti magaslatain egyelőre véde
lemre rendezkedtek be. 

2. Elhelyezési körletek. 
A 3. ukrajnai arcvonal pság50 a ho. elhelyezési körletéül Punitz, Deutsch Ehrens-

dorf, Kulm, Edlitz, Kirchfidisch területét jelölte ki. 

45 HL HM 1945/eln. 24. 089 és 6. ho . ir . 11. doboz, a 16/H. gyalogzászlóal j napló ja 1945. 04. 21-i 
bejegyzés. 

46 Molnár Pál: Rész l e t ek . . . i. m. 124. o. 
47 HL 11. doboz, a 16/H. gyalogzászlóal j nap ló ja 1945. 04. 23-i be jegyzés és uo . 104. doboz, 

330/kt.—6. eü. o. 1945. 12. 13. 
48 Az ezred p a r a n c s n o k a Encsy I s tván ezredes volt . A d o k u m e n t u m b a n St. Ka tha re in és H a r -

mlsch községekről v a n szó. 
49 HL 6. ho . ir . 29. doboz, 1067/pk.—18. gy. e. 1945. 05. 07.; HM 1945/eln. 24. 089 és HM 1945/eln. 

24. 638. 
50 Helyesen 3. U k r á n Fron t . 
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A 6. hadosztály tervezett elhelyezkedése a hadműveleti területen 1945. április 24. 



Ezen belül az egyes alakulatok szálláskörletét az 1. sz. vázlat szerint szabályozom. 
Szálláscsoport pk. mindenütt az elhelyezett csapatok rangidős parancsnoka. 

Ho. szálláskörlet parancsnoka Szigligeti szds. ho. sgt. 
A szálláscsopont pk-ok az elhelyezési körletükbe való beérkezéstől számított 2 na

pon belül elhelyezési vázlatukat a hop-ra terjesszék fel. 
3. A ho. összes anyagi hiányai a felvonulási területen gyors ütemű kiegészítésre 

kerülnek. A kiegészítés megtörténte után a ho. rövidesen hadműveleti alkalmazásra 
kerül. 

4. Biztosítás. 
A szálláscsoport pk-ok a biztosítást belső szállás őrségekkel és sűrű éjszakai jár

őrözéssel saját hatáskörben feszesen szervezzék meg. 
Az elhelyezési körletekben ellenséges ejtőernyősök és partizánok fellépésével szá

molni kell. Legutóbbi jelentések szerint Körmenden kilenc ellenséges ejtőernyős szállt 
le. Ártalmatlanná tételük az ott elhelyezett csapatok által megtörtént. 

Ejtőernyős elhárítás és partizánok fellépése esetén való magatartásra fel kell ké
szülni. 

A csapatok hetente legalább egyszer nappali és egyszer éjszakai riadó gyakorlatok 
beállításával az elhárítást gyakorolják. A hop. elhelyezési körletének biztosítására a 
6. lgv. gá. üteg naponkénti felváltással vezényeljen egy szakaszt (1+30 fő t ) . . . 

5. Lgv. 
Az ellenséges repülők megjelenése esetén a szálláskörletekben nappal minden moz

gás azonnal beszüntetendő. Az emberek és járművek rejtésére a csapatok nagy gon
dot fordítsanak. A légvédelmi árkokat minden egység saját körletében készítse el és 
a lgv. fi. szolg-ot szervezze meg. 

Sötétség beálltával virradatig mindennemű kivilágítás, vagy nyílt láng használata 
tilos. 

Az elsötétítés betartását a szálláscsoport pk. kidoboltatás útján a polgári lakos
ságnak is tegye kötelezővé. 

6. Hop. Edlitz-en. 
A hír. anyag beérkezéséig és kiszállításáig a szálláskörlet pk-ok elhelyezési körle

tükbe való beérkezés után azonnal 2 fő összekötő honvédet vezényeljenek a hop- ra . . . 
12. Rendészet. Magatartás a polgári lakossággal. 
a) Ezen a területen sok olyan megbízhatatlan egyén szorult össze, akiknek vissza

vonulási útja el van zárva és ily módon személyüket a magyar hadseregbe történő 
belépés útján óhajtják biztosítani. 

Megtiltom, hogy bárkit is az alakulatok állományukba újonnan felvegyenek. 
b) A polgári lakossággal ne barátkozzunk! Viszont mindennemű önbíráskodás is 

tilos. 
c) Kémek és ejtőernyősök működésének lehetetlenné tételére az alábbiakat rende

lem el : 
Minden szállás pk. a polgármester útján doboltassa ki, hogy idegeneket a házba 

befogadni tilos. 
Minden kapuba egy táblán fel kell tüntetni azoknak a nevét, akik a házban lak

nak. 
Később visszatérőket kellően igazoltatni kell. 
21 h után a polgári lakosság az utcán nem közlekedhet. 
Ki kell doboltatni, hogy mindennemű fegyvert a lakosság szolgáltasson be. A kör

nyékben található lőszert és fegyvereket össze kell szedetni. 
d) A községek utcáit tisztán kell tartani. 
e) A német nemzeti szoc. jelvényeket el kell távolíttatni, 
f) Elágazási pontokra a szálláscsop. pk-ok rendeljenek ki eligazítókat. 
g) Gyakorlótereket meg kell az esetleges aknáktól tisztítani. E feladatot a gyalog

ezredek árkász szakaszaikkal, a többi alakulatok az u. zlj-tól kért munkaerővel hajt
sák végre. 

h) Műutak hídjaihoz őrséget kell kijelölni. Szálláscsop-onként a két község közti fél 
távolság a határvonal. 

i) Szabadságot engedélyezni tilos. Hátországba, hivatalos küldetésben is csak egész 
kivételesen, külön engedélyemmel szabad eltávozni. 
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13. Részletes anyagi toldalék később kerül kiadásra. 
(55/6. ho. pk. 45. IV. 24. számú rendelet51 6. ho. ir. 29. doboz, 1067/pk —18. gy. e. 
1945. 05. 07.) 

11. 

ÉLELMEZÉS A HADMŰVELETI TERÜLETEN 
1. A beérkező alakulatok az útravaló készlet maradványát fogyasszák, amit hely

színi beszerzéssel 120 gramm hússal egészítenek ki. 
2. Az útravaló készlet elfogyasztása után felvételezés a 6. élm. o-nál Eberauban. 

A felvételező hely helyét irány jelző táblák mutatják. Az első felvételezés IV. hó 24-én. 
Felvételezhető három napi élelem és egy napi kenyér. Felvételezni csak a valóban 

meglevő létszámra lehet. Kenyeret is az élm. o. útján lehet felvételezni. 
3. Az útravaló készlet elfogyasztása után a Vörös Hadsereg élelmezési szabványára 

kell áttérni. Ezt a közeljövőben kiadásra kerülő rendeletemben szabályozom, addig is 
az élm. o. a felvételezésnél közli a szovjet „Sz" adagot.52 

4. Helyszíni beszerzéssel kell biztosítani a burgonyát, káposztát, húst és szálas ta
karmányt. A helyszíni beszerzésre később részletesen intézkedem. Addig is irány
elvül szolgáljon: 

a) Tekintettel arra, hogy a jelenlegi elhelyezési körletben előre nem látható ideig 
fog a ho. tartózkodni, a beszerzésekkel a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni; az 
előírt adagon felüli kiszolgáltatás szigorúan tilos. 

b) A helyszíni beszerzéseket az alakulatok végzik: a beszerzési terület azonos az el
helyezési területtel. Idegen alakulat körzetében a beszerzés tilos. 

c) Beszerzést csak a helyi hatóságok (főjegyző, polgármester stb.) útján lehet esz
közölni. 

d) Miután a térítési árak még nem ismeretesek, a továbbiakig beszerzett dolgokról 
elismervényt kell adni és közölni kell a helyi hatóságokkal, hogy a térítésre a közel
jövőben kerül sor. 

5. Elszámolás egyelőre az eddigiek szerint történik. 
(90/6. ho. I. c. 45. IV. 24. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 19/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 04. 24. A. gy.) 

Á P R I L I S 25. 

A hadosztályparancsnok megszemléli a Kirchfidischben elhelyezett alakulatokat. A 
debreceni Pavilon laktanyában kivégzik a hazáruló Dobos György törzsőrmestert53 

12. 

NAPIREND KIRCHFIDISCHBEN, A 16. GYALOGEZRED ALAKULATAINÁL 
Át kell térni az orosz időszámításra. (Órákat kettő órával előbbre igazítani.) 
A napirend az alábbiak szerint módosul : 

Ébresztő 7 h 
Alo. kihallgatás 8 h 45 I 
Kivonulások kezdete 9 h 
Bevonulás a körletbe 14 h 
Zlj. kihallgatás 14 h 30 I 
Ezred kihallgatás 15 h 
Dut fogl. kezdete 17 h 

51 Teljes terjedelmében közli Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése. I. m. 88— 
92. o. Az itt nem közölt részekben intézkednek a kiképzés menetére, a szovjet időszámításra való 
áttérésre, vázlatok készítésére és kitérnek a íegyelmi helyzetre is. 

52 A szovjet élelmezési szabványt lásd a 86/6. ho . IV. c. 45, IV. 27. számú rendele tben, HL 
6. ho . ir. 5. doboz, 67/ikt. ir.—16. gy. e. 1945. 05. 09. A. gy. 

53 Uo. 11. doboz, a 16/11. gyalogzászlóalj nap ló ja 1945. 04. 25-i be jegyzés és uo. 58. doboz, a 
18/III. gyalogzászlóalj hadinapló ja , 1945. 04. 25-i bejegyzés . 

Dobos György tö rzsőrmes te r és ké t t á r sa „1945. I I . és III . hó fo lyamán néme tba rá t és o rosz
ellenes é r z e l m ü k n e k kifejezést ad tak , az a lá juk rende l t legénységet a néme tekhez való á tá l l ás ra 
a k a r t á k r á b í r n i " . Dobost és egy t á r sá t köté l ál tal i ha lá l r a í tél ték. (HL HM 1845/eln. 24. 795) 
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Parancshirdetés 19 h 45 I — 20 h-ig 
Ezred eligazítás 18 h 
Zlj. és szd. pk-ok továbbképzése 18 h — 18 h 45 l-ig 
Takarodó 23 h 

(6. ho. ir. 2. doboz, 22/e. pes—16. gy. e. 1945. 04. 25.) 

13. 

A 6. UTÁSZZÁSZLÓALJ PARANCSNOKA54 DIVERZÁNSOK FELLÉPÉSÉRE 
HlVJA FEL AZ ÖRÖK FIGYELMÉT 
Felhívom a felállított szállásőrök figyelmét az állandó éber figyelésre, mert eset

leges ejtőernyősök és partizánok fellépésével számolni lehet. Legutóbb Körmenden 
9 ejtőernyőst fogtak el. Az egész zászlóalj biztonságos nyugvása a felállított őröktől 
függ. 

(6. ho. ir. 69. doboz, 23/zlj. pes—6. u. zlj. 1945. 04. 25.) 

14. 

A 6. UTÁSZZÁSZLÓALJ FELVÉTELEZÖI A 16. GYALOGEZREDBELI FODOR 
LÁSZLÓ HONVÉD HOLTTESTÉRE TALÁLNAK 
A zlj. felvételezői jelentetitek, hogy f. hó 25-én kb. 16 h-kor Punitz községtől ke

letre kb. 2 km-re az erdőszélen levő patak mellett egy honvéd egyén holttestére ta-! 
l á l t ak . . . 

Az orvosi vizsgálat folyamán megállapítást nyert, hogy nevezett halálát egy pán
célököl okozta, melynek húsdarabokkal borított darabjait mellette találták. 

Nevezett halálát valószínűleg a fegyver nem ismeréséből származó baleset okozta. 
(6. ho. ir. 90. doboz, 49/hdm.—6. u. zlj. 1945. 04. 26.) 

ÁPRILIS 26. 

Debrecenben berakodik a hatodik szállítmány. A negyedik szállítmány már második 
napja vesztegel a rákosrendezői pályaudvaron.55 

ÁPRILIS 27. 

A 6. hadosztályt a 27. hadsereg alárendeltségébe osztják be. Szovjet összekötő törzs 
érkezik a hadosztályparancsnokságra. A 11/11. tüzérosztály nappali elhárító gyakor
lata Harmisch környékén. Debrecenből útnak indul a hatodik szállítmány.56 

15. 

EJTŐERNYŐS ELHÁRÍTÓ GYAKORLATOT TERVEZ A 11/1. TÜZÉROSZTÁLY 
ST. KATHAREIN KÖRNYÉKÉN57 

Az I. osztály hozzávéve az ezredtörzset is ejtőernyős elhárító gyakorlatot hajt végre 
f. hó 28-án. 

Feltevés: a Szent Katalin községtől nyugatra eső erdőben ejtőernyősök szálltak le. 
A toronyban levő figyelő 9 h-kor jelzi az ejtőernyősök leszállását, mire osztálytörzs, 
1. és 2. üteg riadót fúvat és a mellékelt térkép szerinti útvonalon és időpontban be
keríti a kitörni szándékozó ejtőernyősöket. 

54 A zászlóalj p a r a n c s n o k a Bar ta los László százados volt. 
55 HL HM 1945/eln. 24. 084. ; 6. ho . ir . 27. doboz, a 17. gyalogezred had inap ló ja 1945. 04. 25-i 

és 1945. 04. 26-i bejegyzés . 
56 HL HM 1945/eln. 24. 089; 6. ho . ir . 75. doboz, 35/o. pes—11/H. tü . O. 1945. 04. 26. éS HM 

1945/eln. 24. 084. 
57 Az e j tőernyős e lhár í tó gyakor l a to t az á l lomány m á s i r á n y ú elfoglaltsága mia t t a te rvezet 

től e l térően ápri l is 30-án t a r t o t t á k meg. (Molnár Pál: R é s z l e t e k . . . i. m . 125. o.) 
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A szállás biztosítására megfelelő számú őrség a községben marad. 
(6. ho. ir. 68. doboz, a 11/1. tüzérosztály kiképzési tervezetei.) 

ÁPRILIS 28. 

Magyar fasiszta diverzánsok elfogása Kirchfidischben. Zászlóaljparancsnoki változás 
a 16/11. gyalogzászlóaljnál.58 

16. 

í 
MAGYAR FASISZTA DIVERZÁNSOK FELLÉPÉSE ÉS ELFOGÁSA59 

A mai napon a 16. gy. e. Kirchfidischben elfogott egy magyar fasiszta partizánt. 
Vallomása szerint tegnap és tegnapelőtt összesen 80 fő partizánt tettek át az arc
vonalon. 

Kihallgatása során megállapítást nyert, hogy az illetők Pornóapátiban és más köz
ségekben hetes csoportokban akarnak gyülekezni, hogy az ország belsejébe menve ott 
ellenállást szervezzenek. 

Vallomása szerint abban a községben, ahol ők tartózkodnak, a község névtáblájára 
egy buzogányszerű jelet festenek. A templom bejárata mellé pedig, vagy ha templom 
nincs, a bíró háza kapujára „X" jelet tesznek és tartózkodási helyüknek házszámát 
— 13-at hozzátéve — mellé írják. 

Amennyiben a községből már eltávoztak, akkor az „X" jel felé 2 keresztbe fektetett 
zászlót rajzolnak. E jeltől 1,5 m-re feltüntetik azt, hogy merre mentek. 

Beosztott „D" tisztjeivel és nevelőivel figyeltesse meg e jeleket s amennyiben par
tizánokat találna, fogja el és ide jelentse. 

(57/6. ho. pk. 45. IV. 28. számú rendelet. 6. ho. ir. 29. doboz, 1069/pk.—18. gy. e. 
1945. 05. 07.) 

17. 

LÖSZERKISZABAT A 11/11. TÜZÉROSZTÁLYNÁL ÉLESLÖVÉSZETEK ALKAL
MÁVAL 
Minden hétfőn és pénteken ot., kedden és csütörtökön 3. üteg és 4. üteg harcszerű 

éleslövészetet tartson a lőtéren. Kezdete 10 h. Lőszerkiszabat 100 m-re levő mell
alakra 2 próba, 5 értékelt; 200 m-re levő állőalakra kapáslövés 2 próba, 5 értékelt lö
vés. Kézigránát fejenkint 1 db. 

(6. ho. ir. 15. doboz, I/o. élig.—11/11. tü. o. 1945. 04. 28.) 

ÁPRILIS 29. 

A hadosztályparancsnok és Dimitrovics szovjet alezredes megszemléli a Kirchfidisch
ben elhelyezett alakulatokat. 19 órakor elindul Debrecenből a hetedik szállítmány.60 

18. 

A 11/11. TÜZÉROSZTÁLY PARANCSNOKÁNAK61 INTÉZKEDÉSEI DIVERZÁN
SOK FELLÉPÉSEKOR 
Tudomásomra jutott, hogy németbarát magyar partizánok szivárogtak át az arcvo

nalon, hogy a bevetés előtt álló magyar csapatokat zavarják és gyengítsék. Ellenin
tézkedéseim : 

58 HL 6. ho. ir. 29. doboz, 1069/pk.—18. gy. e. 1945. 05. 07. és uo. 5. doboz, 20/ikt. ir.—16. gy. 
e. 1945. 04. 28. Sz. gy. A zászlóaljparancsnoki változásra lásd Karátsony József: Elismerésre 
méltó tett. — Üj haza, új hadsereg. I. m. 41—42. o. 

59 A magyar fasiszta diverzánsok, a „kopjások" elfogására lásd Fekete Rezső: Harc a reakció 
ellen. — Üj haza, új hadsereg. I. m. 201—202. o. 

60 HL 6. ho. ir. 11. doboz, a 16/n. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 29-i bejegyzés és uo. 36. 
doboz, a 18/1. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 29-i bejegyzés. 

61 A 11/11. tüzérosztály parancsnoka Simon Kálmán főhadnagy volt. 
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1. A célnélküli lövöldözés azonnal megszüntetendő, mivel felderítésre adhat okot. 
Ki parancsom ellen vét, hadbírói eljárás elé állítom. 

2. A szálláskörleteken kívül senki sem közlekedhet egyedül, különösen megtiltom 
az erdőben való csatangolást. 

3. Minden polgári ruhás magyarul tudó egyén letartóztatandó és átadandó a táb. 
rendőröknek. 

4. Idegen alakulattól senki sem tartózkodhat a szálláskörletben, csak engedélyemre. 
(6. ho. ir. 15. doboz, 2/o. élig.—11/11. tü. o. 1945. 04. 29.) 

ÁPRILIS 30. 

A 1111. tüzérosztály ejtőernyős elhárító gyakorlata St. Katharein környékén. A 16/8. 
század 5 diverzánst elfog. 18 órakor megérkezik Körmendre a negyedik szállítmány.62 

19. 

KÖZPONTI INTÉZKEDÉS MÁJUS 1-E MEGÜNNEPLÉSÉRE 
Május l-e katonai szünnap. 
Megünneplésére a szálláscsoport pk-ok önállóan intézkedjenek. 
A hadosztály pk. úr a 16. gy. e-nél rendezendő ünnepélyen vesz részt. 
A szálláscsoport pk-ok, illetve nevelőtisztek a nap méltatásának keretében térjenek 

ki a munkásság nagy nemzetközi összefogása ünnepének kiemelésén kívül arra is, 
hogy ez az ünnep most első ízben a szovjet—magyar barátság megerősítését és a mes
terkélt válaszfalak ledöntését is célozza. 

(63/6. ho. pk. 45. IV. 30. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 30/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 04. 30. (E.gy.) 

20. 

ÓVINTÉZKEDÉSEK MÁJUS 1-E MEGÜNNEPLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 
Tekintettel arra, hogy május l-nek megünneplését elg. részéről lehetőleg meg akar

ják zavarni, a ho. parancsnokság elrendelte, hogy f. hó 30-án 24 h-tól V. hó 2-án 
8 h-ig az őrségeket mindenütt meg kell kettőzni. 

(6. ho. ir. 5. doboz, 31/ikt. ir.—16. gy. e. 1945. 04. 30. H. gy.) 

21. 

A 16/III. GYALOGZÁSZLÓALJ 8. SZÁZADA 5 MAGYAR FASISZTÁT ELFOG 
Foglalkozás napirend szerint, a május 1-i ünnepségre díszszázad összeállítása. A 8. 

szd. 5 magyar partizánt fogott. 
(6. ho. ir. 23. doboz, a 16/111. gyalogzászlóalj naplója 1945. 04. 30-i bejegyzés.) 

22. 

FELKÉSZÜLÉS MÁJUS 1-E MEGÜNNEPLÉSÉRE A 11. TÜZÉREZREDNÉL 
Május l-e a munka ünnepe. Ma első ízben történik meg, hogy a dolgozó új Ma

gyarország megünnepli ezt az ünnepe t . . . 
Mi az új magyar hds. katonái elsőnek kell hogy legyünk úgy a munkában, mint 

ahogy a szabadság hívó szavára elsőnek fogtunk fegyvert, hogy helyünket biztosítsuk 
a szabadság szerető népeinek táborában . . , 

A munka megünneplésére az alábbiakat rendelem el: 
Ébresztő 8 h-kor. 

62 Molnár Pál : Részletek . . . i. m. 125. o. ; HL 6. ho. ir. 23. doboz, a 16/III. gyalogzászlóalj nap
lója 1945. 04. 30-i bejegyzés és uo. 27. doboz, a 17. gyalogezred hadinaplója 1945. 04. 30-i bejegyzés. 
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Ünnepély a hősök szobra előtt 12 h-kor, kivonul az et. és I. oszt. Hetey szds. pság-a 
alatt. 

Az ünnepély megrendezésével és a polg. lakosság meghívásával Gém Ferenc őrm-t, 
nev. tisztet bízom meg. 

Az ünnepély sorrendje: 
1. Fogadás. 
2. Himnusz. 
3. Petőfi: Háború volt (szavalat). 
4. Ünnepi beszéd (Gém Ferenc őrm.). 
5. Béke induló. (Énekli az e. énekkara. Vezényel : Padányi orvos őrmester.) 
6. Szavalat: Petőfi: Szabad magyar nép. 
7. Népdal: A csitári hegyek alatt (ezred énekkar). 
8. Antifasiszta induló (énekkar). 
9. Szabad május, Zalavári tiz. saját szerz. szavalja. 
10. Kossuth induló (énekkar). 
11. Hősi emlékmű megkoszorúzása. 
12. Szózat. 
13. Díszmenet (helye a hősök szobra előtti tér). 
14. Megemlékezés a szovjet hősi halottakról (Encsy ezds.). 
15. Díszmenet a szovjet hősi sír előtt (helye a posta, szent Katalin-i templom mel

lett) . . . 
14 h 30 I-kor bajtársi díszebéd . . . 
Délután futballmeccs . . . 
Este 19.30 h-i kezdettel tábortűz.63 

(6. ho. ir. 66. doboz, 6/e. élig.—11. tü. e. 1945. 04. 30.) 

23. 

KIKÉPZÉSI TERVEZET A NEVELÖTISZTI FOGLALKOZÁSOKRA A 11. TÜ
ZÉREZREDNÉL 
Az ezreden belüli egységes foglalkozás érdekében minden szombaton 10 h-ra az 

oszt. nevelők az ezrednevelő tiszttel beszéljék meg a következő heti foglalkozás tár
gyát. 

Az oszt., ill. üteg nevelők heti kiképzési tervezetüket pk-aiknak hetente hétfőn 
10 h-ra benyújtani tartoznak. 

Az e. nev. ti. egységes foglalkozási tervezetét minden szombaton 13 h-ra nyújtsa be 
hozzám. 

45. IV. hó 30-tól V. hó 7-ig a foglalkozás tárgya az alábbi : 
IV. 30. munkáskérdések megbeszélése, 
V. 1. a munka ünnepe, 
V. 2. a jó szociálpolitika, 
V. 3. a demokratikus pártok ismertetése, 
V. 4. a magyar nemzet honfoglalás előtti története, 
V. 5. a magyar nemzet története Szt. Istvánig. 
Minden alkalommal az éppen felmerülő általános kérdések ismertetése (fegyelem, 

hadihelyzet, politikai jelenségek stb.) 
(6. ho. ir. 66. doboz, 6/e. élig.—11. tü. e. 1945. 04. 30.) 

MÁJUS 1. 

Május l-e megünneplése, a hadosztályparancsnok a 16. gyalogezrednél rendezett ün
nepélyen vesz részt. Elfoglalja szálláskörletét Oberbildeinben a 17. gyalogezred pa
rancsnoksága és a 17/1. gyalogzászlóalja 

63 Az irat tartalmazza az esti tábortűz műsorát is. 
64 HL 6. ho. ir. 23. doboz, a 16/III. gyalogzászlóalj naplója 1945. 05. 01-i bejegyzés és uo. 27. 

doboz, a 17. gyalogezred hadinaplója 1945. 05. 01-i bejegyzés. 
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MÁJUS 2. 

A hadosztályparancsnok megszemléli a 17. gyalogezred alakulatait Oberbildeinben. 
23 órától éjjeli ejtőernyős elhárító gyakorlatot tart a 11,/H. tüzérosztály Harmisch 
környékén.65 

24. 

DICSÉRETEK A MÁJUS l-l ÜNNEPSÉGEK MEGRENDEZÉSÉVEL KAPCSOLAT
BAN A 11. TÜZÉREZREDNÉL 
A május 1-i ünnepély megrendezésével kapcsolatban elismerésemet fejezem ki úgy 

a rendező bizottság, mint a szereplők előtt, akik fáradságot és munkát nem kímélve 
úgy az ünnepélyt, mint a táb. tüzet úgy rendezték meg, hogy maradandó emléket 
jelent mind az ezred, mind a polgári lakosság részére. 

(6. ho. ir. 66. doboz, 7/e. élig.—11. tü. e. 1945. 05. 02.) 

25. 

SZEREPLÖKET DICSÉR MEG A 16/11. GYALOGZÁSZLÓALJ PARANCSNOKA66 

Csányi István és Radies Dénes 4. szd-beli honvédeket, akik a május 1-i ünnepség 
alkalmával úgy az orosz, mint a magyar bajtársakat zenéjükkel és táncukkal szóra
koztatták, zlj. parancsnoki dicséretben részesítem. 

(6. ho. ir. 11. doboz, 41/zlj. pes—16/11. gy. zlj. 1945. 05. 02.) 

MÁJUS 3. 

Megérkezik Körmendre a hatodik szállítmány.6'1 

' • • . • • ' • • • • • . . . . ' . . • • • . . , 

JtuMdiiir^itUlilliľ'^rilii 

Készlet a 11. gyalogezred hadinaplójából 

65 Uo. 27. doboz, a 17. gyalogezred had inap ló ja 1945. 05. 02-i bejegyzés és uo . 75. doboz, 4/o. 
élig.—11/11. tü. o. 1945. 05. 01. 

66 A zászlóalj p a r a n c s n o k a Kováts Fe renc főhadnagy volt. 
67 HL Béke tá rgya lások anyaga A/III/17. 
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MÁJUS 4. 

A hadosztályparancsnok megszemléli a 17/11. gyalogzászlóaljat Vnterbildeinben. Éj
jeli harcgyakorlatot tart St. Katharein környékén a 11/1. tüzérosztály.68 

26. 

A 11/1. TÜZÉROSZTÁLY ÁLLOMÁNYÁBA TARTOZÓ ISTVÁNDI GÁBOR HON
VÉD HALÁLOS SEBESÜLÉSE EGY AKNA FELROBBANÁSAKOR69 

F. hó 4-én répaszállítás végett Németlövő község70 határába ki volt rendelve mint 
kocsis . . . Amikor a kocsikat megrakták répával, Istvándi az út melletti vizesárokhoz 
ment, hogy a kezét megmossa. Ekkor a lába megakadt egy akna összekötő drótjába 
és a következő pillanatban az akna felrobbant és elszakította Istvándi Gábornak a. 
bal lábát térden alul, a jobb lábát pedig összeroncsolta. 

(6. ho. ir. 69. doboz, 55/sgt.-*ll/l. tü. o. 1945. 05. 07.) 

MÁJUS 5. 

Szovjet hadbiztosok szemlélik meg az alakulatok felszerelését. Megérkezik Körmendre 
az ötödik szállítmány.7* 

27. 

RIADÓJEL MEGHATÁROZÁSA KIRCHFIDISCHBEN A 16. GYALOGEZRED 
ALAKULATAINÁL 
Felhívom a zlj. tisztjeinek, thtts-einek és legénységének figyelmét, hogy vasárnap 

reggeltől72 kezdve, ha haranggal kongatnak tűz van a községben. Tehát a kongatás a 
tűzriadó jele. Ha pedig harangoznak, akkor riadó van. Tehát a harangozás az ezred, 
riadó jele. 

(6. ho. ir. 11. doboz, 44/zlj. pcs—16/II. gy. zlj. 1945. 05. 05.) 

MÁJUS 6. 

Aknavető éleslövészet Kirchfidischben. A tágabb hadosztálytörzs megérkezik Eberau-
ba. 20 órától műsoros tábortüzet rendez a 11/11. tüzérosztály HarmischbanP 

28. 

HADOSZTÁLY FELDERÍTŐ ALEGYSÉGEK MEGALAKÍTÁSA 
A szovjet ök. törzs féld. ti-nek javaslatára és célszerűségi okokból egy ho. közv. 

féld. szd., valamint mindhárom gy. e-nél 1—1 ek. féld. szak. azonnali megalakítása 
szükséges. 

Ezen féld. szd. feladata lesz a ho. szempontjából, az ek. féld. szak-ok feladata pe
dig az ezr. szempontjából való harcászati féld. Ily módon a gy. e-k harcértéke nem 
csökken, mert ez a fontos feladat a múltban még több erőt vett igénybe, de fel-

68 HL 6. ho. ir. 27. doboz, a 17. gyalogezred hadinaplója 1945. 05. 04-i bejegyzés és Molnár 
Pál: Részletek. . . i. m. 127. o. 

69 Istvándi Gábort azonnal a szombathelyi 3. számú helyőrségi kórházba szállították, de már 
nem tudtak segíteni rajta, május 5-én elhunyt. (HL 6. ho. ir. 69. doboz, 56/sgt.—H/L tü. o. 
1945. 05. 11.) 

70 Deutschschützen osztrák község. 
71 HL 6. ho. ir. 11. doboz, a 16/11. gyalogzászlóalj naplója 1945. 05. 05-i bejegyzés és Béketár

gyalások anyaga A/III/17. 
72 Azaz május 6-án 7 órától kezdve. 
73 HL 6. ho. ir. 11. doboz, a 16/H. gyalogzászlóalj naplója 1945. 05. 06-i bejegyzés; Béketár

gyalások anyaga A/ni/17. és 6. ho. ir. 75. doboz, 5/o. élig.—ll/II. tü. o. 1945. 05. 02. 

— 580 — 



aprózva. A féld. egységek erős tűzerővel fognak rendelkezni, azonban csak könnyű 
fegyverekkel. 

(30/6. ho. I. b. 45. V. 6. számú rendelet.™ 6. ho. ir. 5. doboz, 56/ikt. ir.—16. gy. e_ 
1945. 05. 06. H. gy.) 

MÁJUS 7. 

Körözvényben értesítik az alakulatokat a német fegyverletételről. Megérkezik Kör
mendre a hetedik szállítmány.75 

29. 

A HADOSZTÁLYPARANCSNOK ÉRTESÍTI AZ ALÁRENDELT ALAKULATO
KAT A NÉMET FEGYVERLETÉTELRŐL76 

Németország ma ny-európai idő szerint 14 h 44 perckor feltétel nélkül letette a 
fegyvert a Szovjetunió és a ny. szövetségesek előtt. 

A megállapodást Eisenhower tábornagy resulni főhadiszállásán szovjet részről 
Szusztorov Iván tábornagy, német részről Jodl tábornok írta alá. 

(A hadosztályparancsnok szám nélküli távmondata. 6. ho. ir. 69. doboz, 48/sgt.— 
11 /I. tü. o. 1945. 05. 07.) 

30. 

A 17. GYALOGEZRED ALEGYSÉGEINEK REAGÁLÁSA A FEGYVERLETÉTEL. 
HÍRÉRE 
20 h-kor a ho-tól körözvény érkezik, melyben bejelentik, hogy a német véderő a 

szövetségesek haderői előtt minden feltétel nélkül letette a fegyvert. Nagy az öröm 
mindenfelé. Ebben az örömben van egy kis sajnálkozás is, hogy nem vehettünk részt, 
a harcokban. 

(6. ho. ir. 27. doboz, a 17. gyalogezred hadinaplója 1945. 05. 07-i bejegyzés.) 

31. 

NÉMET KATONÁKAT FEGYVEREZNEK LE A 16/11. GYALOGZÁSZLÓALJNÁL 
A német fegyverletétel hírére az ao-k tábortüzeket gyújtottak. Fekete József honv. 

egy bajtársával 8 német partizánt lefegyverzett és kísért az e. pság-hoz. 
(6. ho. ir. 11. doboz, a 16/11. gyalogzászlóalj naplója 1945. 05. 07-i bejegyzése.) 

32. 

A 18. GYALOGEZRED ELHELYEZKEDÉSE A HADMŰVELETI TERÜLETEN 
Elhelyezési körletek: 
Az ezred elhelyezési körletéül Gaas és Szentpéterfa községeket jelölöm ki. Ezred

törzs, közvetlenek és a III. zlj. Gaas községben. I. és II. zlj-ak Szentpéterfa község
ben . . . — 

Ho. pság Eberau községben. 
(6. ho. ir. 29. doboz, 1066/pk.—18. gy. e. 1945. 05. 07.) 

33. 

KIKÉPZÉSI TERVEZET A NEVELÖTISZTI FOGLALKOZÁSOKRA A 11. TÜ
ZÉREZREDNÉL 
F. hó 7—12-ig összeállított nevelői kik. tervezet az alábbi : 
V. 7-én: Munkanap (általános munkáskérdés). 

74 A rendeletet kiadó hadosztályparancsnok a nem közölt részben a felderítő alegységek ál
lományának kiválasztására, útbaindítására és kiképzésére intézkedett. 

75 HL 6. ho. ir. 69. doboz, 48/sgt.—11/1. tü. o. 1945. 05. 07. és uo. 36. doboz, a 18/1. gyalogzászló
alj naplója 1945. 05. 07-i bejegyzés. 

76 A kapituláció Reimsben történt előzetes aláírásáról van szó. A dokumentumban említett 
szovjet tábornok Ivan Szuszlaparov volt. (Ránkl György: A második világháború története-
Budapest, 1973. 535. O.) 
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V. 8-án : A magyar nemzet honfoglalás előtti története. 
V. 9-én : A kalandozások és az Árpádházi királyok. 
V. 10-én: A magyar parasztforradalmak kora (Budai Nagy Antal, Dózsa). 
V. 11-én: A mohácsi vésztől 1848-ig. 
V. 12-én: 1848-tól 1918-ig. 
(6. ho. ir. 66. doboz, 10/e. élig.—11. tü. e. 1945. 05. 07.) 

MÁJUS 8. 
» 

A hadosztályparancsnok és egy szovjet alezredes megszemléli a 18. gyalogezred ala
kulatait. A 17/1. zászlóalj éleslövészetet rendez az Oberbildein melletti gyakorlóté
ren.1,7 

MÁJUS 9. 

A 16/H. gyalogzászlóalj harcgyakorlata Kirchfidisch környékén. A 6. egészségügyi osz
lop Eberauban a grófi kastélyba települ.78 

34. 

A HADOSZTÁLYPARANCSNOK SZABÁLYOZZA A HELYSZÍNI BESZERZÉST 
A szovjet katonai hatóságok szóbeli közlése szerint minden élelmet és lótápot fel

vételezés útján kell biztosítani, helyszíni beszerzés csak a hds-ek intézeteinek van 
engedélyezve. 

Ennek kapcsán a helyszíni beszerzést megtiltom. 
Addig, míg a lótáp nem lesz felvételezhető, annak helyszíni beszerzését az alaku

latok a helyi hatóságok közben jöttével eszközölhetik. Az átvett anyagot nyugtázzák 
azzal, hogy schilling rendelkezésre bocsátása után nyer majd a kereseti összeg ki
egyenlítést. 

Amennyiben magyar területen történik a beszerzés, a kereseti összeget pengőben 
ki kell fizetni. Egységárként olyan árat kell megszabni, ami a Vörös Hadsereg be
vonulása előtt érvényben volt. Ezt az árat helyhatóságilag igazoltatni kell. 

(100/6. ho. IV. c. 45. V. 9. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 71/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 05. 09. A. gy.) 

35. 

PÉNZFORGALOM RENDEZÉSE 
Ausztria területén pengővel és rubellel fizetni szigorúan tilos, a törvényes fizetési 

eszköz kizárólag a schilling, amit azonban a szovjet katonai hatóságok nem bocsá
tottak rendelkezésre. 

Miután pengővel fizetni nem lehet és annak hazaküldése nem lehetséges, a továb
biakban az illetményeket kifizetni nem kell. 

(101/6. ho. IV. c. 45. V. 9. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 70/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 05. 09. A. gy.) 

MÁJUS 10. 

Fegyverszemle a hadosztály alakulatainál. Műsoros estet rendez a 17. gyalogezred 
Oberbildeinben.79 

77 HL 6. ho. ir. 36. doboz, a 18/1. gyalogzászlóalj naplója 1945. 05. 08-i bejegyzése és uo. 27. 
doboz, a 17. gyalogezred hadinaplója 1945. 05. 08-i bejegyzés. 

78 Uo. 11. doboz, a 16/n. gyalogzászlóalj naplója 1945. 05. 09-i bejegyzés és uo. 103. doboz, 
79/lk— 6. eü. O. 1945. 07. 18. 

79 Uo. 5. dobqz, 53/ikt. ir.—16. gy. e. 1945. 05. 05. A. gy. és uo. 27. doboz, a 17. gyalogezred 
hadinaplója 1945. 05. 10-i bejegyzés. 
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36. 

MAGYAR FASISZTA DIVERZÁNSOK ELFOGÁSÁÉRT KATONÁKAT LÉPTET 
ELÖ ÉS DICSÉR MEG A 16. GYALOGEZRED PARANCSNOKA80 

A II. zlj. állományába tartozó Szodrai Mihály (1921. Hajdúsámson, Budar Mária) 
tizedest szakaszvezetővé, a II. zlj. állományába tartozó Varga Albert (1923. Okány, 
Hőgyes Margit) honvédet őrvezetővé soronkívül előléptetem és megdicsérem, mert 
nyilas partizánok elfogása alkalmával kiválóan töltötték be a rájuk bízott feladatot. 

(6. ho. ir. 2. doboz, 29/e. pes—16. gy. e. 1945. 05. 10.) 

37. 

A HADOSZTÁLY NEVELÖTÖRZS 1. SZÁMÜ PARANCSA81 

1. Nevelő tanfolyam rendezése. 
Utasítom az ezrednevelő bajtársakat, hogy a nevelőhiány pótlására a nevelőtörzs 

székhelyén, Eberau községben, legrövidebb időn belül rendezendő tanf-ra jelölteket 
hozzon javasla tba. . . 

2. A szövetségesek győzelme. 
A szövetséges demokratikus hatalmaknak a fasizmus elleni teljes diadala sajnála

tunkra megakadályozta, hogy a demokratikus népek e szabadságharcában kivehes-
sük részünket. Ez honvédségünk fennállását és kiépítését a legkisebb mértékben sem 
érinti. Eddigi előadásaink és megbeszéléseink során számtalanszor érintettük, hogy 
az új magyar honvédségnek nem csak a külső elg-el szemben, hanem a belső szo
ciális fejlődéssel kapcsolatban is döntő történelmi feladata van. Utasítom, hogy az 
alárendelt nevelőkkel tartandó megbeszélései során hangsúlyozottan mutasson rá er
re, kellő részletezéssel kiemelve, hogy honvédségünk paizsul kell szolgáljon a fasiz
mus maradványaival, a reakcióval szemben, dolgozó népünk szociális, társadalom
építő törekvései számára. 

3. Faliújság szerkesztése. 
Utasítom az ezrednevelő bajtársat, hogy haladéktalanul gondoskodjék arról, hogy 

a faliújság szd-onként a szd. nevelők bevonásával megszerkesztessék. Ezek anyagául 
szolgáljanak: a Honvéd-Híradó-nak 1—2 napon belül megjelenő száma, esetenként 
innen juttatandó híranyag, ezek hiányában a közvetlenül beszerzett híranyag és köz
vetlen csap. testtel kapcsolatos hírek, események. 

(6. ho. ir. 33. doboz, a 18. gyalogezred nevelőtisztjének iratai.) 

MÁJUS 11. 

Az erdőn való áthaladást gyakorolja a 18/11. gyalogzászlóalj. A 16/11. gyalogzászlóalj 
éjjeli harcgyakorlatot tart Kirchfidisch környékén.82 

MÁJUS 12. 

Megjelenik a hadosztály nevelőtörzsének hetilapja, a „Honvéd Híradó". A hadosztály
parancsnok szabályozza az istentiszteleteken való megjelenést.^ 

38. 

HADOSZTÁLY ANYAGRAKTÁR TELEPÍTÉSE SZENTPÉTERFÁN 
A ho. Szentpéterf a községben levő Hangya üzletházban anyagraktárt te lepí t . . . 

80 Az ezred p a r a n c s n o k a J ó n á s József a lezredes volt. Szodra i Mihály szakaszvezető má jus 
12-én hadosz t á lypa rancsnok i d icsé re tben és j u t a l o m b a n részesül t . (HL 6. ho . ir . l . doboz, 27/ho. 
pes.—6. gy. ho . 1945. 05. 12.) 

81 A parancsot Szeremley Gyula százados, hadosztály-nevelőtiszt adta ki. Az 1. pontban em
lített nevelőképző tanfolyam május 31-én kezdődött Balatonalmádiban. (Gellért Tibor—Markó 
György: i. m. 162. o.) 

82 HL 6. ho. ir. 45. doboz, 45/zlj. élig.—18/11. gy. zlj. 1945. 05. 11. és uo. 11. doboz, a 16/11. gya
logzászlóalj naplója 1945. 05. 11-i bejegyzés. 

83 Uo. 1. doboz, 27/ho. pes.—6. gy. ho . 1945. 05. 12 
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Elrendelem a ho. összes alakulatainak, hogy felesleges anyagkészletüket, fennt ne
vezett helyen okmányváltás ellenében azonnal adják le. 

(79/6. ho. I. c. 45. V. 12. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 77/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 05. 13. A. gy.) 

39. 

A 16. GYALOGEZRED ÉLESLÖVÉSZETEI MEGTARTÁSÁRÓL ÉRTESÍTI A 
TÖBBI ALAKULATOT 
A Kirchfidisch községben elhelyezett csapatok minden kedden és pénteken 10 h-

tól 14 h-ig az alább megjelölt területeken éleslövészetet tartanak: Kirchfidisch, Pu -
nitz, Ehrensdorf, Edlitz, St. Katharein és Harmisch között elterülő erdőterületen ál
talában keleti irányban lőiránnyal. Lövészetek alatt a megjelölt területeken és időben 
senkinek sem szabad tartózkodni, mert az ebből eredő szerencsétlenségekért ezen 
parancsnak megszegője egyedül felelős. 

(6. ho. ir. 28. doboz, 35/e. pes—18. gy. e. 1945. 05. 12.) 

MÁJUS 13. 

A 6. hadosztály 8 órakor kilép a 27. hadsereg alárendeltségéből, a hadosztályparancs
nok kiadja menetintézkedését. Este műsoros tábortüzet rendez a 11/1. tüzérosztály St. 
Katharein községben.8* 

40. 

A HADOSZTÁLYPARANCSNOK ÁLTAL KIADOTT MENETINTÉZKEDÉS 
1. A ho. f. hó 13-án 8 h-tól a 27. hds. alárendeltségéből kilépett és a továbbiakban 

az arcvonalparancsnokság tartalékát képezi. 
2. Feladata: f. hó 19-én reggeltől az alábbi vasútvonalak biztosítása: 
Székesfehérvár, Kisbér, Pápa (kiz.), 
Székesfehérvár, Veszprém, Városlőd (kiz.) és 
Veszprémvarsány, Veszprém.85 

3. A ho. csoportosítása az új elhelyezési körletben az 1. sz. vázlat szerint86 . . . 
4. A ho. új körletébe gyalogmenetben menetel két oszlopban. 
a) Főoszlop: parancsnokságom alatt. Menetsorrend: 18. gy. e. (egy zlj. kivételével), 

17. gy. e. és 16. gy. e. 
Menetvonala: Körmend, Rábahídvég, Rum, Hosszúpereszteg, Jánosháza, Devecser, 

Városlőd, Veszprém, Várpalota, Székesfehérvár... 
b) Baloszlop: Encsy ezds. psága alatt 11. tü. e., 6. lgv. gá. ü., 6. u. zlj. és 18. 

gy. e. egy zlj-a. 
Menetvonala: Pornóapáti, Szombathely, Sárvár, Celldömölk, Pápa, Veszprémvar

sány, Kisbér, M ó r . . . 
d) Indulás f. hó 15-én az oszlopok éleivel 7 ó rakor . . . 
Négy órás menet után minden menetcsoport tartson egy órás hosszú pihenőt és az 

indulási időtől számított óránként egységesen 10 perc rövid p ihenőt . . . 
f) Én szűkebb törzsemmel a ho. főoszlopánál tartózkodom, pontos tartózkodási he

lyemet az említett községekben levő Kommunista Párt irodájában lehet megtudni. 
Élelmezés. 
Az alakulatok legalább 3 napi élelmet vigyenek magukka l . . . Négy napi élelem 

és kenyér a főoszlop alakulatai által Devecserben, a baloszlop alakulatai által Cell
dömölkön vételezhető fel. 

(74/6. ho. pk. 45. V. 13. számú rendelet és melléklete.87 6. ho. ir 29. doboz, 1093/pk.— 
18. gy. e. 1945. 05. 20.) 

84 Uo. 29. doboz, 1093/pk.—18. gy. e. 1945. 05. 20. és Molnár Pál: R é s z l e t e k . . . i. m. 129. o. 
85 Részletes in tézkedésre a 78/6. ho . pk . 45. V. 14. számú rende le tben ke rü l t sor. (HL 6. h o . 

ir. 5. doboz, 195/ikt. ir.—16. gy. e. 1945. 06. 28. H. gy.) 
86 Nem a tervezett szerint alakult. 
87 A rendelet nem közölt részében intézkednek a szállásszabályozásra és a menet egészség

ügyi és állategészségügyi rendszabályaira. 
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MÁJUS 14. 

A hadosztály felderítő alegységek feloszlatása. Intézkedés a részleges vasúti szállí
tásra^ 

41. 

INTÉZKEDÉS A HADOSZTÁLY RÉSZLEGES VASÜTI SZÁLLÍTÁSÁRA 
1. Habár a ho. határozott parancsot az el nem szállítható részek vasúti szállítására 

még nem kapott, a szovjet hatóságok kilátásba helyeztek két 40 vasúti kocsis szerel
vényt. 

2. A szállítás zavartalan lebonyolítására a berakások befejeztéig visszahagyom az 
anyagi vezérkari tisztet.89 

3. A vasúti szállítással útbaindulók f. hó 15-én délig jelentkezzenek Szentpéterfa 
községben, ahol a további parancsnokát az anyagi vezérkari tiszttől megkapják. 

(84/6. ho. pk. 45. V. 14. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 91/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 05. 22. H. gy.) 

MÁJUS 15—18. 

A gyalogmenet megkezdése május 15-én 7 órakor. A hadosztályvonat vasúti szállí
tásra nem került része május 16-án indul Eberau községből. Május 18-án az esti órák
ban a gyalogmenet élei elfoglalják új elhelyezési körleteiket.90 

42. 

MÁJUS 15-ÉN PONTOSÍTJÁK A RÉSZLEGES VASÜTI SZÁLLÍTÁSI INTÉZ
KEDÉST 
1. Az újonnan beérkezett jelentések alapján a ho. vonat, valamint a csapat vissza

maradó anyagának elszállítása két részletben történik. 
1. száll, lépcső: 
Parancsnoka Szigligeti Béla szds. 
Ebben a lépcsőben kerülnek elszállításra 1. hadosztálytörzs, 2. hír. szd., 3. élm. o. és 

sütő. o., 4. eü. és seb. száll. o. 

2. száll, lépcső: 
Parancsnoka Körmendy József zls.91 

Ebben a lépcsőben elszállításra kerülnek: 1. lősz. kez. o., 2. műh. szak., 3. egyéb 
visszamaradó anyag. 

2. Az anyagok kiszállítását Szombathely vasútállomásra a két kocsioszlop, valamint 
a műh. szak. által kijavított tehergk. és vontatók végzik.92 

3. Az első lépcső indulása előreláthatólag f. hó 16-án az esti órákban, míg a má
sodik lépcső előreláthatólag 19-én az esti órákban, feltételezve azt, hogy a 2-ik lépcső 
részére vasúti kocsik idejében rendelkezésre fognak á l ln i . . . 

8. A hír. szd. Rábahidvég községből úgy induljon f. hó 16-án reggel útba, hogy 
Szombathely vasútállomásra legkésőbb a déli órákban beérkezzen. 

(A hadosztálytörzs I. c. osztályának 1945. május 15-i szám nélküli rendelete. 6. ho. 
ir. 105. doboz, 24/lk.—6. lókórh. 1945. 05. 15.) 

88 HL 6. h o . ir . 29. doboz, 1093/pk.—18. gy. e. 1945. 05. 20. és uo . 5. doboz, 91/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 05. 22. H. gy. 

89 Szen tkú t i T ibor százados. 
90 HL 6. h o . ir . 23. doboz, a 16/III. gyalogzászlóal j napló ja 1945. 05. 15-i és 1945. 05. 18-i b e 

jegyzés ; uo. 105. doboz, 24/lk.—6. lókórh . 1945. 05. 15. 
91 K ö r m e n d y József zászlós a hadosz tá ly törzs I. c. o sz tá lyának fegyverzet i t isztje volt. 
92 A hadosz tá ly május 12-én 17 tehergépkocs iva l rendelkeze t t . (HL HM 1945/eln. 25. 228.) 
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MÁJUS 19. 

Az alakulatok zöme elfoglalja új állomáshelyét. A 6/1. és a 6/2. kocsioszlop ideigle
nesen feloszlik.93 

43. 
A HADOSZTÁLYPARANCSNOK ÉSZREVÉTELEI A GYALOGMENETRŐL 
A ho. hatnapos menete a nagy hőség ellenére is nagyobb zökkenők nélkül folyt le. 
A menetfegyelem terén mutatkozó kezdeti hiányosságok a következő menetnapo-

kon teljesen megszűntek, úgyhogy a ho. alakulatai legnagyobbrészt fegyelmezett csa
pat benyomását keltették. 

(86/6. ho. pk. 45. V. 19. 2. számú szemleészrevételek. 6. ho. ir. 5. doboz, 88/ikt. ir.— 
16. gy. e. 1945. 05. 21. H. gy.) 

44. 
A HADOSZTÁLYPARANCSNOK INTÉZKEDIK OLAJVEZETÉKEK ŐRZÉSÉRE 
A ho. által biztosítandó olajvezetékek őrzésére vonatkozólag a következőket ren

delem : 
a) Pétfürdőtől Mezőszentgyörgyig (kiz.) a 16. gy. e., 
b) Balatonboglártól Mezőszentgyörgyig (bez.) a 18. gy. e., 
c) Kápolnásnyéktől (bez.) Mezőszentgyörgyig (kiz.) a 17. gy. e. állítson fel őrsöket 

úgy, hogy az olajvezetékeket járőrözéssel biztosíthassák. 
A 18. gy. e. ezenfelül állítson fel 10—10 főből álló őrséget a balatonbogiári és mező

szen tgyörgy i olajtárolóhoz. 
(84/6. ho. pk. 45. V. 19. számú rendelet. 6. ho. ir. 29. doboz, 1096/pk.—18. gy. e. 
1945. 05. 21.) 

MÁJUS 20. 

45. 
AZ ÉLELMEZÉS RENDEZÉSE AZ ŰJ ELHELYEZÉSI TERÜLETEN 
1. A rendkívüli nehéz szállítási viszonyok, nagy távolságok és utánszállítási nehéz

ségek miatt előfordulhat, hogy az élm. nem fog kellő időben és teljes kiszabatban a 
csapatokhoz eljutni. A legénységet már előre el kell erre készíteni és kioktatni, hogy 
ily esetek oka nem a gondoskodás hiánya, hanem a ho-nak ellátás szempontjából 
rendkívül súlyos helyzete. 

2. Az élm. szükséglet biztosítása utánszállítással történik, a csapat csak akkor sze
rezhet be helyszínen, ha az élm. illetményt utánszállítás útján nem kapja meg. A be
szerzés csak a helyi hatóságok közben j ötté vei, kézibevásárlás formájában eszközöl
hető. 

3. Felvételező he lyek . . . Balatonalmádi, Székesfehérvár, Zirc, Kisbér. 
4. Minthogy a kenyérellátás központilag nem biztosítható, a 6. sütő. o. személyzetét 

a csapatok rendelkezésére bocsátom azzal, hogy elhelyezési körletükben a sütést 
szervezzék meg. 

(120/6. ho. IV. c. 45. V. 20. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 87/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 05. 21. A. gy.) 

MÁJUS 22 

46. 
ÖSSZEKÖTTETÉS MEGSZERVEZÉSE A HADOSZTÁLY ALAKULATAI KÖZÖTT 
Tekintettel az alakulatok nagy távolságra való elhelyezésére és a hír. anyag hiá

nyára, távb. összeköttetés létesítése a ho. pság és alárendelt alakulatai között egye
lőre nem lehetséges. 

93 HL 6. ho. ir. 11. doboz, a 16/11. gyalogzászlóalj naplója 1945. 05. 19-i bejegyzés és uo. 105. 
doboz, 27/lk— 6. lókórh. 1945. 05. 22. 
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Az összeköttetés megoldása ezért kerékpáros és motorkerékpáros küldöncök be
állításával tör ténik . . . 

A hír. szd. pk. létesítsen Veszprém, Székesfehérvár és Balatonalmádiban egy-egy 
jelentésgyűjtő, ill. közvetítő fejállomást a ho. pság I. a. osztályon történt szóbeli meg
beszélés és a mellékelt vázlat szer int . . . 

Az alakulatok jelentéseiket kerékpáros hírvivő útján naponta reggel 7 h-ig adják 
le a hozzájuk tartozó jelentésközvetítő állomásnak úgy, hogy a beérkezett jelentések 
a közvetítő állomások által gyűjtve 9 h-ra a ho. pságra beérkezzenek. 

(89/6. ho. pk. 45. V. 22. számú rendelet.9* 6. ho. ir. 5. doboz, 95/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 05. 23. H. gy.) 

MÁJUS 23. 

47. 

LOVAK KIADÁSA MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁRA 
A jelenlegi ellátási helyzetben nélkülözhető lovakat és fogatolt járműveket az el

helyezési körletek közelében a mezőgazdasági munkálatok elősegítése céljából a la
kosság rendelkezésére kell bocsátani, lótáp és a lovakkal menő leg. élelmezése elle
nében. 

Adott esetben a lovaknak 24 órán belül újból a csapatok rendelkezésére kell állnia. 
(92/6. ho. pk. 45. V. 23. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 97/ifct ir.—16. gy. e. 
1945. 05. 24. A. gy.) 

MÁJUS 26. 

48. 

A 16. GYALOGEZRED PARANCSNOKA AKNÁK FELSZEDÉSÉRE INTÉZKEDIK 
Ismételten előfordult, hogy fel nem robbant kézigránát stb. szerencsétlenséget oko

zott. Ezért a mai nappal útbaindítok 
I. zlj-hoz 5 fő árkászt ösküre, 
II. zlj-hoz 5 fő árkászt Kádártára, 
III. zlj-hoz 5 fő árkászt Szentgálra. 
Feladatuk járőrök menetvonalán őrségek, szállások és a községekben és környéken 

fel nem robbant kézigránátokat, aknákat és egyéb robbanó anyagokat felszedni, ill. 
ártalmatlanná tenni. Feladatukat felsorolás sorrendjében hajtsák végre. A munka 
meggyorsítása érdekében a zlj-ak kellő számú segéderőt bocsássanak rendelkezésükre. 

(6. ho. ir. 2. doboz, 37le. pes—16. gy. e. 1945. 05. 26.) 

MÁJUS 30. 

49. 

A BAKONY HEGYSÉG ÁTFÉSÜLÉSE 
A veszprémi szovjet katonai kerületi parancsnokság közlése szerint a Bakonyban, 

különösen Zirc és Pápa között mind gyakrabban észlelnek német SS és Vlaszov-
féle orosz banditákat, többnyire magyar egyenruhában. Ezért a gyanús területek át
fésülése, illetve banditavadászatok rendezése szükséges, melyhez a veszprémi és zirci 
orosz katonai parancsnokság orosz tiszteket is rendelkezésre bocsájt. Az elfogott, ma
gát kellően igazolni nem tudó személyeket a legközelebbi szovjet parancsnokságnak 
kell átadni. A menekülőket, akik egyszeri felszólításra nem állanak meg, le kell lőni. 

94 A veszprémi jelentésgyűjtő, illetve közvetítő fejállomáshoz tartozott a 16. és a 18. gyalog
ezred, valamint a 6. utászzászlóalj; a székesfehérvári fejállomáshoz a 17. gyalogezred, a 11. 
tüzérezred, a 6. légvédelmi gépágyús üteg és a 6. hadosztályvonat parancsnokság. 
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Az átfésülést és vadászatokat a 18. gy. e. parancsnoka az említett szovjet parancs
nokságok bevonásával tervezze meg s e célból a 16. gy. e. megfelelő részeit is fel
használhatja. 

(102/6. ho. I. a. 45. V. 30. számú rendelet. 6. ho. ir. 29. doboz, 1131/pk.—18. gy. e. 
1945. 05. 31.) 

50. 

INTÉZKEDÉS A BALATON-PART AKNAMENTESÍTÉSÉRE95 

A Balaton-part aknamentesítésére a következőket rendelem : 
1. Aknamentesíteni kell a Siófoktól (kiz.), Balatonkenesén át Balatonfüredig (bez.) 

terjedő részt a Balaton és általában a vasútvonal között. 
Ahol a vasútvonal nem a Balaton partja közelében húzódik, ott 500 méteres sávot 

kell megtisztítani. 
(103/6. ho. I. a. 45. V. 30. számú rendelet. 6. ho. ir. 5. doboz, 120/ikt. ir.—16. gy. e. 
1945. 06. 01. H. gy.) 

95 A népi demokratikus hadsereg csapatainak aknakutató tevékenységére lásd Gellért Tibor: 
Az új magyar hadsereg aknakutató és tűzszerész alakulatainak tevékenysége. — HK, 1373. 3. 
sz. és Gellért Tibor: Tűzszerészek, aknakutatók. Budapest, 1977. 
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SZEMLE 

PARTYIJA I ABMIJA 

(Politizdat, Moszkva, 1977. 382 o.) 

A Szovjetunió Fegyveres Erői a fejlő
dés és a harc dicső útját járták meg a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
óta: több mint 60 éve megbízható védel
mezői a szovjet nép világtörténelmi je
lentőségű vívmányainak, a szocializmus 
és a kommunizmus felépítését célzó szor
gos munkájának. A 60. születésnap tisz
teletére jelent meg a Politizdat gondozá
sában „A párt és a hadsereg" című 
könyv A. A. Jepisev hadseregtábornok, 
politikai főcsoportfőnök szerkesztésében, 
egy szerzői kollektíva — közöttük olyan 
ismert történészek, mint P. A. Zsilin, E. 
F. Nyikityin, N. R. Pankratov, Sz. A. 
Tyuskevics, A. A. Babakov és a kollek
tíva élén E. E. Malcev hadseregtábornok 
— tollából. 

A szocialista állam hadseregének — az 
új típusú hadseregnek — a létrehozása 
a Lenin vezette kommunista párt egyik 
legnagyobb és történelmi jelentőségű tet
te. A pártnak a hadsereg és flotta létre
hozására és megszilárdítására, a szocia
lista haza védelmének megszervezésére 
irányuló munkássága szemléltetését és 
értékelését tűzte ki célul a szerzői kollek
tíva e mű megírásakor. Marx és Engels 
katonai-elméleti hagyatékára támaszkod
va és a szocialista haza védelméről szóló 
lenini útmutatástól vezérelve, a szovjet 
katonai építéssel kapcsolatos lenini kö
vetkeztetésekre és meghatározásokra 
építve — hangsúlyozza bevezetőjében Je
pisev hadseregtábornok — hozta létre a 
párt megbízható és hadrafogható katonai 
szervezetét. Az SZKP a marxi—lenini el
mélettel, a tudományos előrelátás dialek
tikus-materialista módszereivel felvérte
zetten, óriási forradalmi-átalakító tapasz
talatok birtokában valósítja meg a had
sereg életének és tevékenységének irá
nyítását; alkotóan továbbfejleszti a had
seregépítés elveit, meghatározza a hadi
technikai politika irányvonalát, a kato

nai kiképzés alapvető formáit, a szovjet 
katonák politikai és kulturális nevelésé
nek formáit. 

Az irányító tevékenység megnyilvánu
lása az a számos párthatározat, amelyek 
a hadügy kérdéseiben születtek és ame
lyeket a szerzői kollektíva alaposan ele
mez, leleplezve ugyanakkor a burzsoá és 
revizionista nézeteket, amelyek elferdítik 
a fegyveres erőknek a szocialista társa
dalmon belüli pártirányítása elveit és 
gyakorlatát. 

A Szovjetunió Fegyveres Erőinek tör
ténetéről, dicső harci útjáról már számos 
értékes mű jelent meg, de ezek között is 
kiemelkedő helyet foglal el — gazdag do
kumentumanyaga és mélyreható logikai
elemző munkája alapján — az ismerte
tett könyv. Értékét emeli az elméleti 
megalapozottság és a levont következte
tések tudományos, gyakorlati jelentősége, 
a fegyveres erők és a szovjet állam fej
lődésének komplex vizsgálata. Brezsnyev 
elvtárs a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa 
rendkívüli hetedik ülésszakán hangsú
lyozta, hogy minél bonyolultabb és fe
lelősségteljesebb feladatokat oldanak meg 
a szovjet emberek a kommunizmus épí
tésének folyamatában, annál inkább elő
térbe kerül és növekszik a kommunista 
párt irányító szerepe. Ez az objektív tör
vényszerűség tükröződik a szovjet kato
nai építés területén is. 

Lenin már forradalmi tevékenységének 
kezdeteitől megkülönböztetett figyelmet 
szentelt a katonai kérdéseknek. Tény, 
hogy nem csak azt tanulmányozta és gon
dolta át, amit Marx és Engels írt a for
radalomról és a fegyveres felkelésről, ha
nem számos könyvet olvasott a hadmű
vészetről, a fegyveres tevékenység szer
vezéséről és irányításáról is. Éppen Lenin 
történelmi érdeme — hangsúlyozzák a 
szerzők — egy olyan katonai program 
megalapozása és kidolgozása, amely a 

9 Hadtörténelmi Közlemények — 589 — 



párt általános programjának szerves és 
elválaszthatatlan része, és amely a párt 
politikai irányvonalát, irányadó eszméit 
tükrözi a katonai területen. 

Az új történelmi korszak jellegéből és 
sajátosságaiból kiindulva Lenin tudomá
nyos elemzést adott korunk háborúinak 
lényegéről, politikai tartalmáról és társa
dalmi jellegéről, meghatározta azok me
netének és kimenetelének legfontosabb 
törvényszerűségeit. Ennek kapcsán kifej
tette a proletariátus katonai szervezetén, 
a forradalmi hadseregen belüli pártirá
nyítás szükségességét, rögzítette a kom
munista párt szerepét a fegyveres felke
lés előkészítésében és vezetésében. Lenin 
határozta meg tanításában a szocialista 
haza védelmével kapcsolatos tennivaló
kat és a párt szerepét az új típusú had
sereg építésében; a hadseregépítés tár
sadalmi-politikai, eszmei-elméleti és gaz
dasági alapjait a szocialista államban. A 
szerzők a lenini tételeket alapul véve 
szemléltetik az új típusú hadsereg poli
tikai és katonai irányításának egységét, 
a hadsereg és a nép szoros kapcsolatát, 
az osztályalapokon történő feltöltés rend
jét, a népek közötti barátság és a prole
tár internacionalizmus elvének érvénye
sülését, az egyszemélyi parancsnoki rend
szer kialakulását és megszilárdulását az 
öntudaton alapuló katonai fegyelem lé
nyegét, valamint az állandó harckészült
ség fenntartásának feltételeit bármely ag
resszió elhárítására, a szocialista haza vé
delmére. 

Kiemelten tárgyalják a szerzők a fegy
veres erőknél folyó pártpolitikai munka 
lényegét, tartalmát, formáit és módsze
reit, megszervezésének- és folytatásának 
elveit és ezt a munkát a hadsereg és a 
flotta életének valamennyi területére 
gyakorolt pártbefolyás egyik leghatéko
nyabb eszközeként jellemzik. 

Hangsúlyozzák a szerzők azt a tényt, 
hogy a katonai építés lenini elvei, melye
ket az SZKP alkotó módon fejlesztett to
vább, kiállták a polgárháború és a Nagy 
Honvédő Háború kemény próbáját, és 
azok, a történelmi tapasztalatok talaján 
általánosítva, ma már internacionalista 
jelleget öltöttek. Ezek tartalmával és szel
lemével teljes összhangban folyik a szo
cialista közösség hadseregeinek építése és 
felkészítése. 

A szerzők szemléltetik azt az óriási 
munkát, amelyet a párt a Szovjetunió 
Fegyveres Erőinek fejlesztése, a győze
lem feltételeinek megteremtése érdeké
ben már a harci útjuk első felelősség
teljes időszakában — a polgárháború 
éveiben kifejtett. Arra a következtetésre 
jutnak, hogy csakis a marxista—leninista 
párt irányításával építhető olyan hadse
reg, amely képes megbízhatóan oltalmaz

ni a szocialista forradalom vívmányait, s 
hogy a dolgozó népnek, miután kezébe 
ragadta a hatalmat, mindenkor készen 
kell állnia fegyverrel a kézben a szocia
lista haza védelmére. Ez a szocialista for
radalom általános törvényszerűségeinek 
egyike, mely objektív és maradandó ér
vényű az osztályellenséggel vívott harc 
teljes időszakára. 

Az ország védelmi képességének foko
zását és a fegyveres erők hadrafogható
ságának megszilárdítását célzó intézkedé
seket a párt kongresszusai és konferen
ciái, a KB plénumai, a pártmunkások és 
a katonai vezetők tanácskozásai dolgoz
ták ki, illetve hagyták jóvá. A szerzők 
felhívják az olvasó figyelmét arra, hogy 
a párt által megfogalmazott katonapoli
tikai és technikai rendszabályok végre
hajtása a szocializmus építésének idősza
kában — sokoldalú megalapozást köve
tően — szakaszosan és minden esetben a 
gazdasági, társadalmi-politikai és kultu
rális fejlődéssel összhangban, a szovjet 
állam nemzetközi helyzete sajátosságai
nak szigorú figyelembe vételével történt. 
A könyv kiterjedt tényanyaga jellemzi 
azt az óriási munkát, amelyet a párt a 
hadsereg és a flotta szervezeti struktúrá
jának tökéletesítése, állományának fej
lesztése, az egyszemélyi parancsnoki 
rendszer megszilárdítása, a pártpolitikai 
apparátus erősítése, a káderképzés és a 
szovjet hadtudomány fejlesztése érdeké
ben végzett. Külön kiemelik a szerzők a 
párt irányító szerepét a védelmi ipar 
korszerűsítésében, a fegyveres erők erre 
támaszkodó átfegyverzésében, a tudo
mány és technika legújabb vívmányai
nak a haderő érdekében való felhaszná
lásában. A párt különös gondoskodásá
nak tárgya volt mindenkor a hadsereg 
és a flotta személyi állománya eszmei
politikai nevelésének és a harci mester
ségre való felkészítésének színvonalbeli 
emelése. 

A párt vezetésével a szovjet nép a fa
sizmus fokozódó veszélyének körülmé
nyei között minden lehetőt megtett az or
szágvédelem anyagi-technikai bázisának 
fejlesztése, a haditermelés fokozása és a 
hadsereg korszerű fegyverzettel, hadi
technikai eszközökkel való ellátása érde
kében. Bár a honvédelem megerősítésé
nek valamennyi feladatát az idő elégte
lensége miatt nem sikerült megoldani, 
mégis, a háború előtti ötéves tervek ered
ményei, a szovjet társadalom eszmei-po
litikai egysége a szocializmus építése so
rán, megteremtette annak a győzelemnek 
az előfeltételeit, amelyet a szovjet nép és 
fegyveres ereje a Nagy Honvédő Hábo
rúban aratott. 

Különös érdeklődésre tarthat számot a 
könyv negyedik fejezete, amely a kom-
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ïïïuïiista párt felmérhetetlen politikai és 
katonai-szervező tevékenységét szemlél
teti a Nagy Honvédő Háború éveiben. 
Valóban harcos pártiként meghatározta a 
háború politikai és hadászati céljait, irá
nyította és a győzedelmes befejezésig kö
vetkezetesen serkentette a szovjet nép 
harcát a fasiszta agresszor ellen. A poli
tikai és katonai vezetés egységéről szóló 
lenini elvekre támaszkodva mindent meg
tett annak érdekében, hogy az országot 
egységes katonai táborrá változtassa, nö
velje a fegyveres erők ütőképességét, el
lássa mindazzal, ami a hadviseléshez, a 
győzelem kivívásához szükséges. 

A könyv meggyőzi az olvasót arról, 
hogy a háború menete és kimenetele be
bizonyította a párt érettségét és ráter
mettségét a legbonyolultabb vezetési fel
adatok ellátására a korszerű hadviselés 
súlyois feltételei közepette is, képességét 
a néptömegek mozgósítására az ellenség 
elleni következetes harcra, a rendelke
zésre álló tartalékok ésszerű felhasználá
sára az ellenség teljes szétzúzása érdeké
ben. 

Bemutatják a szerzők azt a mozgósító 
munkát, melynek eredményeként a párt 
legkiválóbb vezető kádereit, ezen belül a 
Központi Bizottság tagjainak és póttag
jainak mintegy felét, apparátusának 270 
felelős munkatársát, a szövetségi köztár
saságok központi bizottságainak, a vidé
ki, a területi, városi és körzeti pártbizott
ságok 500 titkárát küldte a hadsereg és a 
flotta soraiba. így a Nagy Honvédő Há
ború első napjaitól a katonák soraiban 
dolgozott, harcolt, egészen a háború győ
zelmes befejezéséig Leonyid Iljics Brezs-
nyev. A Dnyepropetrovszki területi párt
bizottság titkáraként munkatársaival 
együtt óriási erőfeszítéseket tett a terü
let gazdaságának háborús vágányokra 
való átállítása érdekében, közvetlenül 
részt vett a háborús mozgósításban és a 
népfelkelés szervezésében. A KB engedé
lyével — saját kérésére — került a Déli 
Front állományába a 18. hadsereg politi
kai osztályának vezetőjeként, majd a 4. 
Ukrán Front politikai csoportfőnökeként 
egészen a háború végéig a hadrakelt se
regben fejtett ki jelentős szervező és po- ' 
litikai munkát, melyért a Szovjetunió Hő
se megtisztelő címmel tüntették ki. 

A lenini párt igazi lelkesítő és szerve
ző erőként működött az imperializmus 
legreakciósabb erőinek szétzúzását ered
ményező hosszú és súlyos áldozatokat 
követelő folyamatban. A Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. évfordulóján 
az SZKP Központi Bizottsága határoza
tában leszögezte, hogy a szovjet, nép a 
kommunista párt vezetésével nemcsak 
megvédte szabadságát és függetlenségét, 
hanem döntően hozzájárult az európai és 

a világcivilizáció megmentéséhez a fa
siszta barbárok pusztításától. 

Az ismertetett mű szerzői meggyőzően 
és szemléltetően ábrázolják az SZKP ka
tonapolitikájának alapvető tartalmát a 
háború utáni években. Egyik legfonto
sabb feladatának tekintette az atomkér
dés megoldását a tudományos-technikai, 
energetikai és ipari-termelési alapok 
megteremtésével. Rövid idő alatt felszá
molta az USA nukleáris monopóliumát, 
és elsőként hajtott végre a Szovjetunió 
területén hidrogénbomba-kísérletet, fej
lesztette ki a leghatékonyabb célba jutta
tó eszközöket. A rakéta-nukleáris poten
ciál fejlesztése mellett a párt különös 
gondot fordított az atomenergia békés fel
használására, a tudományos célokat szol
gáló kozmikus rakétatechnika megterem
tésére. 

Az SZKP irányításával ugyanakkor 
minőségi fejlesztésen mentek át a Szov
jetunió Fegyveres Erőinek összes haderő-
és fegyvernemei, valamint szakcsapatai 
is. A szerzők különös hangsúllyal mutat
ják be mindazokat a társadalmi-politi
kai, haditechnikai, ideológiai és más jel
legű objektív tényezőket, amelyek a párt 
növekvő vezető szerepét motiválják a 
fegyveres erőkön belül. Ezek közé sorol
ják a nemzetközi helyzet ellentmondásos
ságát, az imperializmus agresszív jellegé
nek erősödését, a katonai építés felada
tainak bonyolultságát a tudományos
technikai haladás mai szintjén, az inter
nacionalista feladatok bővülését stb. 

A párt dolgozza ki és valósítja meg a 
katonapolitikai irányvonalat, amely álta
lános békeszerető politikájának elválaszt
hatatlan részét alkotja. A párt vezetésé
vel valósul meg a fegyveres erők harc
készültségének állandó fokozása. A harc
készültség összetevőit, specifikumát és a 
fenntartását biztosító tényezőket is rész
letesen tárgyalják a szerzők. 

A záró fejezetben, a szocialista államok 
katonai szervezetét tárgyalva, gazdag 
tényanyagra alapozva tárják fel a szer
zők az SZKP és a baráti marxista—leni
nista pártok tevékenységét a szocialista 
államok közössége kollektív védelmének 
megszervezésében, a Varsói Szerződés vé
delmi szervezetének kialakításában és 
megszilárdításában. Részletesen vizsgál
ják a Varsói Szerződés szervezetének 
gazdasági, társadalmi-politikai, eszmei
elméleti alapjait, feltárják az agresszív 
imperialista tömböktől megkülönböztető 
tényezőket. Hangsúlyozzák, hogy a fegy
veres erők pártirányításának lenini elvei 
meghatározzák a marxista—leninista pár
tok elsőrendű szerepét a szocialista álla
mok hadseregei harci szövetségének meg
szilárdításában. Ez a szocialista országok 



katonapolitikai szövetsége erejének és 
hatalmának döntő forrása. 

összefoglalva: a szerzői kollektíva mű
ve széles elvi és történeti aspektusból tár
ja fel az SZKP és Központi Bizottsága 
sokrétű gyakorlati tevékenységét a had
sereg és flotta létrehozásában és megszi
lárdításában a szocialista állam létének 
60 éves időszaka alatt. Ez a munka jelen
tős segítséget nyújt a csapatok harcké
szültségének fokozásával, az eszmei-poli-

Sokszor már frázisnak ható gyakoriság
gal szólunk arról, hogy hadseregünket 
ezernyi szál fűzi össze társadalmunkkal. 
Ennek következtében a kapcsolat értel
mezése sok esetben le is szűkül olyan va
lóban igaz tényekre, mint hogy hadsere
günk tisztikara a dolgozó nép fiaiból ke
rül ki, s ennek eredményeként nincsenek 
kibékíthetetlen ellentétek a sorállomány 
és a parancsnoki kar között, hogy a pa
rancsnokok, politikai munkások a dolgo
zó nép képviselői a hadseregben stb. 

A jelen kötetben közreadott tíz tanul
mány — amelyek szerzői katonapedagó
gusok, gyakorló parancsnokok, politikai 
munkások — meglehetősen széles terüle
teket vizsgálva igyekszik bemutatni e 
kapcsolatok sokrétűségét, a társadalom
nak a hadseregre, s a hadseregnek a tár
sadalomra gyakorolt hatását. Ezt mutat
ják már a tanulmányok címei is: „A sor
kötelesek demográfiája, a katonai szolgá
lat követelményei és a katonai szolgálat
ra való felkészítés", „A katonák körében 
folytatott intelligencia-vizsgálatok tapasz
talatai", „Az ifjúság világnézeti fejlődése, 
öntudatának erősödése a katonai szolgá
lat során" — hogy csak néhányat említ
sünk példaként. 

A társadalom és a hadsereg kapcsola
tának sokrétű és alapos vizsgálata ter
mészetesen nem lehet öncélú. A belőlük 
levont következtetések — amint erre a 
szerzők igyekeztek is rámutatni — fel
adatokat is állítanak a társadalom és a 
hadsereg elé a honvédelem megszerve
zésének minél magasabb szintű, a kor 
követelményeinek megfelelő biztosítása 
érdekében. 

Napjainkban, amikor az alkotó emberi 
gondolkodás az anyagi javak bőségének 
megteremtésére képes, létrehozta azokat 
a fegyvereket is, amelyek e javakat szin
te perceken belül el tudják pusztítani. 

tikai neveléssel és propagandamunkával 
foglalkozó olvasók számára, de érdeklő
désre tarthat számot mindazon olvasók 
részéről, akik a szovjet fegyveres erők 
története, fejlődési folyamata iránt ér
deklődnek. „A párt és a hadsereg" című 
könyv jelentős hozzájárulás az ifjúság 
hazafias-honvédelmi neveléséhez is. 

Nádor Tibor 

Azért, hogy ez ne következzen be, a szo
cialista világrendszer állhatatos harcot 
folytat a kapitalista világrendszer azon 
erőivel szemben, amelyek a pusztítástól 
saját hatalmuk világméretű visszaállítá
sát remélik. Ez a harc — mutat rá he
lyesen az egyik tanulmány szerzője — 
kiterjed az egész világra és a társadalmi 
élet valamennyi szférájára, a gazdaság
ra, a politikára, az ideológiára, s nem 
utolsó sorban a hadügyre is. 

A világpolitikának ebből a helyzetéből 
következik, hogy számunkra is, mint a 
szocialista világrendszer egyik tagja szá
mára, „A honvédelem nemzeti üggyé, az 
egész nép feladatává, mindennapi mun
kájának részévé vált". Ez azt jelenti, 
hogy a társadalom szerteágazó tevékeny
sége, a termelő munka, a nevelői tevé
kenység, a kultúra, az egészségügy fej
lesztése stb. minden vonatkozásában ki
hat a honvédelem fejlődésére is. A kö
tetben közölt tanulmányok ezt sokolda
lúan bizonyítják. E bizonyítások csak 
megerősítést nyernek azzal, hogy bemu
tatják a társadalomban végzett vizsgála
tok eredményeit, s ezekből vonnak le kö
vetkeztetéseket a hadsereg előtt álló fel
adatokra, illetve a társadalom tennivalói
ra a honvédelem követelményeinek meg
felelően. 

Érdekes pl. ebből a szempontból dr. 
Nagy Emil alezredes tanulmánya, amely 
többek között azt is vizsgálja, hogy a ma
gyar társadalom osztály- és rétegstruktú
rájának változásai milyen hatással vol
tak és vannak a Magyar Néphadseregre. 
Az a tény, hogy az utóbbi évtizedekben 
társadalmunkban jelentősen nőtt a mun
kásosztály létszáma, s ezzel összefüggés
ben erősödött annak a szociális, politikai 
arculata, nem maradhatott, s nem is ma
rad hatás nélkül a hadseregre sem. A 
szerző ugyanakkor szól arról is, hogy a 

A TÁRSADALOM ES A HADSEREG 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1978. 416 o.) 
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társadalomban végbemenő ezen kedvező 
folyamat nem tükröződött a szükséges 
mértékben a hadsereg minden területén. 
A 70-es évek elején pl. a tiszti főiskolák
ra jelentkezettek körében csökkent a fi
zikai dolgozók gyermekeinek aránya. 
Nyilvánvaló, hogy ez nem kedvező jelen
ség. Ezért is vált szükségessé, hogy a hon
védelmi miniszter elvtárs pártunk XI. 
kongresszusán az egész társadalomhoz 
szólva hangsúlyozza: „A hadsereg osz
tályjellegének erősítése érdekében szük
séges, hogy néphadseregünk ezután is 
kellő számban megkapja a dolgozó osztá
lyok felnövekvő nemzedéke, a magyar if
júság legjobbjait katonai főiskoláinkra". 
Azóta e területen is jelentős változás tör
tént. 

Az osztálystruktúra változásainak ösz-
szegezett hatását a hadseregre a szerző 
méltán summázza ekképpen : „ . . . a Ma
gyar Néphadsereg társadalmunk egyik 
legmarkánsabban ,munkás jellegű' szer
vezete, mind hivatásos, mind pedig sor
állományának szociális összetétele tekin
tetében. Társadalmunk vezető osztálya, a 
munkásosztály, a szó legszorosabb értel
mében és személyes jelleggel is közvetle
nül jelen van néphadseregünkben". 

A társadalom és a hadsereg igen köz
vetlen kapcsolatáról szól dr. Juhász At
tila alezredes tanulmánya, amelyet a 
„Sorkötelesek demográfiája, a katonai 
szolgálat követelményei és a katonai szol
gálatra való felkészítés" témakörének 
szentelt. E kérdés vizsgálatának kiinduló
pontja abban határozható meg a hadse
reg szempontjából, hogy a népesedési fo
lyamat alakulása nemcsak a népgazdaság 
tervezésére és fejlődésére hat ki, hanem 
befolyást gyakorol a fegyveres erők épí
tésére is. Más szóval nem csak az a kér
dés: lesz-e elég, a társadalom fejlődését 
biztosítani képes munkaerő, hanem az is, 
lesz-e elegendő ember, aki megvédi ezt a 
társadalmat. 

De e vonatkozásban Juhász Attila még 
több összefüggésre is rámutat. Nevezete
sen arra, hogy a demográfiai helyzet ala
kulása mennyire befolyásolja a lakosság 
kulturális, egészségügyi viszonyait, a had
kiegészítés elveit, vagy a családos fiata
lok katonai szolgálatát. Az e témákban 
közölt vizsgálati adatok mindenesetre el
gondolkodtatóak a társadalmi, politikai 
szervek számára csakúgy, mint azoknak 
a követelményeknek a felvázolása, ame
lyeket a társadalomnak az ifjúság kato
nai szolgálatra való felkészítése érdeké
ben el kell végezni. 

Kovács István alezredes tanulmánya, 
„A katonák körében végzett intelligencia
vizsgálatok tapasztalatai" legalább két 
szempontból számíthat érdeklődésre. 
Egyrészt annak vizsgálata, hogy a társa

dalom általános intelligenciaszintje 
mennyire tükröződik a hadseregben, 
másrészről mit mutat azoknak az intelli
genciaszintje, akik a hadseregben a ne
velő, kiképző munkát szervezik és irá
nyítják. Ennek alakulása egyáltalán nem 
lehet közömbös sem a társadalom, sem a 
hadsereg számára. A vizsgálat adatai 
megnyugtatóak. A sorkatonák vonatkozá
sában a szerző végkövetkeztetése az, 
hogy „A bevonuló munkás- és paraszt
fiatalok többsége fejlett gondolkodású, a 
hadseregbeni követelményeknek megfe
lel". A hivatásos tiszthelyettesek és a 
ZMKA hallgatói egy részénél elvégzett 
reprezentatív vizsgálatok eredményeiből 
a szerző arra a következtetésre jut, hogy 
ezek intelligenciaszintje nem marad alat
ta a hasonló szintű kategóriába sorolható 
polgári foglalkozású egyénekénél, s a 
hadseregben végzendő kiképző, nevelő 
munka igényeinek megfelelnek. 

Ugyancsak érdekes témát választott ta
nulmánya tárgyául Sándor György ezre
des, amikor azt igyekszik bemutatni, 
hogy mennyire fejlődik az ifjúság világ
nézete, mennyiben erősödik öntudata a 
katonai szolgálat során. Ennek felmérése 
természetesen nem könnyű. Hiszen nem a 
hadsereg kezdi el az ifjúság nevelését, s 
nem is az fejezi be. Csupán folytatja az 
addigi munkát, s megerősíti a fiatalokat 
az élet további feladatainak elvégzésére. 
Egy valamit azonban elkezd és befejez. 
Nevezetesen a honvédelemre való konk
rét felkészítést. S hogy ez valóban ered
ményes legyen, ehhez tovább kell fej
leszteni a világnézetet, erősíteni az öntu
datot 

A szerző megállapítja, hogy „a hadse
regbe bevonult fiatalok kialakult világ
nézettel, meghatározott ismerettel és ön
tudattal rendelkeznek". Az itt folyó po
litikai nevelőmunka eredményeként ezek 
határozott fejlődést mutatnak, amit a ka
tonai kiképzés eredményessége, és a ka
tonaviselt fiatalok többségének a polgári 
életben tanúsított magatartása bizonyít. 
Az eredmények azonban nem egyszer s 
mindenkorra adottak. Ezért hangsúlyozza 
a tanulmány befejező gondolata, hogy 
csakis „az iskola, család, a társadalom és 
ezen belül a hadseregben folyó nevelő
munka céltudatosságának és hatékony
ságának erősítésével, a sokféle nevelési 
tényező összhangjának javításával tudunk 
még teljesebb világnézetet, szilárdabb ön
tudatot biztosítani a fegyveres szolgálatot 
ellátó katonafiatalok körében". 

A kötet többi tanulmánya: „Gondola
tok a Magyar Néphadsereg fejlődésének 
néhány kérdéséről" (dr. Zentai Artúr al
ezredes), „A szocialista kollektivizmus 
fejlesztése a Magyar Néphadseregben" 
(dr. Bálint Sándor őrnagy), „A pályakez-
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dő fiatal tisztek emberei kapcsolatainak 
néhány kérdéséről" (Szabó János had
nagy) „A tartós békeidőszak néhány fel
fogásáról" (Kovács Nándor ezredes) — 
címükből ítélve, úgy tűnik, csupán a 
hadsereg belső életének problémáit tár
gyalják. Ám ha odafigyelünk, akkor meg
érezzük, hogy azok a gondolatok, ame
lyek ezekben kifejezésre kerülnek, na
gyon is közvetlenül kapcsolódnak az 
össztársadalom problémáihoz is. Kapcso
lódnak azon keresztül, hogy a hadsereg
ben szolgálatot teljesítők nincsenek kí
nai fallal elzárva a társadalomtól, a kinti 
jelenségek oda is „begyűrűznek", más
részt kapcsolódnak azáltal, hogy a felve
tett problémákra való nagyobb odafigye
lés javíthatja a hadseregben folyó neve
lőmunkát, s ez az össztársadalom számá
ra is csak eredményt hozhat, 

összességében tehát a kötetben közölt 

Bokor László könyve a kortörténetnek, 
napjaink történelmének dokumentumre
génye. Időrendi tárgyalás helyett inkább 
tematikus fejezetekben, de a történelmi 
eseményekbe ágyazottan tárja elénk a 
szerző saját élményeinek dokumentumait. 
Tizenhat fejezetben ismerteti az elmúlt 
25—30 év politikai eseményeinek törté
nelmi mozdulásait, a nyugati világ kül
politikájában, a szocialista világ iránt ta
núsított magatartásában a 60-as évek fo
lyamán bekövetkezett fordulatot, úgy, 
hogy az egymást váltó két külpolitikai 
vezérelv, a hidegháború és a „forró bé
ke" (Henry Kissinger kifejezése) közti 
pontos különbségek, de a lényeges azo
nosságok is láthatókká váljanak. 

Nemzedékünk, kikerülve a hideghábo
rú idegtépő hisztériájának hatása alól, az 
emberiség józanabb gondolkodású több
sége érdekének megfelelően, Helsinki és 
Belgrád határozatai után, végre nyugod
tabban tekinthetne a békésebb jövő felé, 
hacsak . . . 

Éppen ez a „hacsak" a könyv alapgon
dolata. A Helsinki szellemének megtor
pedózására világszerte irányuló ellenak
ciók titokban és szervezetten vezetett 
stratégiáját mutatja be a szerző: Carter 
elnök rapszodikus, a Pentagon és a héják 
érdekeit szolgáló úgynevezett kemény vo
nala, a szándékosan fenntartott arab—iz-

tanulmányok betöltik azt a feladatot, 
hogy a hadsereg és a társadalom kapcso
latát széles skálán mutassák meg. Az 
egyes írások bizonyítják, hogy néphad
seregünk eredményeiben és továbbfejlő
désében meghatározó szocialista társadal
munk fejlődésének dinamizmusa. Ez szo
cialista viszonyok között természetes. Ép
pen ezért jó lett volna valamivel többet 
mondani — ott, ahol erre lehetőség kínál
kozott — e kapcsolatok mibenlétéről a 
kapitalista társadalomban. Érdekes lett 
volna az összevetés. Nem ártott volna az 
sem, ha az egyes tanulmányok az általuk 
vizsgált területek eredményeiből bátrab
ban vontak volna le konkrét következte
téseket a tennivalókra, hiszen a tudomá
nyos kutatásoknak ez az elsődleges fel
adata. 

Mues Sándor 

raeli feszültség, a latin-amerikai, afrikai 
és ázsiai népek felszabadító harcai kö
vetkeztében kialakuló világpolitikai erő
viszonyok erőszakos visszaszorítására irá
nyuló aknamunka, a néha nyíltan véghez 
vitt beavatkozások, puccsok, az ellenfe
lek likvidálása, a kínai—szovjet nézetel
térések kiaknázása, a kínai hadipotenciál 
növelésére irányuló tevékenységek, az 
európai haladó erőknek a törvényes kor
mányzásból való kiszorítására irányuló 
maffiák, mind-mind az ellenkező irányba 
mutatnak: a hidegháborús szakadék, az 
atomháború és annak beláthatatlan kö
vetkezményei felé. 

A szerző a címben használt zárójellel 
is jelzi: a hidegháború arra irányul, hogy 
az átlagember idegei felmondják a szol
gálatot. De felforgatni egyre nehezebb: 
az egyik nép tanul a másik tapasztala
taiból, még bukásából, tragédiájából is. 
Allende elnök jószándékú, humánus po
litikája, amely kihagyta számításából dü
hödt ellenfeleinek külföldről pénzelt és 
irányított katonai akcióját — örök figyel
meztető marad. 

A felforgatás „művészetének" újra és 
újra más-más fegyverek után kell néz
nie. A Szabad Európa Rádió valóságtól 
elrugaszkodott kommentárjainak, felhí
vásainak, jóslatainak ma már nem lehet 
hitele, hiszen mindennapi életünk szám-

BOKOR LÁSZLÖ 

(H)IDEGHÁBORÜ 
(Zrínyi Katonai Kiadó—Kossuth Kiadó, Budapest, 1978. 327 o., 78 t.) 
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talán eredménye cáfolja azokat. Mi is ki
járunk a nagyvilágba, kitártuk kapuin
kat: minden nyugati megnézheti, hova ju
tottunk. Nyugodt lelkiismerettel kíván
hatjuk a világnak: bárcsak minden or
szág ennyit tenne a helsinki szellem 
valóra váltásáért. 

Az „excellenciás első titkár úr" — Ká
dár János -1— bonni, vatikáni megbeszé
lései megmutatták, hogy nincsenek meg
oldhatatlan nehézségek. A múlt sebeit be 
lehet gyógyítani, ha azokat mesterségesen 
nem tépjük fel újra és újra. Ne azt ke
ressük, ami elválaszt, hanem azt, ami 
összefűz bennünket, ez pedig: élni kell, 
hogy építhessünk, hogy gazdasági együtt
működésben, de a jólétet biztosító ver
senyben mutathassuk meg, nem vagyunk 
a versenyben az utolsók, egyes mező
nyökben már az élre is törtünk és van 
erőnk minden területen tovább lépni. 

Idegfeszítő a hatalomért folyó harc ott, 
ahol minden módszer elfogadott. Ahol a 
szabadságjogok szent zászlaja alatt ille
gális hadsereget lehet felfegyverezni, ahol 
az elnökgyilkosság zárójelentését újra és 
újra felül kell vizsgálni, mert az egyre 
gyanúsabb — ahol a legnagyobb nem 
marxista párt köztiszteletnek örvendő 
polgári tudós vezetőjét úgy kell megölni, 
hogy „elmenjen a kedve mindenkinek a 
kommunistákkal együttműködni". Ez va
lóban idegháború, méghozzá csak látszó
lagosan anarchista, nagyon is szervezett 
és nemzetközileg egyeztetett. Feledésbe 
merült a nürnbergi per, ahol több mint 
30 éve mondott a népek ítélőszéke ítéletet 
a népirtás fellelhető legfőbb irányítói és 
végrehajtói felett. Feledtetni igyekeznek 
ezt a Hitlert dicsőítő és a nagynémet gon
dolatot és egykori győzelmeket hozsanná
zó emlékiratok, amelyek csodálatoskép
pen az ellenkező következtetésre jutnak: 
a zseni, de egyben idealista-fantaszta 
Führer jószándékú volt, alvezérei torzí
tották el tanait és politikája végrehajtá-

Robert A. Kann osztrák származású 
amerikai történésznek, a Habsburg-biro
dalom története nemzetközileg elismert 
kutatójának a Ferenc Ferdinánd osztrák 
trónörökös életével, tevékenységével fog
lalkozó tanulmányait önálló kötetben ösz-
szegyűjtő műve (Ferenc Ferdinánd főher-

sát. Mi viszont tudjuk: egymás nélkül 
nem élhettek meg, közös gazdájuknak 
mindnyájukra szüksége volt. A világtő
kének, a háborúban érdekelt világkon
szerneknek jelenleg szüksége van a CIA-
ra, amelynek nagyobb a gazdasági, kato
nai és szakmai apparátusa, mint a hiva
talos gépezetnek. Igaz, sokszor fedik egy
mást, egymást ellenőrzik és gondosan vi
gyáznak arra, nehogy a népből jött Car
ter ne ismert mosolyával nézhessen a vi
lág polgárainak szemébe egy újabb meg
egyezés, szerintük „engedmény" után. 

Mi pedig arra várunk, hogy a jég to
vább olvadjon, de ehhez a saját erőnkre 
is szükség van. 

A történeti információkkal szolgáló 
visszapillantások a könyv legjobb részei. 
Amikor például a szerző a Helsinkiben 
aláírt új európai szerződés jelentőségét 
méltatja az egyik fejezetben, nemcsak a 
közvetlen előzményekre, a hosszú genfi 
tárgyalásokra, a szocialista országok kész
ségét kifejező budapesti felhívás inspirá
ló hatására tekint vissza, hanem arra is 
sort kerít, hogy jelezze, miért maradtak 
sikertelenek a két háború közt a hasonló 
törekvésű Népszövetség erőfeszítései. 

Vallanak az egykorú események, új 
fényt, új jelentőséget kapnak, a hideghá
ború és az idegháború ellen szólnak. Bo
kor László személyes tanúként vett részt 
államfők találkozóján, politikusok tanács
kozásain, s élményeit a történelem szem
szögéből veszi szemügyre. A tényeket, az 
adatokat mindig érvekkel támasztja alá, 
élményei vallanak. A dokumentarista ok-
nyomozásával pillant a diverzió boszor
kánykonyhájába, s nem titkolja félelmeit 
a világ sorsát befolyásoló rossz erőktől. 

A máig kísértő múlt tárul elénk Bokor 
László kitűnő tollal megírt és jól szer
kesztett könyvéből, segít eligazodni nap
jaink történelmi eseményeiben. 

Windisch Aladárné 

ceg. Tanulmányok) a bécsi történettudo
mányi és filozófiai kiadó gondozásában 
jelent meg. 

A Habsburg-monarchia történetének 
kutatása napjainkban reneszánszát éli. A 
nemzetközi történettudomány, mindenek
előtt a polgári történettudomány a Duna-

ROBERT A. KANN 
ERZHERZOG FRANZ FERDINAND. STUDIEN 

(Verlag für Geschichte und Politik. Wien, 1976. 256. o.) 
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medence népeinek többségét magában 
foglaló több évszázados államalakulat fel
bomlásának kérdéseit évtizedek óta szen
vedélyes viták középpontjába állítja. A 
viták központi kérdése ma is az, hogy 
történelmi szükségszerűség volt-e a Mo
narchia felbomlása, illetve lehetett vol
na-e kiutat találni és a felbomlást elke
rülni. Ellentétben a két világháború kö
zötti vitákkal, a polgári történészek nagy 
többsége a Monarchia elnyomott népei
nek nemzeti és társadalmi felszabadulá
sáért, valamint az imperialista háború el
len folytatott harcáról ma már leveszi a 
hazaárulás bélyegét és a dualista állam 
szétesését elkerülhetetlennek tartja. A 
kérdés második része azonban — e fel
ismerés ellenére — még inkább fokozott 
jelentőséget kap s a kutatói figyelem 
mindinkább azon személyek, csoportok 
felé fordul, akik és amelyek a Duna-men
ti monarchia megmentésére a legkülön
bözőbb terveket kovácsolták. Az említet
tek közül messze kiemelkedik Ferenc 
Ferdinánd osztrák trónörökös, aki a ha
lálát megelőző évtizedekben az általa 
„koncepciózus főknek" tartott és „műhe
lyéhez" kapcsolódó politikusokkal több
kevesebb részletességgel kidolgozta a 
Habsburg-állam fenntartásának terveit és 
hatalomra jutása után meg is szándékoz
ta azokat valósítani. 

Robert A. Kann tanulmánygyűjtemé
nye a Ferenc Ferdinánd-i tervek elem
zése a szakértő történész bíráló megjegy
zéseivel, véleményével és következtetései
vel együtt, melyek szerint még megvaló
sulásuk sem menthette volna meg a ha
lálra ítélt Habsburg-monarchiát; a szét
esés folyamatát csak néhány évtizedre 
tartóztathatták volna fel. Kann eme íté
letével a marxista történészek is egyet
értenek. Amiben viszont bírálják, az min
denekelőtt az, hogy Kann horizontján 
csak a felbomlásból születő burzsoá utód
államok jogossága jelenik meg, holott a 
felbomlás történeti folyamata túlmutatott 
a polgári demokratikus forradalmakon, 
vagyis azok szocialista forradalmakká 
való átnövésének lehetősége legalább is 
adott volt. 

A „Ferenc Ferdinánd komplexum" ér
zékeltetésére és megértetésére Kann ré
széről a leghasznosabbnak az ígérkezett, 
ha a trónörökös kiterjedt levelezését hív
ja segítségül. Mivel azonban az irdatlan 
levél- és memorandumtömeg, amely idő
közben a trónörökös hagyatékában fel
halmozódott, az olvasót rendkívüli mér
tékben megterhelné, Kann néhány alap
vetően fontos téma köré csoportosított le
velezéssel kísérli megrajzolni a trónörö
kös koncepcióját annak a módszertani 
elvnek a következetes alkalmazásával, 
hogy a leveleken, memorandumokon ke

resztül személyeket, csoportokat szólaltat 
meg, s összefoglaló értékítéletet mond. 
Kann a levelezést az alábbi fontos témák 
szerint csoportosítja: 1. a II. Vilmos né
met császár és a trónörökös közti gyakori 
levélváltás Ferenc Ferdinánd külpolitikai, 
elsősorban a hármas szövetséggel kapcso
latos nézeteiről, 2. Ferenc Ferdinánd és 
az osztrák németek, 3. Ferenc Ferdinánd 
magyargyűlölete, 4. a trónörökös és a 
cseh kérdés, 5. Ottokár Czernin befolyá
sa, 6. Berchtold külügyminiszter és a fő
herceg kapcsolata. Nem kétséges, hogy a 
felsorolt témák a Habsburg-Monarchia 
fontos problémáit érintik és átszövik an
nak bonyolult kül-, és belpolitikáját, ál
lam-, és társadalomszervezetét, gazdasági 
és kulturális életét. Az egyes témák köré 
csoportosított levelezések bemutatását 
azonban még megelőzi Kann igen figye
lemreméltó portréja magáról Ferenc Fer
dinándról, a Monarchia trónjának váro
mányosáról, aki a fennálló államszerve
zet, a dualizmus elkeseredett ellensége 
volt. 

Ferenc Ferdinánd magába zárkózó, a 
végletekig öntelt, igen érzékeny ember 
volt, amiben nagy szerepet játszott korán 
elhatalmasodott tüdőtuberkulózisa is. De 
embergyűlöletének fokozódását a Chotek 
Mária grófnővel kötött morganatikus há
zassága is segítette. E házasság a Habs
burgok házi törvényeinek értelmében 
gyermekei elől elzárta a trónöröklés jo
gát és kirekesztette feleségét az udvari 
társaságból. A trónörökös környezete nem 
egyszer megállapította, hogy Ferenc Fer
dinánd a katonai parádékat elsősorban 
felesége társadalmi szereplése érdekében 
forszírozta. Sőt arra is találni utalásokat, 
hogy a szarajevói végzetes utazás is ilyen 
okokra volt visszavezethető. 

A fentiek alapján könnyen érthetővé 
válik, hogy a Ferenc Ferdinánd főherceg 
köré csoportosult személyiségek száma 
meglehetősen csekély volt s az az ún. 
„műhely", ahol a Monarchia megmenté
sének terve végül is kialakult, s amely
nek központja a főherceg bécsi palotájá
ban, a Belvedere-ben székelt, a Monar
chia társadalmában eléggé elszigetelt he
lyet foglalt el. A műhely aktív tagfoá kö
zött természetesen számos érdekes egyé
niség akadt. Közülük is kiemelkedő A. 
Brosch von Aarenau, Ferenc Ferdinánd 
katonai irodájának nagy látókörű, politi
kai nézeteiben azonban ókonzervatív ve
zetője, majd ennek utóda, br. C. von Bar-
dolff (tehetségben jóval szerényebben 
elődjénél), Kristóf f y József, a magyar Fe-
jérváry (darabont) kormány belügymi
nisztere, Hodzsa Milán későbbi csehszlo
vák miniszterelnök, E. Steinacker, a ma
gyarországi német kisebbség „szellemi ve
zére", V. Frank, a horvát jogpárt veze-
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tője, Maniu Gyula és Vajda-Vojvoda 
Sándor, a magyar parlament román nem
zetiségű képviselői, a háború utáni évek 
román miniszterelnökei. A felsoroltak ta
lán együttesen nem gyakoroltak akkora 
hatást Ferenc Ferdinándra, mind a cseh
országi aulikus arisztokrácia reprezen
tánsa, Ottokár Czernin. A Czernini befo
lyás kb. 1913-ra érte el csúcspontját. 
Amikor Czernint bukaresti követté kine
vezték, Kann szerint már a kegyvesztet
tek sorsát vallhatta magáénak. (Érdekes 
volna a kettőjük között beállott konflik
tus elemzése, annál is inkább, mert Czer
nin, a dualizmus egyik elkeseredett el
lenfele, IV. Károly külügyminisztereként 
Tisza István benső barátjának bizonyult 
s a dualizmus iránti gyűlöletet a feltétlen 
odaadással cserélte fel.) 

A műhely jelentős személyiségei Fe
renc Ferdinánd politikai tevékenységé
ben és tervezgetésében nagy szerepet ját
szottak. A Vilmos császárral folytatott le
vélváltásban, amely a levelezés jelentős 
részét teszi ki, a főhercegi választ igen 
sok esetben Brosch vagy utódjának ter
vezete előzte meg olyan állásfoglalás kí
séretében, amelyet Ferenc Ferdinánd ál
talában elfogadott. Sajnos, a Kann által 
közölt levelezésben II. Vilmos levelei do
minálnak s keveset találunk a trónörö
kös válaszaiból. Feltételezhetően azért, 
mert az utóbbiakról másolat nem minden 
esetben készült. Mindezek ellenére a né
met császár leveleiből Ferenc Ferdinánd 
külpolitikai koncepciója jól kitapintható, 
azon túlmenőleg, hogy azok a német im
perializmus balkáni, s általában európai 
politikáját is plasztikusan visszaadják. II. 
Vilmos leveleiben két jelentős motívum 
uralkodott. Az egyik az, hogy a német 
császár Ferenc Ferdinándot házassága és 
bizonyos fokig háttérbe szorított helyzete 
ellenére teljes értékű leendő partnerként 
fogadja el — nyilván abból a szándék
ból, hogy a hármas szövetséget, a német 
imperializmus vezette koalíciót ezáltal is 
erősítse. A másik motívum pedig az, hogy 
II. Vilmos minden eszközt megragad szö
vetségese kézben tartására, helyesebben 
a Monarchia agresszív külpolitikai törek
véseit a mindenkori német érdekek szem
pontjából támogatja, mérsékeli vagy ép
pen akadályozza. Ferenc Ferdinánd ezt a 
gyámkodást legtöbb esetben elfogadja, 
mert tisztában van azzal, hogy a német 
szövetség a Monarchia legfontosabb kül
politikai támasza, amelyért még a „par
venü'* Hohenzollern dinasztia iránti ellen
szenv s a Königgrätzi vereség miatti el
keseredés is feláldozandó. Van azonban 
Ferenc Ferdinánd külpolitikájában né
hány olyan vonás, amely különös figyel
met érdemel. Ferenc Ferdinánd kész volt 
arra, hogy — Czernin javaslata alapján — 

Romániát Magyarország rovására megna
gyobbítsák, hiszen egy erős, a Monarchiá
hoz és Németországhoz kapcsolódó Ro
mánia a Balkánon olyan túlsúlyt jelen
tett volna, amely kompenzálhatta volna 
a cári Oroszország befolyását. Ugyanak
kor a magyar uralkodó osztályok (a trón
örökös szerint a Monarchia halálos ellen
ségei) erejét is gyengítette volna, ami vi
szont a Habsburg-birodalom belső át
szervezését tette volna könnyebbé. 

A II. Vilmossal folytatott levelezés ar
ra is rávilágít, hogy a német imperializ
mus nem volt elragadtatva a dualizmus 
felszámolásainak tervétől: mint szövetsé
ges, a dualista Osztrák—Magyar Monar
chia — hátában a Tiszák—Andrássyk— 
Apponyik Magyarországával — sokkal in
kább megbízható volt a német imperia
lizmus számára, mint egy kétségkívül 
nagy belső megrázkódtatással küszködő 
Ferenc Ferdinánd-i Habsburg-állam, rá
adásul egy olyan időszakban, amikor a 
császári Németország a fegyveres leszá
molás mielőbbi kirobbantásán fáradozott. 

A monarchia átalakításának terve, más 
szavakkal a trónörökös belpolitikai kon
cepciója, a Kann által közölt levelezésben 
jól nyomon követhető. Mindenekelőtt azt 
kell hangsúlyozni, hogy a levelezésből, a 
számtalan memorandumból, tervezetből 
kitűnően Ferenc Ferdinánd nem akart 
trializmust, sőt — nem egy esetben — 
maga tiltakozott a trializmus s egyálta
lán a föderalizmus gondolata ellen. A Fe
renc Ferdinánd hagyatékából adódó eme 
tény talán Kann legjelentősebb felfede
zése: egy meggyökeresedett legenda fel
számolása. Ez annál is inkább jelentős, 
mert kortársai, még a közelállók is szi
lárdan meg voltak győződve a trónörö
kös trialista átszervezési tervéről. Elég 
csak Kristóffy emlékirataira, vagy az ép
pen legutóbb publikált Conrad-féle pri
vát feljegyzésekre utalni. 

Voltaképpen mit is akart Ferenc Fer
dinánd? Belpolitikai koncepciója egyér
telműen a nagytőkével szövetkezett né
met—osztrák udvari arisztokrácia vezeté
se alatt álló, centralizált Monarchia visz-
szaállítása volt, a dualizmus felszámolá
sán, ha kell, Magyarország fegyveres alá
vetésén keresztül, amelyben minden nép 
és nemzetiség, önálló nemzeti fejlődését 
feladva, az állam egyszerű polgáraként, 
„egyenlő jogokkal", szorgosan tevékeny
kedett volna a Monarchia, a „közös haza 
felvirágoztatásán" — a két legjelentősebb 
hatalmi tényező, az állami bürokrácia és 
az egységes (német vezénylési nyelvű) 
hadsereg árnyékában. E koncepció eleve 
elkeseredett harcban állt a Ferenc Jó-
zsef-i dualizmussal, s annak legfőbb tá
maszával, a magyar uralkodó osztályok
kal. Nem véletlen ezek után a trónörökös 
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heves politikai szembenállása Ferenc Jó
zseffel — a köztük levő kapcsolat az 
1900-as években már csak levelezésre szo
rítkozott. Még ennél is erősebb volt a 
magyar vezető körökkel szembeni gyűlö
let. Sajátságos, hogy Ferenc Ferdinánd 
éppen azokat tartotta halálos ellenségei
nek, akik végeredményben az Osztrák— 
Magyar Monarchia legbiztosabb támaszai 
voltak. Ferenc Ferdinánd magyargyűlö
letét jól szemlélteti két epizód. Az első 
az 1896. évi millenniumi emlékünnepsé
gek kapcsán adódott, amelyeken a trón
örökös nem vehetett részt, mivel Egyip
tomban tuberkulózisát gyógyíttatta. Egyik 
bizalmasának írt levelében őszintén saj
nálta, hogy nem fogadhatta az „ázsiai hu
nok" hódolatát. Vigaszul azonban kedvelt 
szamarát Borgo névről Millenniumra ke
reszteltette át. A magyar nép ázsiai hu
nokként való kezelésére utal Vaj da-Voj
voda Sándor feljegyzése is: egyik memo
randumában Vajda-Vojvoda őszinte elis
meréssel szólt a magyar parasztság szor
galmáról, nyomatékosan hangsúlyozva, 
hogy az semmiképpen sem marad el a 
román parasztságé mögött. A memoran
dumot átvevő Brosch kifejezetten kérte a 
szóban forgó mondat törlését, mivel az a 
főherceget féktelen dühkitörésre késztet
né. Vajda-Vojvoda a kérést hosszas töp
rengés után teljesítette, elsősorban politi
kai megfontolásból: az adott pillanatban 
nem vállalta a „hatalmas szövetséges" el
vesztésének rizikóját. Egyébként Vajda-
Vojvoda volt az, aki talán leginkább fel
ismerte, hogy a főherceg liberális politi
kai engedményekkel kapcsolatos hajlan
dósága csupán taktika, amely engedmé
nyeket a Ferenc Ferdinánd-i terv megva
lósítása esetén napok alatt visszavonná
nak. Kirívó példája ennek a trónörökös 
szívós harca a magyarországi általános 
egyenlő és titkos választójogokért. A dua
lista Magyarország „politikai hatalmasai
nak" gyengítése egy ilyen választójog ki
harcolásával tökéletesen beleillett a fő
herceg terveibe. De ugyanilyen választó
jog megadása a Monarchia osztrák ré
szén szóba sem jöhetett. 

Voenno-isztoricseszkij Zsurnal ' (Szov
jetunió) 1977. 1—2., 4—6. szám. 

A folyóirat 1978. első félévi számaiban 
megjelent tanulmányok közül elsőként 
A. Sztruszevics és O. Francev „A légi
erő alkalmazása a háború első időszaká
nak védelmi hadműveleteiben" c. írását 
emeljük ki (1. sz., 39—47. o.). A háború 

A háborút megelőző évtizedek súlyos 
belpolitikai válsága megnövelte a trón
örökös politikai aktivitását, nem egy 
esetben azonban mérsékletre is intette, 
főleg azokban az években, amelyekben a 
világháború kézzelfogható közelségbe ke
rült, így pl. a magyargyűlölet is lecsen
desedett, sőt Ferenc Ferdinánd ezzel kap
csolatban nem egy cáfolatot tett közzé, 
hangsúlyozván a magyar nép iránti tisz
teletét. Persze nem pálfordulásról volt itt 
szó, hanem arról a felismerésről, hogy a 
trón várományosa, aki évtizedeken át a 
Szapolyai Jánosok, Bocskaik, Bethlenek, 
Rákóczik, Kossuthok haza- és dinasztia
árulását vetette a magyar nép szemére, 
tervei megvalósítása legnagyobb veszedel
mét látta egy kibontakozó magyarországi 
népi ellenállásban. A népi ellenállás ve
szélye a Monarchia más népeivel kapcso
latosan is egyre nagyobb súlyt kapott 
gondolatvilágában. Nem kétséges, hogy a 
német szövetséges által diktált háborús 
tempó — ilyen megfontolásból is — egy
re terhesebbé vált számára és nem egy
szer adta jelét a külső háború elodázása 
iránti hajlandóságának. 

A Ferenc Ferdinánd-i nagy átalakító 
terv ma már történelmi kuriózum. Ku
riózum mindenekelőtt azért, mert megva
lósulását a szarajevói merénylet egyszer 
s mindenkorra keresztülhúzta. A koncep
ció ennek ellenére roppant tanulságos: a 
monarchia népei nemzeti fejlődését vég
képp elgáncsoló, mélységesen reakciós 
voltával még a dualizmussal szemben is 
visszalépést jelentett. 

A történész számára azonban éppen eb
ben mutatkozik meg a trónörökösi áb
ránd ismeretének hallatlan fontossága, 
hiszen nem egyébről van szó, mint a 
pusztulásra ítélt Habsburg-monarchia 
egyik, a történelmi fejlődéssel homlok
egyenest szemben álló s ezért eleve ku
darcra ítélt megmentési kísérletéről. R. 
Kann tanulmánykötete ezért válik a 
Habsburg-monarchia történetével foglal
kozó történész hasznos kézikönyvévé. 

Farkas Márton 

kezdetékor az ellenség repülőgépeinek 
számát tekintve nem volt fölényben, de 
a repülőezredekben levő harcképes re
pülőgépek és a személyzet tekintetében 
jelentős fölénnyel rendelkezett. Ezenkívül 
a háború kezdetekor folyt a szovjet légi
erőknél a gépek lecserélése. A gépek kb. 
80%-a elavult konstrukciójú volt, azokat 
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az új típusú gépeket viszont, amelyek 
1941 áprilisában—májusában kerültek ki 
a gyárakból, a személyzet még nem is
merte eléggé. Az ellenség légiereje a tá
madás megindításakor teljes harcikészült
ségben volt, míg a szovjet határmenti 
katonai körzetek légierői békebeli körül
mények között dolgoztak. 

A háború első napján a németek tá
madásokat hajtottak végre 68 repülőtér 
ellen, amelyeken a Balti, Nyugati, Kijevi 
és Odesszai Katonai Körzet repülőezre
deinek 70%-a állomásozott, és megsem-
sítettek 1200 repülőgépet. A támadások 
főként azok ellen a repülőterek ellen 
irányultak, amelyeken az új típusú gé
pek állomásoztak. Ezek következtében a 
légierőknek a német légifölény körülmé
nyei között kellett felvenniük a harcot. 
A helyzet másik sajátossága: nem volt 
összefüggő arcvonal, gyakran és jelentő
sen változott a légi és a szárazföldi 
helyzet, A gyors páncélos áttörések kö
vetkeztében csaknem naponként kellett 
áttelepíteni a repülőegységeket. A légi
erők felhasználásának hatékonyságát 
csökkentette még a harci tapasztalat hiá
nya és a légierő összfegyvernemi hadse
regek szerinti széttagoltsága, ami meg
nehezítette a központi irányítást és a 
szárazföldi csapatok támadásának fő irá
nyába történő összpontosított alkalma
zást. Ezt a kedvezőtlen helyzetet lénye
gében csak a szovjet pilóták önfeláldo
zása ellensúlyozta. 1941. július 22. és 
július 10. között több mint 47 ezer fel
szállást hajtottak végre, ebből 45 ezret 
a frontok egységei és a távolsági bom
bázók. A háború első időszakában à 
frontok védelmi harcaiban a légierők 
többféle feladatot 'kaptak: megsemmisí
tették az ellenség repülőgépeit a földön 
és a levegőben, fedezték a frontok fon-
tosabb csapatösszevonásait, harcoltak az 
ellenséges tartalékokkal, felderítést vé
geztek. 

Az ellenség támadásának megindulá
sáig a légierők harcának szervezése és 
folytatása változó körülmények között 
folyt. Egyes védelmi hadműveleteket 
hosszabb előkészítő időszak előzött meg 
(Moszkva védelme), máskor nagyon ke
vés idő állt rendelkezésre (a Délnyugati 
Front védelmi hadművelete 1942 májusá
ban, a harkovi irányban). Ha hosszabb 
idő állt rendelkezésre, előre lehetett ter
vezni a ténykedést, meg lehetett szervez
ni az együttműködést a földi csapatok
kal, ki lehetett alakítani az irányító pon
tok hálózatát, fel lehetett 'halmozni a lő
szert, üzemanyagot, létre lehetett hozni 
a repülőtér hálózatot. Ha ilyen idő nem 
állt rendelkezésre, mindez hiányzott. 

A védelmi hadműveletekben a repülő

tereket távolabb helyezték el, mint a tá
madó hadműveletekben. A vadászrepü
lők repülőterei 40—50 km-re, a csata
repülők repülőterei 60—75 km-re, a fron
tok bombázóinak repülőterei pedig 120— 
130 km-re települték az első vonaltól. 
A vadászrepülők számára az alaprepülő
tereken kívül gyakran hoztak létre közeli 
repülőtereket, az arcvonaltól 10—20 km 
távolságra. 

Nagy figyelmet fordítottak a felderí
tésre és ebbe a tevékenységbe a felderítő 
gépeken kívül bevonták az összes repülő
nemet. Harcászati felderítést 100 km 
mélységben, hadműveletit pedig 350 km 
mélységben végeztek. 

A támadás megindulása után a légi
erők tevékenysége feszítetté vált. A fő
irányokban az ellenség nagy hadműve
leti erőösszpontosításokat hozott létre: 
60—100, néha 150 löveget és aknavetőt, 
25—100, sőt ennél is több páncélost és 
rohamlöveget egy arcvonalkilométeren. A 
harcászati övezet védelméért folytatott 
harcban a légierők legfontosabb feladata 
a földi csapatok támogatása volt. Ennek 
sikere az együttműködés megszervezésé
től függött. Ugyancsak fontos feladat 
volt a harci terület elszigetelése, az után
pótlás áramlásának megakadályozása. Ez 
a feladat a távolsági bombázókra, a 
frontok bombázóira, résziben a csata
repülőkre hárult, amelyek támadásokat 
hajtottak végre a .menetoszlopok, vasúti 
szerelvények, hidak, átkelőhelyek ellen. 
A harci tapasztalat azt mutatta, hogy ez 
a tevékenység akkor lett volna igazán 
hatásos, ha a védelmi harcok idején napi 
24 órában tudják folytatni. A valóság
ban azonban, az eszközök szűkös volta 
miatt, csak a felszállások 2—3%-a jutott 
erre a célra. 

Egyes védelmi hadműveletekben a lé
gierők előkészítést hajtottak végre. 1942. 
szeptember 27-én éjjel például a távol
sági bombázók és a 8. légihadsereg éj
szakai bombázói csapásokat mértek' a 
sztálingrádi üzemektől nyugatra és dél
re támadáshoz készülő ellenségre. Az elő
készítés eredményeként a német táma
dás elmaradt. 

A légierőket néha a földi csapatok tar
talékainak szállítására is felhasználták. 
Az orjol-brjanszki hadműveletben pl., 
amikor a 6. páncélos csoport 1942. októ
ber 6-án három részre vágta a Brjansz-
ki Front csapatait, elfoglalta Or j olt és 
Brjanszkot, a Főhadiszállás úgy döntött, 
hogy © támadás feltartóztatására átdobja 
ide az 5. légideszant-hadtestet (5500 em
ber). A hadtest átszállítása fegyverzettel 
és lőszerrel együtt 3 nap alatt megtör
tént. 

A védelmi hadműveletek idején a föl-
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di csapatok segítésére önálló légi hadmű
veleteket is végrehajtottak. Ilyen ' had
műveletre került sor pl. 1941. augusztus 
29. és 31. között, amelynek az volt a cél
ja, hogy likvidálja a 2. páncélos csoport 
támadását. A hadműveletben a nyugati 
irány frontjainak és a távolsági bombá
zóknak 450 repülőgépe vett részt. A 
TB—3 négymotoros nehézbombázók éj
szakánként 2, iaz SZB, PE—2 és IL—2-es 
gépek napi 3—4, a vadászok napi 6—7 
felszállást hajtottak végre. 

Nagy figyelmet szenteltek az irányí
tásnak. Ha védelmi harcokban pl. külön
böző alárendeltségű vadászrepülők vettek 
részt, a harc jobb megszervezése céljá
ból egy kézbe adták a vezetést. A Lenin
grád ellen irányuló tömeges támadások 
idején a légvédelem, a Leningrádi Front 
és a Balti Flotta gépeit a légvédelem 7. 
vadászrepülő hadtest parancsnokának 
rendelték alá. A Leningrád alatti nyári 
harcok idején (1941. szeptember 30-ig) a 
támadásokban 4306 ellenséges repülőgép 
vett részt, de csak 508 bombázónak sike
rült betörni a város fölé. A szovjet légi
erők kb. 60 ezer felszállást hajtottak 
végre (a vadászoknál napi 3—4 volt az 
átlag), és légiharcban megsemmisítettek 
333 ellenséges gépet. 

Bár az ellenséges gépek alapvető ré
szét légiharcban semmisítették meg, időn
ként támadásokat hajtottak végre az el
lenséges repülőterek ellen is. 

A védelmi hadműveletekben végrehaj
tott ellencsapások idején a légierők fel
adata a felderítés és a földi csapatok tá
mogatása volt. 

A háború elején kialakult nehéz hely
zet ellenére a légierők komoly segítséget 
nyújtottak a" földi csapatoknak. Az 
1942-es nyári—őszi hadjáratokban a légi
erők tevékenységének hatékonysága a 
végrehajtott szervezeti változások ered
ményeként jelentősen megnőtt: létrehoz
ták a frontok repülőhadseregeit és a Fő
hadiszállás tartalék repülőhadtesteit. 

A védelmi harcok idején a fasiszta 
Németország repülőszemélyzetének jelen
tős részét felmorzsolták. A háború első 
időszakában a levegőben és a földön 
15 700 ellenséges repülőgép semmisült 
meg. Egyes irányokban sikerült kivívni 
a hadműveleti fölényt a levegőben és si
került megteremteni a feltételekei; ahhoz, 
hogy 1943 nyarára biztosítani lehessen a 
hadászati légi fölényt. 

Ugyancsak a repülők kérdésével fog
lalkozik M. Novikov: „A bombázó repü
lők technikájának fejlődése a háború 
alatt" című cikke (4. sz., 35—42. o.). A 
második világháború idején a szovjet lé
gierők fő ütőerejét a bombázók alkották. 
Kb. 1300 ezer felszállást hajtottak végre 

és több mint 690 ezer tonna bombát dob
tak le. 

1941 nyarán a légierőknél rendszeresít
ve voltak az SZB—2 és SZB—2—bisz tí
pusú kétmotoros, rövid hatósugarú bom
bázók, amelyeket az Arhangelszkij bri
gád tervezett, Tupoljev általános vezeté
se alatt. A 30-as évek közepén ezeket a 
gépeket a világ legjobb bombázóinak 
tartották, gyorsabbak voltak sok külföl
di vadászgépnél. A 40-es évek elejére 
azonban elavultak, ezért újakat kellett 
tervezni. 

1940-ben Arhangelszkij vezetésével 
modernizálták az SZB-t, amely az AP—2 
nevet kapta. Az egységek 1941 elején 
kapták meg az első ilyen gépeket. Se
bességük az SZB—2—bisz-hez viszonyít
va 450 km-ről 480 km-re, bombaterhelé
sük 600 kg-ról 1000 kg-ra nőtt. 

1940-ben kezdték el a kétmotoros 
JAK—4-es bombázó sorozatgyártását, 
amely 530 km-es sebességgel repült. 
Ugyancsak ebben az évben rendszeresí
tették a P. Szuhij kollektívája által ter
vezett SZU—2-t, amelynek az óránkénti 
sebessége 512 km volt. Mindkét gép 400x 
kg bombaterheléssel tudott repülni. 

V. Petljakov kollektívája 1939-ben 
megalkotta VI—100 kétmotoros magassá
gi vadászt, amely 623 km-es sebességgel 
repült. Ezt a gépet azonban hamarosan 
átalakították PE—2 típusú zuhanóbom
bázóvá. A sorozatgyártás 1940 júniusában 
kezdődött el. A PE—2 540 km-es sebes
séggel repült, 600 kg bombát tudott szál
lítani 1200 km távolságra (maximális 
bombaterhelése 1000 kg volt). Ez a típus 
vált az alapvető frontbombázóvá a máso
dik világháború időszakára, 

A távolsági bombázók alaptípusát az 
Iljusin kollektívája által tervezett DB—3 
kétmotoros gép képezte, amelyet 1936-
ban rendszeresítettek, valamint ennek a 
modernizált változata, a DB—3f (1940-
től: IL—4). 

Közvetlenül háború előtt született dön
tés a négymotoros PE—8 nehézbombázó 
gyártásáról, amely 440 km-es sebességgel 
repült. A legnagyobb repülőtávolsága 
4700 km volt, a legnagyobb bombater
helése 400 kg. A fegyverzete 2 db 20 
mm-es ágyúból, 2 db 12,7 mm-es és 4 db 
7,62 mm-es géppuskából állt. 

A sok géptípus jelentkezése a fokozott 
készülődésről tanúskodik, de a háború 
kezdetekor minden típusból kevés volt. 
1941 első felében pl. mindössze 458 PE— 
2-t és 11 db PE—8-at gyártottak. Ez alatt 
az idő alatt 2030 JAK—1, LAGG—3 és 
MIG—3 típusú vadászgépet állítottak elő. 
Mindez azt mutatja, hogy a bombázó gé
pek gyártásának üteme ebben az időben 
elmaradt az általánostól. 
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A gépek kis száma és az elszenvedett 
súlyos veszteségek miatt a légierőt első
sorban harcászati és hadműveleti fel
adatok megoldására használták. Az el
lenség hátországának objektumai ellen 
csak ritkán intéztek támadást, pl. szór
ványos támadásokat hajtottak végre Ber
lin, Ploiesti, Königsberg, Tilsit ellen. 

1941 őszétől a nagy veszteségek miatt 
az SZB, DB—3, IL—4 gépeket főként éj
jel, a PE—2-t és részben az SZU—2-t 
nappal lalkalmazták. Éjszakai bombázás
ra bevetették az elavult TB—3 négymo
toros és a P—5 egymotoros gépeket is. 
Az átalakított PO—2 iskolagépek 250— 
300 kg bombát tudtak magukkal vinni 
és 3—6 felszállást hajtottak végre éjsza
kánként. 

Az első harcok tapasztalatai azt mu
tatták, hogy az ágyúkkal felszerelt Mes-
serschmittekkel szemben növelni kell a 
gépek tűzerejét. Ez először a PE—2-nél 
történt meg, amely gépek 1942 végétől 
áttértek az 50—60° alatt történő zuhanó
bombázásra, ami 2—3-szorosára emelte 
a kis célpontok elleni támadások pontos
ságát. A gépeket egyre erősebb motorok
kal készítették. 1943-ban pl. a PE—8 már 
1850 lóerős motoroklat kapott, ami 6 ezer 
kilométerre növelte a hatótávolságot. 

A háború második szakaszában a szov
jet légierők megszerezték hadászati légi
uralmat. Ebben nem kis szerepet ját
szottak a bombázók. 1943 tavaszán és 
nyarán légi hadműveletek keretében tö
meges jellegű támadásokat hajtottak vég
re az ellenség légierejének gyengítése 
céljából. A repülőtereken rövid idő alatt 
több mint ezer repülőgépet semmisítet
tek meg. Tevékenységüket eredménye
sebbé tették a különböző konstrukciójú 
új célzókészülékek. 

1943-ban, amikor már az ellenség meg
erősített védelmi vonalai ellen kellett 
nagy erejű bombatámadásokat intézni, 
és ehhez a PE—2-k már nem voltak elég 
hatékonyak, elkezdődött a TU—2 (ANT 
—58) gépek gyártása. Ezek prototípusa 
már 1940-ben készen volt, a német táma
dás miatt azonban akkor nem indult 
meg a sorozatgyártás. 1943-ban TU—2-
ből csak néhány ezredet hoztak létre, 
1944-ben azonban már hadosztályokat, 
1945 elején pedig az 5. és 6. bombázó 
repülőhadtestet. A gép harcászati-tech
nikai mutatói állandóan javultak. Az 
1942-es gépekhez viszonyítva például 
1944-ben 2000 kg-ról 3000 kg-ra nőtt a 
bombateher, a 7,62-es géppuskákat pe
dig 12,7 mm-esekkel cserélték fel. 

A szovjet gépek konstrukció és terme
lési technológia szempontjából sokkal 
egyszerűbbek voltak, mint a hasonló né
met repülőgépek. Háborús időkben, ami

kor hiányzott a kvalifikált munkaerő és 
kevés volt az anyag, ez komoly előnyt 
jelentett és megkönnyítette a tömegter
melés megszervezését. A technológia le
egyszerűsítése és a gyártási folyamatok 
munkaigényességének csökkentése soha
sem ment a repülési-technikai képessé
gek rovására. 

A szovjet katonai elmélet egyik terü
letének kérdéseiről ad összefoglaló ké
pet F. Gajvoronszkij: „A szovjet had
műveleti művészet fejlődése" c. tanul
mánya (2. sz., 19—26. o.). A szovjet had
műveleti művészet alapjait Lenin fek
tette le, amikor kidolgozta a háborúról 
és a hadseregről szóló tanítást, és jelen
tősen hozzájárult a háború, a hadmű
veletek előkészítésének, folytatásának 
elméletéhez és gyakorlatához. 

A szovjet hadműveleti művészet a 
polgárháború, az intervenciósokkal foly
tatott harcok időszakában született meg. 
A Vörös Hadsereg parancsnokai a ka
tonai elméletet a fegyveres harc új kér
déseinek elemzése és általánosítása alap
ján fejlesztették tovább. Már akkor 
megoldottak olyan fontos kérdéseket, 
mint a hadműveleti csoportosítások sze
repének és helyének meghatározása a 
hadműveletekben és a háborúban álta
lában, az erők és eszközök összetétele 
a feladatok megoldásához, a csapások 
irányának meghatározása, az erők és 
eszközök összpontosítása, a csapatok biz
tosításának és együttműködésének meg
szervezése, a lovashadtestek és lovas
hadseregek felhasználása a hadművele
tekben, stb. 

Az elmélet és gyakorlat kérdései visz-
szatükröződtek a Forradalmi Katonai 
Tanács, a front- és hadseregparancsnok
ságok direktíváiban és parancsaiban, az 
1918-as harcszabályzatban, stb. 

A polgárháború idején a hadműveleti 
feladatok megoldásában a lövész- és lo
vas egységek játszották a főszerepet, 
amelyek a hadseregek és frontok alap
ját alkották. Jelentős szerepet játszottak 
a Lenin kezdeményezésére létrehozott 
páncélvonatok és páncélos osztagok. A re
pülőgépeket, főként kis számuk miatt, 
felderítésre és a lovasság elleni harcra 
használták. A flotta egységei a tenger
parti irányokban, a nagy folyók part
jain, a szárazföldi egységekkel együtt 
oldottak meg feladatokat. 

Ennek az időszaknak a hadműveleti 
művészetében új jelenség volt a több, 
egymást követő, támadó fronthadműve-
let végrehajtása. 

A polgárháború befejezése után álta
lánosítani kellett az első világháború és 
polgárháború tapasztalatait. A katonai 
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akadémiákon és a törzseknél hadtudo
mányi társulatokat hoztak létre, ame
lyek kidolgozták és megvitatták a had
elméleti kérdéseket. Ennek eredménye
ként jelent meg a „Hivatalos vezető a 
hadseregek és frontok parancsnokai és 
tábori vezetése számára", amelyet Frun
ze 1924 májusában hagyott jóvá, vala
mint Tuhacsevszkijtől „A legfelsőbb pa-
rancsnoklás kérdései". Ezenkívül a had
műveleti művészet alapkérdései vissza
tükröződtek az 1925-ös és 1929-es harc
szabályzatokban. 

Az első ötéves tervek eredményeként 
megváltoztak az ország gazdasági lehe
tőségei. Tömeges méretekben lehetett 
biztosítani a harckocsikat, repülőgépe
ket, egyéb modern fegyvereket. A har
mincas évek első felében kidolgozták a 
mélységi hadművelet elméletét. A kidol
gozásban és továbbfejlesztésben nagy 
érdemeket szerzett Triandafillov, Jego-
rov, Tuhacsevszkij, Uborevics, Silovsz-
kij és mások. 

A harmincas években nagy figyelmet 
szenteltek a fronthadműveletnek. A 
fegyveres erők parancsnoki gárdája 
1940 decemberében, a korábbi gyakor
latok és tudományos művek alapján, 
megvitatta a front és hadsereg támadó 
hadműveletének kérdéseit és arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy a front a leg
nagyobb hadműveleti egység, hadműve
letei nagyméretűek, határozottak és ma-
nőverezőek lehetnek. A hadműveletet 
végrehajthatta egy front, de végrehajt
hatta több front is a távolsági bombá
zókkal, tengerparti irányban a flotta 
egységeivel. A hadsereg-hadműveletet a 
fronthadművelet részeként képzelték el. 
A hadsereg számára 50—80 km széles 
és 75—100 km mély támadási sávot je
löltek meg. A követelményeknek megfe
lelő szinten dolgozták ki a hadsereg vé
delmi hadműveletét, a fronté viszont 
már kevésbé részletes kimunkálást ka
pott. 

A Nagy Honvédő Háború alapjában 
véve igazolta a hadművelettel kapcso
latban kidolgozott elméletet. 

A háború első időszakában a gyakor
latban kellett megoldani olyan kérdé
seket, mint az ellenség nagy szárazföldi 
és légi erőivel végrehajtott csapások el
hárítása, amelyeknek az volt a céljuk, 
hogy a szovjet csapatokat bekerítsék, 
szétdarabolják és részenként semmisít
sék meg; az ellenség légi uralma mellett 
időben kivonni a csapatokat; a szüksé
ges csoportosítások létrehozása a legve- -
szélyeztetettebb irányokban, kitartó és 
aktív védelmi harc folytatása; szűkös 
eszközökkel erős ellencsapások mérése 
az áttörő ellenségre. Ezzel egyidőben 

folyt a hadsereg, a légierők és a flotta 
átszervezése. 

A háború második szakaszától kezdve 
a szovjet hadműveleti művészet olyan 
fontos kérdéseket oldott meg, mint az 
ellenség előre előkészített védelmének 
áttörése és a harcászati siker hadmű
veleti sikerré való fejlesztése. Ezt az 
erők és eszközök főirányban való me
rész összpontosításával érték el. Zsukov, 
az 1. Belorusz Front parancsnoka pél
dául a Visztula—Odera hadműveletben 
az áttörés 30 km széles szakaszaira (a 
front támadási vonalának 13%-a) össz
pontosította a lövészhadosztályok 54%-
át, a tüzérség 53%-át, a harckocsik és 
önjáró lövegek 91%-át, valamint az 
egész légierőt. Ennek következtében itt 
egy arcvonalkilométerre 250 löveg és 
aknavető, 100 harckocsi és önjáró löveg 
jutott. 

Magas fokot ért el a hadművészetben 
a nagy ellenséges hadseregcsoportok be
kerítésének és felszámolásának elmélete 
és gyakorlata. Különleges jelentőségű a 
tüzérségi támadás és légitámadás elmé
letének és gyakorlatának kidolgozása. 

A háború alatt rendkívüli mértékben 
megnőtt a személyi állomány erkölcsi
politikai, pszichológiai stb. színvonalá
nak jelentősége. 

1945 és 1954 között a hadműveleti 
művészet a háborús tapasztalatok köz
vetlen hatása alatt fejlődött. A csapa
tok anyagi-technikai bázisa javult. 7—8 
év alatt tökéletesebb lövegekkel, harc
kocsikkal, lökhajtásos gépekkel cserélték 
le az egész korábbi fegyverzetet. Végre
hajtották a teljes motorizálást és gépe
sítést, tökéletesítették a szervezeti fel
építést. 

Az 1950-es évek közepétől kezdve tel
jesen új szakasz kezdődik a hadműve
leti művészet fejlődésében. Megkezdő
dött a csapatok felszerelése magfegy
verrel, rádió-elektronikával, új, hatéko
nyabb technikával, szállítóeszközökkel. 

A fegyveres harc folytatásának mód
szerében is gyökeres változás ment 
végbe. Kidolgozták a magfegyver alkal
mazásának elveit az összes harci for
mák esetére, az összpontosított atom
csapások megszervezésének és végrehaj
tásának elméletét, amelyeknek az a cél
juk, hogy elhárítsák az ellenség száraz
földről, levegőből és tengerről indított 
váratlan támadását. 

A jelenlegi szakaszban különösen 
nagy figyelmet fordítanak az összes had
erőnemek állandó harckészültségére. 

A hadműveleti művészet kellő figyel
met szentel annak a kérdésnek, hogy 
hogyan lehet felhasználni az elektro
nikus számítógépeket a csapatok irányítá-
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sánál. Ezek alkalmazása felgyorsítja a 
munkafolyamatot, lehetővé teszi az ada
tok gyors összegyűjtését, értékelését, ál
talánosítását, elősegíti az objektív érté
kelést a megfelelő döntések meghozásá
hoz. 

Bizonyos mértékben az előbbi témá
hoz kapcsolódik. A. Dunyin: „A száraz
földi csapatok fejlődése a háború utáni 
időszakban" c. tanulmánya (5. sz., 33— 
40. o.) A háború utáni időszakban a 
szovjet fegyveres erők, köztük a száraz
földi csapatok, felismerhetetlenül meg
változtak. A szárazföldi csapatok fejlő
désében ebben az időszakban két sza
kasz különíthető el. Az első 1945-től 
1953-ig terjedt. Ebben az időben töké
letesedtek a hagyományos fegyverek, ál
talánosították a háború tapasztalatait. 

A szárazföldi csapatokhoz tartoztak a 
lövész-, harckocsi-, gépesített alakula
tok, tüzérség, lovasság, valamint a spe
ciális alakulatok — műszakiak, híradó
sok, stb. A lovasság létszáma állandóan 
csökkent és 1954-ben megszűnt mint 
fegyvernem. Ugyanakkor egyre nőtt a 
harckocsi- és gépesített alakulatok, a 
tüzérség és a légelhárítók aránya. A 
szállítóeszközök hatalmas arányú növe
kedése következtében igen megnőtt a 
csapatok manőverezőképessége. 

A lövészcsapatok tűzerejének növelése 
céljából szervezési kereteikbe harckocsi
kat és önjáró lövegeket kapcsoltak be. 
A csapatok Kalasnyikov géppisztolyo
kat, Gorjunov géppuskákat, páncélos-el-
hárító gránátvetőket, aknavetőket és 
más új típusú fegyvereket kaptak. A 
szerző ismerteti a lövészhadtest, a had
osztály szervezésében végbement válto
zásokat. 1946-ban pl. a lövészhadtestbe 
bekapcsoltak egy gépesített hadosztályt, 
egy tüzérdandárt, egy páncélos-elhárító 
tüzérezredet, egy gárda-aknavető ezredet, 
egy önálló légelhárító tüzérezredet és 
más egységeket. A tüzérség aránya 21 
%-kal, a harckocsik és önjáró lövegek 
aránya 20%-kal nőtt. A lövészhadtest 
össztüzének súlya a háború végi 5 ton
náról 1953-ban a harckocsik, önjáró lö
vegek és légelhárító tüzérség nélkül 37 
tonnára növekedett. 

Jelentős változások történtek a harc
kocsi- és gépesített csapatok szervezésé
ben «»és fegyverzetében. A háború után a 
harckocsi- és gépesített hadtestek he
lyett harckocsi- és gépesített hadosztá
lyokat, . a harckocsihadseregek bázisán 
gépesített hadseregeket hoztak létre. A 
csapatok új közepes és nehéz harcko
csikat kaptak, erősebb páncélzattal és 
fegyverzettel, amelyek gyorsabban ha
ladtak, nagyobb távolságra, sőt megje
lentek az úszó harckocsik is. • 

A gépesített hadseregben volt két 
harckocsi- és két gépesített hadosztály, 
könnyűtüzér-dandár, légvédelmi tüzér
ezred, gárda-aknavető ezred, motorke
rékpáros ezred, utászdandár, híradós ez
red stb., 430-cal több harckocsival és ön
járó löveggel rendelkezett, mint a hábo
rús harckocsihadsereg. 

Állandóan fejlődött a tüzérség tűzere
je és manőverező képessége is. Megje
lent az új D—48 85 mm-tes löveg, a 122 
mm-es D—74, a 130 mm-es M—47 lö
veg, a 240 mm-es aknavető, a célkereső 
és bemérő rádiólokátor állomások. Meg
jelentek a hátrasiklás nélküli páncélos
elhárító lövegek, kumulatív és repesz-
gránátokkal. Tovább fejlődött a reaktív 
fegyver. A BM—14 és BM—24 rendsze
rek messzebb lőttek, kisebb szórással, 
nagyobb lövedékekkel, mint a híres „ka
tyusák". 

1954 elejével kezdődött a fejlődés má
sodik szakasza, amely gyökeres változá
sokat hozott a fegyverzetben és hadi
technikában, a szervezeti felépítésben, 
a hadelméletben, a csapatok felkészíté-
sébenj Ez a szakasz is két részre oszlik. 
Az első 1954-től 1959-ig tartott. Ekkor 
készült el a rakéta-magfegyver, ek
kor rendszeresítették a csapatoknál és 
ezen az alapon kezdték kutatni a harc
vezetés új módszereit. A második sza
kasz 1960-tól kezdődik és a mai napig 
tart. Ez az új fegyverek elsajátításának 
és további fejlesztésének időszaka, ami
kor gyökeres változások mennek végbe 
a hadműveleti művészetben, a harcá
szatban. Hallatlan mértékben megnőtt a 
csapatok tűzereje, manőverező képessé
ge. A szárazföldi csapatok szervezeti ke
retében megjelentek a rakéta-csapatok, 
amelyekhez harcászati, hadműveleti
harcászati és légvédelmi alegységek és 
egységek tartoznak. A szárazföldi csapa
tokhoz kapcsolták a légideszant alaku
latokat is. 

Minőségi változás történt a gyalog
ságnál, a harckocsizóknál, a tüzérségnél 
és a speciális csapatoknál is. Különösen 
gyorsan fejlődtek a rakéta-csapatok és 
a tüzérség. Ma a hadműveleti-harcászati 
és harcászati rakéták hatótávolságukon 
belül képesek bármilyen célt nagy pon
tossággal megsemmisíteni. Ezek a raké
ták a legfontosabb mutatóik szerint 
megelőzik a tőkés országok hasonló ren
deltetésű rakétáit. 

A hagyományos tüzérségi lövegek mel
lett tovább fejlődött a reaktív tüzérség 
is. Megbízhatóbbá és hatékonyabbá vált 
a földi csapatok légvédelme. Mivel a 
lökhajtásos gépekkel szemben a légvé
delmi lövegek már nem voltak elég ha
tékonyak, megjelentek a különböző lég
védelmi komplexumok, amelyek rakétái 
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igen gyorsak, nagy magasságra és távol
ságra repülnek és rendkívül pontosak. 
Fejlődött a hagyományos légvédelmi tü
zérség is. Megjelentek az önjáró, sokcsö-
vű rendszerek, amelyeknek igen nagy a 
tűzgyorsaságuk. Ezek az alacsonyan és 
gyorsan repülő légi célok ellen alkalmaz
hatók bármilyen időjárási viszonyok mel
lett, éjjel és nappal. 

Nagy figyelmet szenteltek a páncélos
elhárításnak is. Az 1950-es évektől je
lentek meg azok az irányítható lövedék
rendszerek, amelyek lehetővé teszik bár
milyen páncélos távolról, egy lövedék
kel való kilövését. 

Jelenleg a földi csapatok Kalasnyikov 
rendszerű, különböző fajtájú automata 
fegyverekkel vannak felszerelve. A szál
lításhoz új típusú gépkocsik, páncélo
zott szállító járművek és PSZH-k van
nak rendszeresítve. 

Az összes harci járművek közül a 
harckocsi volt a legalkalmasabb a mag
fegyver alkalmazásának körülményei 
közötti ténykedésre. Az erős páncélzat 
véd a robbanás következményeitől és 
csökkenti a személyzet sugárfertőződé
sének fokát. A fejlesztés a következő te
rületekre terjedt ki: a tűzerő és haté
konyság növelése, a manőverező képes
ség emelése, a páncélzat javítása, sugár
védelmi és víz alatti átkelést biztosító 
felszerelések kidolgozása. Az adott idő
szakban rendszeresített közepes harcko
csinak erős, stabilizátorral ellátott fegy
verzete van, megbízható páncélzattal 
rendelkezik és igen gyors. 

A műszaki alakulatok nagy hatásfokú 
útépítő, földkitermelő, árokásó gépekkel, 
gyorsjáratú bulldózerekkel, új pontonok
kal és lánctalpas, önjáró kompokkal, 
összerakható és szétszerelhető szerkeze
tekkel vannak felszerelve. 

Megváltozott a vegyvédelmi alakula
tok feladata és felszerelése is. Ezek su-
gár-, vegyi- és biológiai felderítést vé
geznek, ellenőrzik a személyi állomány 
sugárfertőzöttségét, fertőtlenítik a fegy
vereket, a technikát, a környéket, stb. 

A modern háború körülményei között 
rendkívüli mértékben megnőtt a hírköz
lés és az irányítás jelentősége. Az ada
tok összegyűjtésében, feldolgozásában 
egyre nagyobb szerep jut az elektroni
kának. 

A fegyverzet és a technika változá
sának megfelelően átalakult a szervezeti 
felépítés is. A lövész és gépesített had
osztályok helyett megjelentek a gépko
csizó lövészhadosztályok. Később ezek
hez más fegyvernemi és speciális alegy
ségeket és egységeket kapcsoltak. A 
gépkocsizó. lövészhadosztály össztüzének 
súlya, a rakéták nélkül, négyszer na

gyobb, mint egy 1939-es lövészhadosz
tályé, a harckocsik száma 16-szor, az 
automata fegyvereké 13-szor, a páncélo
zott szállító járműveké 37-szer nagyobb. 

A nagy változások fokozott követel
ményeket támasztanak az egész szemé
lyi állománnyal, de különösen a pa
rancsnoki állománnyal szemben. Jelen
leg a földi csapatoknál a tiszteknek kb. 
fele mérnök és technikus. Csaknem 
minden magasabbegység-parancsnok, az 
ezredparancsnokok több mint 90%-a, a 
politikai szervezetek összes parancsno
kai felsőfokú végzettséggel rendelkez
nek. A tisztek 90%-a tagja a pártnak, 
vagy a Komszomolnak. 

Utolsóként még V. Kiszçljov: „A pán
céloselhárító védelem fejlődése a háború 
utáni években" c. cikkét említjük meg. 
Amint korábban ismertetett tanulmá
nyok említették, ez a fejlődés is két 
szakaszra oszlott. Az első a háború be
fejezésétől az 50-es évek közepéig tar
tott. Ekkor a lövész alegységek új, ha
tékonyabb elhárító fegyvereket kaptak: 
kézi és állványos gránátvetőket, hátra
siklás nélküli lövegeket, amelyek képe
sek voltak 150 mm-es és ennél vasta
gabb páncélzatot áttörni. Tökéletesedett 
a páncéltörő tüzérség, az önjáró löve
gek, a harckocsik, fejlődtek más, spe
ciális elhárító eszközök is, mint a kézi
gránátok, aknák, repülőbombák stb. 

Ebben az időben úgy vélték, hogy a 
támadó ellenség 50—60 páncélossal fog 
rendelkezni 1 km széles arcvonalon, 
amelyek közül az első lépcsőben 15—20 
lesz. A megállításhoz a páncélosok 40— 
50%-át kell kilőni. Ebből kiindulva a lö
vészzászlóalj védelmének minden kilo
méterén átlagosan 8—10, a fő védelmi 
övezetekben pedig 25—30 elhárító eszköz
zel kell rendelkezni. Az alegységek szer
vezetéhez kapcsolódva alakították ki a 
védelem szervezeti rendszerét is. 

Az 54-el kezdődő új szakasz egybe
esik a fegyverzet általános fejlődésének 
új szakaszával, amely gyökeres válto
zásokat hozott. A magfegyver az ellen
ség megsemmisítésének fő eszközévé vált, 
alkalmazása pedig növelte a harckocsik 
szerepét a modern harcban. A viszony
lag kisebb sebezhetőség, a nagy tűzerő, 
a nagyfokú mozgékonyság következtében 
a harckocsi alakulatok tudják leghaté
konyabban kihasználni' az atomcsapások 
eredményeit. A harckocsik képesek nagy 
mélységben, gyors támadást végrehajta
ni romokon keresztül, sőt nagymértékű 
sugárzással fertőzött területeken is, ahol 
nehéz, vagy egyáltalán lehetetlen más 
fegyvernemek alkalmazása. 

Emellett a páncélozott szállítójármű
vek tömeges mozgató eszközzé váltak a 
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hadszíntéren. A védelem sikeres volta 
nagyban függ ezek megsemmisítésétől. 
Mindezek az okok a páncéloselhárító 
fegyverek rohamos fejlődését eredmé
nyezték. 

Az összfegyvernemi alegységek és 
egységek páncélos-elhárító, irányítható, 
reaktív lövegeket kaptak, amelyek gyor
sak, nagy hatótávolságúak és nagy át
ütő erővel rendelkeznek. Egyidejűleg tö
kéletesítették a harckocsik fegyverzetét, 
a páncéltörő ágyút, a kézi és állványos 
gránátvetőket és más eszközöket, ame
lyek már az első szakaszban is meg
voltak. 

Ekkor a valószínű ellenség harcásza
tának, a gyakorlatok és a helyi háborúk 
tapasztalatainak alapján arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a védekező 
gépkocsizó-lövészzászlóaljat 50—60 pán
célos fogja támadni, 10—12 páncélossal 
egy arcvonalkilométeren. Következés
képpen az első lépcsőben támadó pán
célosok száma az első időszakhoz képest 
csökkent. Ez részint az elhárító fegyve
rek hatékonyságának növekedése, de fő
ként a magfegyver miatt alakult így, 
mivel ezek mind az erők széthúzása irá
nyában hatottak. 

Csak hagyományos fegyverek alkal
mazása esetén az erők tömörítése 2—3-
szor nagyobb is lehet. Mindkét esetben 
figyelembe kell venni a PSZH-kat is, 
amelyekből 30—60 egységre lehet szá
mítani egy arcvonalkilométeren. 

A páncélos csoportok elleni hatékony 
védelem legfontosabb eszköze a rakéta
magfegyver, amely képes rövid idő alatt 
egész egységeket és magasabbegysége
ket megsemmisíteni. Ennek az alkalma
zása azonban nem mindig célszerű, pl. 
kisebb csoportok támadása esetén, kü
lönösen ha azok mozgásban, vagy a sa
ját csapatokhoz közel vannak. Ezért a 
megközelítésnél a páncélosok ellen első
sorban a repülőket és a tüzérségeket al
kalmazzák. Különösen fontos szerepet 
játszik itt a légierő és a reaktív tüzér
ség összpontosított tüze, amelynek ha
tótávolsága 3—4-szeresére nőtt a világ
háborúhoz képest. A helyi háborúk ta
pasztalatai szerint a légierő is bősége
sen alkalmazza a bombák és ágyúk 
mellett a reaktív fegyvert és a gyújtó
anyagokat. Külföldi katonai megfigyelők 
számításai szerint az 1973. októberi há
borúban a. Közel-Keleten a megsemmi
sített páncélosok kb. 20%-a volt kö
szönhető a légierőknek. 

A tüzérség és a légierők szerepének 
növekedése megkönnyítette a hagyomá
nyos páncélos-elhárító eszközökkel foly
tatott védelem megszervezését is. 

Lengyel István 

Militärgeschichte (Német Demokrati
kus Köztársaság) 1977/1—6. szám. 

Változatos tematikájú és gazdag tartal
mú az NDK Hadtörténelmi Intézete tudo
mányos folyóiratának, a Militärgeschich-
te-inek 1977-es évfolyamja, a recenzens 
valóban a bőség zavarával küzd, amikor 
ismertetni kívánja az érdeklődő és értő 
olvasók számára. Csupán azt teheti, hogy 
a 29 tanulmány, 14 közlemény, 3 forrás-
publikáció, 2 visszaemlékezés, 7 vitacikk 
és egyéb kisebb írások közül azokra hív
ja fel a figyelmet, amelyek, meglátása 
szerint, nemcsak az NDK hadtörténelmi 
irodalmát reprezentálják, hanem témá
jukkal, feldolgozási módszerükkel ösztön
zőleg hathatnak a hazai kutatásra is. 

Helmut Schnitter a 3. számban érté
kes közleményének címével is egy eddig 
eléggé feltáratlan területre hívja fel a fi
gyelmet: „Leibniz és kora hadügye". A 
korai felvilágosodás e kiemelkedő alakjá
nak más tudományokban nyújtott telje
sítménye mar eddig is megfelelő mélta
tást kapott, de a hadügy valahogyan hát
térbe szorult. 

A szerző ismerteti, hogy történetírói 
megbízatásai, a Német-Római Birodalom 
nyugati határán jelentkező francia ve
szély és a keletről fenyegető török há
ború G. W. Leibniz (1646—1716) figyelmét 
a hadügyre is ráirányította. 

Egy sor kis írásában és különösen le
veleiben nyertek lecsapódást a hadügyi 
reformot célzó hadpolitikai és katonai 
védelmi intézkedéstervei. Ezek közül ki
emelkedik a kis- és középállamok közös 
kontingensű hadseregének, az ifjúság ka
tonai nevelésének, a nemesség fokozot
tabb áldozatvállalásra ösztönzésének és a 
paraszti-polgári rétegek milíciarendszerű 
katonai szolgálatának gondolata, a biro
dalmi szintű honvédelmi előkészületek 
indítványozása. 

Más írásai a katonákkal foglalkoznak, 
ezekben a hangsúlyt az igazságos bánás
módra, megfelelő ellátásra és egészség
ügyi gondozásra fektette. 

írásaiban haditechnikai kérdések is fel
bukkannak, ezek közül legfigyelemremél
tóbb a hátultöltős puskáról való elmélke
dése. 

A 6. számban Rudolf Oelschlägel ta
nulmánya „A háború és béke dialektiká
ja a klasszikus német filozófiában" cím
mel szintén fontos és aktuális területre 
vezeti el az olvasókat a marxizmus—le
ninizmus vonatkozó tudományos elméle
tének jobb megértése érdekében. 

Kant és Herder elítélte a fejedelmi ha
talom erősítését, az új területek meghó
dítását és a feudális privilégiumok bizto
sítását szolgáló háborúkat, fellépett a né-
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pek közötti örök béke érdekében. Ezt a 
reformokkal megvalósítandó polgári tár
sadalommal vélte elérhetőnek, bár a 
hosszú folyamat során elkerülhetetlennek 
látta még a forradalmaikat és háború
kat is. 

Fichte a háborúk felszámolása érdeké
ben a háborúk okainak felismerését lát
ta szükségesnek, csak így vélte elérhető
nek a tartós békét. Az okokat kutatva a 
szemben álló kereskedelmi érdekekre, a 
tengerek fölötti uralomra, a feudális el
nyomásra és kizsákmányolásra mutatott 
rá, a kivezető utat pedig az emberi egyen
lőségen alapuló államban látta. Megkü
lönböztette továbbá az elnyomók egoista 
céljait szolgáló igazságtalan és a függet
lenségükben fenyegetett nemzetek igaz
ságos háborúit. Ebben a szellemben moz
gósított élete alkonyán a francia megszál
lás idején a Napóleon elleni felszabadító 
háború érdekében. 

Hegel a háborút és békét elődeivel 
szemben nem elvontan állította szembe, 
hanem elsősorban a háborút vizsgálta 
történelmi-politikai valóságában. Mérték
adónak azt tekintette, hogy az adott há
ború a társadalmi haladást szolgálja-e, ha 
igen, akkor szükségesnek és jelentősnek 
tartotta. Ezen a fokon túllépni már csak 
a dialektikus és történelmi materializmus 
tudott a háború és béke dialektikája te
rületén is. 

Kurt Schützle „Az 1806/7 előtti és utáni 
poroszországi újoncozási rendszerről és 
annak a katonák szellemi-erkölcsi maga
tartására gyakorolt hatásáról" című köz
leményében az 1. számban bevezetőben 
leszögezi, hogy a porosz hadsereg a XIX. 
század elején az uralkodó feudális társa
dalmi rendszerből fakadó újoncozással 
rendelkezett. A katonák kétharmadát a 
porosz ezredkiegészítési területek legsze
gényebb lakóiból újoncozták, egyharma
dát a többi német államból toborozták, 
szükség esetén fogdosták. A harci moti
váció hiányzott, a katonák életüket a ki
rály kívánsága és az elöljárók parancsa 
szerint kockáztatták. Az eredmény a 
francia hadseregtől 1806/7-ben elszenve
dett katasztrofális vereség volt. 

A hadireform elengedhetetlen szükség
szerűséggé vált. így alakult ki 1813-ra az 
új 275 000 fős porosz haderő, amely az 
állandó hadseregből, az önkéntes va
dászosztagokból és szabadcsapatokból, va
lamint a Landwehrből és népfölkelőkből 
állt. Az elméletileg általános hadkötele
zettséget tükröző újoncozás és az idegen 
uralom elleni harc jelentősen fokozta a 
néptömegek hazafias magatartását, amely 
elsősorban az önkéntes katonai szolgálat
vállalás tömegességében mutatkozott 
meg, továbbá a harci erkölcsben tükrö
ződött. 

E kérdéskörhöz csatlakozik Dorothea 
Schmidtnek az 5. számban megjelent ta
nulmánya a Landwehrnek a porosz had
szervezetbe történő 1815—1819 közti be
építéséről. Bevezetőként bemutatja, hogy 
az 1813/14-es nemzeti felszabadító hábo
rúban a polgári Franciaország fölötti 
győzelmet Poroszországban a monarchis-
ta-nemesi erők későfeudális restaurációs 
politikája követte. Ez az irányvétel a pol
gári reformokat nem tudta újra semmis
sé tenni, inkább megpróbálta saját szol
gálatába állítani azokat. 

Ez volt érvényes az 1814-es hadszolgá
lati törvényben és az 1815-ös Landwehr-
rendeletben rögzített általános hadköte
lezettség esetében is; a polgári formátu
mú hadsereg a feudális-arisztokrata reak
ció megbízható eszközévé vált. Eközben a 
legnagyobb vita az állandó hadsereg és a 
népfölkelés között helyet foglaló tarto-
mányonkénti második vonal, a Land
wehr körül keletkezett. 

A polgári erők az állandó hadsereggel 
szemben ezt a milíciarendszerű erőt kí
vánták volna fejleszteni, míg a reakció 
az állandó hadseregbe való beépítésére 
törekedett, csupán az állandó hadsereg 
rossz másolatának tekintette. 

Az első európai általános hadkötele
zettség is ebbe az irányba mutatott, a 20 
éves kortól kötelező 3 éves sorszolgálati 
időt az állandó hadseregben kellett le
tölteni, azután 2 éves tartalékos szolgá
lat következett ugyanott és csak azt kö
vetően külön a 26—32, illetve 33—39 éves 
hadkötelesek hadi, illetve megszálló 
Landwehr-szolgálata, majd 50 éves korig 
a népfölkelő szolgálat. A jómódúaknak 
lehetőségük volt egyéves önkéntes szol
gálatra az állandó hadseregben és ez 
alapján igényt tarthattak a Landwehr-
tiszti helyekre. A békelétszám a porosz 
állam pénzügyi lehetőségeinek megfele
lően a lakosság 1%-a volt. 

1815-ben a közigazgatási beosztásnak 
megfelelően 136 Landwehr-zászlóaljkör
zetet jelöltek ki. A 68 Landwehr-ezred 
34 sorezrednek felelt meg, mozgósítás ese
tén két Landwehr-ezredet egy hadrakelt 
Landwehr-ezreddé fogtak össze és azt 
egy sorezreddel együtt dandárrá formál
ták. Békében csak a Landwehr-zászlóal-
jak törzsei működtek. 1816-ban elrendel
ték, hogy a Landwehrhez tartozók 26— 
32 év között évi 4, 33—39 év között évi 
1 hétre vonultak be gyakorlatra,^ ezt ké
sőbb pénzügyi megfontolásokból csök
kentették. 

1819-ben befejeződött a Landwehr kü
lön élete az állandó hadsereg mellett, ak
kor elrendelték, hogy békében is a sor
hadosztály-kötelékekbe építsék be a 
Landwehr-ezredeket. 
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Dieter Dreetz a 6. számban „A német 
hadsereg tartalékbiztosításának módjai 
1914—1918" című közleménye az első vi
lágháború egyik fontos tanulságára hívja 
fel a figyelmet. A háború kitörésekor a 
2,4 millió főből álló hadrakelt sereg mel
lett a német hadvezetés 4,9 millió fő ki
képzett és 5,5 millió fő kiképzetlen tar
talékra számíthatott és a bevonultatás a 
hadilétszámra való feltöltéskor nem je
lentett gondot. Ennek során alapelv volt, 
hogy az egyes kötelékek 54%-ban tény
leges, 46%-ban kiképzett tartalékállo
mányból álljanak és eközben szokatlan 
módon igénybe vették a tartalékhadsereg 
egy részét is. 

A villámháború csődje mellett az első 
két hónapban a német hadsereg közel 
félmillió embert vesztett és a veszteségek 
pótlása a kiképzőegységek hiánya miatt 
már akkor nehézségekbe ütközött. így to
vábbi tartalékalakulatokat kellett elvon
ni, egyúttal póttartalék-képzéshez újabb 
négy tartalékhadtestet felállítani. Bár az 
állásháború kialakulásával a veszteségek 
csökkentek, a szükséges tartalék biztosí
tása mégis nehéz volt. Ezért a területi 
elvet feladták, az alkalmassági normákat 
módosították, pótsorozásokat rendeltek el 
és egyre több kiképzetlen tartalékost von
tak be gyorsított kiképzésbe. 

így az 1915-ös 1,6 millió fős vesztesé
get pótolták és 3,4 millió fő tartalékot 
biztosítottak. 1916-ban még szintén sike
rült pótolni az 1,5 millió fős veszteséget, 
1917 elején azonban az addigi módszerek 
csődöt mondtak, ezért a már behívottak-
ból igyekeztek a hadihelyzetnek megfe
lelően gazdálkodni, ugyanakkor további 
tartalékokat mozgósítani. Ennek megfele
lően 1917 végén 5,2 milliós hadsereggel 
rendelkezett a német hadvezetés. 

1918-ban már semmilyen módon nem 
sikerült növelni a hadilétszámot, a vesz
teségek akkor már túl nagyok voltak és 
a források is kimerültek. így szükségsze
rűvé vált egyes alegységek, egységek, 
magasabbegységek feloszlatása. 

Werner Bramke tanulmánya „A NKP 
által ápolt forradalmi harci hagyományok 
(1919—1929)" címmel a 4. számban jelent 
meg. Ez azt vizsgálja, milyen tanulságo
kat vont le az NKP az osztályharc koráb
bi fegyveres küzdelmeiből. A Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 2. évfordu
lójától kezdve az NKP a fő hangsúlyt a 
politikai tanulságok aktualizálására fek
tette. 1923-ban a fegyveres felkelésre ké
szülve akarták átvenni a német kommu
nisták az orosz bolsevikok katonapoliti
kai és hadelméleti örökségét, ezért ilyen 
jellegű műveket adtak ki német fordítás
ban. 

A németországi forradalmi hagyomá
nyokat akkor az oroszországiakhoz mér

ték és az 1919 januári harcokat állították 
hagyományápolásuk középpontjába. Eh
hez csatlakozott 1848, a Párizsi Kommün, 
1919 és 1921 márciusi harcainak hagyo
mányápolása. 1924-től ez kibővült az 
1923-as hamburgi felkeléssel kapcsolatos 
megemlékezésekkel és 1925-től a Lenin
emlékünnepségekkel halála évfordulóján. 

Ezzel kialakult a kapitalizmus viszony
lagos megszilárdulása idején az NKP szi
lárd forradalmi hagyományápolása. En
nek elmélyítésében sokat segített a pár
tok feletti proletár védelmi szervezet, a 
Vörös Frontharcos Szövetség. A hagyo
mányápolás legszebb megnyilvánulásai a 
januári Liebknecht—Luxemburg—Lenin
napok és a márciusi kampánynapok vol
tak. 

A 3. számban Edgar Doehler az NKP 
és az NSZDP 1929-es katonapolitikai 
irányelveivel foglalkozik. Bevezetőben le
szögezi, hogy a kapitalizmus viszonylagos 
megszilárdulásának elmúltával szükséges 
volt a munkáspártok számára, hogy — 
miként a többi területen — a katonapoli
tikával kapcsolatban is meghatározzák 
álláspontjukat. 

Az NKP 1929 márciusi irányelvei a Ko
mintern VI. kongresszusának határoza
tain alapultak és a német imperializmus 
militarizáló politikájának elemzését ad
ták. A feladatokat illetően szovjetellenes 
agresszió esetén a Vörös Hadsereg harcá
nak támogatását, az imperialista államok 
imperialista célokat szolgáló hadseregei, 
így a német birodalmi véderő elleni for
radalmi harcot hirdette meg. Ugyanak
kor harcot hirdetett magáért a véderőért 
és a katonák jogainak kibővítését köve
telte. További fontos helyet kapott az 
irányelvekben a proletariátus antimilita
rista honvédelmi nevelése, hogy az im
perialista háborút az orosz bolsevikokhoz 
hasonlóan polgárháborúvá lehessen vál
toztatni. 

A 'kommunista irányelvek egyúttal vi
tába szálltak az NSZDP 1928 decemberi 
katonapolitikai irányelveivel is, amelyek 
a honvédelmi elv szerint az újrafelfegy-
verzési politikával való egyetértést fejez
ték ki. A szociáldemokrata irányelvek az 
állam osztályszempontból való semleges
ségének elméletén alapultak és a birodal
mi véderőnek a polgári demokratikus 
köztársaságban a néppel való összekap
csolódását célozták. Ez ellen nemcsak a 
kommunisták foglaltak állást* hanem a 
baloldali szociáldemokraták csoportosu
lása is. 

Kurt Schützle a 6. számban „A semle
ges államok státusának az imperialista 
Németország általi megsértése" címmel 
publikálta közleményét. Ebben hangsú
lyozza, hogy ez a tény is a német impe
rializmus különösen erős agresszivitásá-
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ból fakadt és a villámháborús elmélet 
alapozta meg. 

Az első világháborús német haditervek 
kezdettől számoltak Luxemburg, Belgium, 
Hollandia és Dánia semlegességének fi
gyelmen kívül hagyásával, bár szerződés-
szerűleg kötelezte magát a császári Né
metország is a semlegesség tiszteletben 
tartására. 

Ez a magatartás még fokozottabban ér
vényesült a fasizmus uralomrajutása után 
a második világháború előkészítésének 
időszakában. Ekkor még Svájc és Svéd
ország elleni hadműveleti tanulmányok is 
készültek, csupán azok célszerűtlensége 
miatt nem került sor megvalósításukra. 

A semlegesség tényleges megsértésekor 
mind a császári, mind a hitlerista Né
metország a nemzetközi jogi felelősséget 
az áldozatokra igyekezett hárítani. 

A 3. számban Erhard Moritz értékes 
dokumentumokat közöl 1941 első feléből 
a fasiszta hadvezetésnek a Szovjetunió 
biztosnak vélt lerohanását követő további 
afrikai és előázsiai stratégiai előrenyomu
lási szándékairól, amelyek Nagy-Britan
nia helyzetének a megrendítését célozták 
volna a brit szigeteken való partraszállás 
előtt. 

Norbert Müller és Margers Vesterma-
nis „A fasiszta Wehrmacht szovjet hadi
foglyok ellen elkövetett bűnei 1941— 
1945" című, számos új és megdöbbentő 
adatot tartalmazó tanulmánya az 1. szám
ban jelent meg. 

Ernst Stenzel a 2. számban „A tüzér
ség az imperialista haderőkben a máso
dik világháború végéig" című tanulmá
nyában a gyorstüzelő lövegek és a fedett 
állásból való tüzelést lehetővé tevő op
tikai eszközök megjelenésétől kíséri vé
gig e fegyvernem fejlődését. Kitér vala
mennyi haditechnikai újításra, ebből fa
kadó szervezeti változásra, hadászati és 
harcászati alkalmazásra. Ugyanez a szer
ző a 4. számban „A szovjet tüzérség fej
lődése a második világháború végéig" cí
mű tanulmányával teszi teljessé a fegy
vernem újabb történetéről nyert képet. 

Ugyancsak haditechnikai jellegű Ólai 
Groehler közleménye a 6. számban a né
met fasiszták által „csodafegyvernek" ki
kiáltott V—3 hosszított csövű 100—150 
mm-es messzehordó tüzérségi fegyverrel 
folytatott kísérletekről. 

Olaf Groehler egyébként a 4. számban 
figyelemreméltó összefoglaló tanulmányt 
közöl „A fasiszta Németország második 
világháborús vereségének katonai okai" 
címmel, amelyet az 5. számban megje
lent, „A Hitler-ellenes koalíció népeinek 
erkölcsi-politikai fölénye, mint a fasiszta 
Németország második világháborús vere
ségének oka" című tanulmánya tesz ke

rek egésszé, amennyiben megvilágítja a 
Hitler-ellenes koalíció — elsősorban a 
Szovjetunió — győztes harcait elősegítő 
mozgósító erőt és a néptömegek szerepét. 

A 3. számban Kari Greese és Alfred 
Voerster közös tanulmányában a Nem
zeti Néphadsereg szocialista hagyomá
nyainak kialakulásáról ír, rámutat a for
rásokra és az új hagyományok jelentke
zésére. 

Heinz Kessler az 5. számban „Az ál
landó harckészültség biztosítása és a had
történelem tapasztalatai" címmel közölte 
értékes tanulmányát, amelyben részle
sen elemzi, milyen hatással van a had
történelemmel való foglalkozás a Nem
zeti Néphadsereg katonáira és hogyan se
gíti ez a harckészültség magas fokú biz
tosítását. 

Az egyetemes történeti vonatkozású té
mák közül első helyre kívánkozik a 4. 
számban megjelent, egymáshoz csatlako
zó három jelentős tanulmány: Waldemar 
Verner: „A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom és a katonai kérdés megol
dása"; Rainer Lambrecht: „V. I. Lenin a 
forradalmi harc békés és fegyveres for
máiról"; Horst Giertz és Wolfgang Kütt-
ler: „V. I. Lenin az antimilitarista harc 
helyéről a forradalmi munkásmozgalom 
stratégiájában és taktikájában". 

V. Ny. Andrijanov „Partizánmozgalom 
a Nagy Honvédő Háborúban" című, a 2. 
számban megjelent tanulmánya a szovjet 
népnek a fasiszta német hódítók elleni 
hátországi fegyveres küzdelméről ad át
fogó és értékelő összegzést. Ismerteti a 
szovjet partizánerők vezetési rendszerét, 
működési területeit és harcelj árasait. 

Az így nyert képet egészíti ki Michael 
Oseraner visszaemlékezése az 1. számban, 
amely „Német antifasiszták a dél-szov-
jetunióbeli és lengyelországi partizán
mozgalomban" címmel jelent meg. 

Ugyancsak az 1. számban jelent meg 
K. Georgijev „A bolgár kommunisták 
harca a forradalmi hadsereg megteremté
séért" című tanulmánya. Ez az 1891-ben 
létrehozott Bolgár Szociáldemokrata Párt 
alapítási kongresszusán elfogadott népfel-
fegyverzési határozattól az 1919-ben meg
alakult Bolgár Kommunista Pártnak a 
Vörös Hadsereg megteremtését célzó 
programnyilatkozatán, az 1923-as szep
temberi felkelésen és a reguláris hadse
regen belüli kommunista tevékenységen 
át az 1941—1944 közti ellenállási mozga
lomig, a népi felszabadító hadsereg 1944-
es megszervezéséig, az 1944. szeptember 
9-i felszabadulást követően a korábbi 
reguláris hadsereg néphadsereggé szerve
zésének kezdetéig terjedő fejlődést vizs
gálja. 
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V. A. Maculenkónák a 4. számban meg
jelent tanulmánya „Az 1945 utáni helyi 
háborúk hadművészeti kérdései" címmel 
az imperialista hatalmak által kirobban
tott, a mépi felszabadító mozgalmak elfoj
tását és a szocialista világrendszer gyen
gítését, egyúttal a saját gazdasági-politi
kai állásaik megszilárdítását és kiterjesz
tését célzó fegyveres konfliktusok sajá
tosságait elemzi. 

Ehhez a kérdéshez szól hozzá a 6. 
számban Bernhard Heimann „Az impe
rialista államok által a második világ
háború után viselt helyi háborúk kérdés
köréhez" című írásával. Ebben a helyi 
háborúknak az egyéb fegyveres konflik
tusoktól való megkülönböztetése fon
tosságát hangsúlyozza és összefoglaló ada
tokat közöl 30, egyes szocialista államok 
ellen viselt, továbbá gyarmati és neokolo-
nialista helyi háborúról. 

A 3. számban Max Zeuske „A kubai 
forradalom katonai hagyományai" című 
tanulmányában a spanyol gyarmatosítók 
elleni forradalmat és függetlenségi hábo
rút jelentő 1868—1878 közti tízéves hábo
rúval, az 1895—1898 közti forradalmi 
függetlenségi háborúval, az amerikai füg
gőség elleni diktatúraellenes és antiim
perialista 1933—1935-ös forradalommal és 
az 1956—1958 között folytatott partizán
háborúval foglalkozik. 

Anne-Sophie Arnold tanulmánya a 2. 
számban „Mozambik nemzeti független
ségéért folytatott harcának politikai és 
katonai vonatkozásai" címmel az egykori 
portugál gyarmat Mozambiki Népi Köz
társasággá alakulásának 1960—1975 közti 
folyamatát elemzi és a hangsúlyt az 1964 
óta viselt fegyveres küzdelemre helyezi. 

A 3. számban Wolfgang Kubiczek „A 
magas rangú katonáknak a thaiföldi po
litikában játszott szerepéről" című tanul
mányában e délkelet-ázsiai ország törté
netének utolsó 50 évét tárgyalja. Rámu
tat, hogy az erős feudális maradványok, 
a gyengén fejlett kapitalista termelés és a 
proletariátus szinte teljes' hiánya követ
keztében a politikai életben mindig és 
egyre növekvő mértékben jelentős sze
rephez jutott az uralkodó körök fő erejét 
jelentő hadsereg. 

Feltétlenül fel kell hívnunk a figyel
met í. I. Jakubovszkijnak a 2. számban 
„Az SZKP XXV. kongresszusa és a Var
sói Szerződés hadseregei harcközösségé
nek szilárdítása" címmel megjelent posz
tumusz tanulmányára. 

A 6. számban Siegmar Quilitzsch ta
nulmánya a Szovjetuniónak a leszerelé
sért és a katonai enyhülésért folytatott 
hatvanesztendős küzdelmét ábrázolja és 
eközben a hangsúlyt az utolsó évtized 
erőfeszítéseire helyezi. 

Az egyéb témák közül elsőnek Jörg 
Irmscher és Helmut Schnitter „A katonai 
térképészet története (a XIX. századig)" 
című, a 2. számban megjelent együttes 
áttekintő tanulmányát említjük meg. 

V. T. Login tanulmánya a 3. számban 
jelent meg „A marxista—leninista mód
szertan alapelvei és a hadtörténelmi is
meret" címmel. Ebben a szovjet hadtör
ténészeknek az SZKP XXV. kongresszu
sa határozataiból fakadó feladatait rész
letezi. 

Az 5. számban Kurt Schützle tanulmá
nya „Az NDK hadtörténelmi tudománya 
és a háborúról és hadseregről szerzett 
tudományos ismeretek rendszere" címmel 
foglalkozik a hadtörténészeknek a törté
nelemkép alakításában játszott két évti
zedes szerepével. 

Ugyancsak az 5. számban ehhez csat
lakozva Hans-Joachim Beth „Az NSZEP 
feladatszabása a német munkásmozgalom 
fegyveres és katonai hagyományainak ku
tatására" című tanulmánya az NSZEP IX. 
kongresszusának az ideológiai munkára 
vonatkozó határozatából fakadó feladato
kat elemzi. 

Mintegy az előző két tanulmányra fe
lel szintén az 5. számban Manfred Lach
mann és Johannes Streubel „Az NDK 
Hadseregmúzeumának munkaeredményei 
és -tapasztalatai" című közös tanulmá
nyában, amely az 1972-ben Drezdában 
alapított központi hadtörténelmi szakmú
zeum fennállásának öt évére tekint visz-
sza. 

Több munka foglalkozik az NDK hon
védelmi szövetségével, a GST-vel. Az 1. 
számban Werner Eltze közleménye. „Az 
ifjúsági szövetség (FDJ) honvédelmi szak
köreitől a honvédelmi szövetségig (GST)" 
címmel a fejlődés első szakaszát tekinti 
át. A 2. számban ugyanő a honvédelmi 
szövetség megalakulásáról szól újabb köz
leményében. A 4. számban Kari Nuss és 
Rolf Pitschel közös tanulmányában a 
honvédelmi szövetségnek a szocialista 
honvédelmi nevelésben játszott szerepét 
elemzi. Ezt egészíti ki Dieter Noeskenek 
az 1. számban megjelent közleménye, 
amely „A forradalmi katonai hagyomá
nyok szellemében és példáján való neve
lés" címet viseli. 

A Militärgeschichte 16. évfolyamában 
is folyt a vita a militarizmusról. Az egyes 
vitaírásokon túl figyelmet érdemel a 6. 
számban Günter Paulus tanulmánya a 
militarizmus fogalmának a nemzetközi 
munkásmozgalomban való kialakulásá
ról, valamint Albrecht Charisius, Ger
hard Förster, Werner Hübner és Karl 
Nuss közös tanulmánya a militarizmus, 
további kutatásáról és ábrázolásáról. 

(Zachar József). 
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KRONIKA 

RÁKÓCZY ROZÁLIA 

60 ÉVES A SZOVJETUNIÓ VÖRÖS HADSEREGE 

Időszaki kiállítás az Országos Hadtörténeti Múzeumban 

„A szovjethatalom diadalmenete" — így 
jellemezte Lenin az 1917 októberétől 
1918 februárjáig tartó időszakot. E két 
időpont történelemformáló eseményeket 
és dokumentumokat határol: az októberi 
forradalom győzelmét, a békéről szóló 
dekrétumot, a Breszt-Litovszk-i fegyver
szünetet, a Vörös Hadsereg életrehívását 
és a pszkovi győzelmet. 

A Népbiztosok Tanácsa 1917 decembe
rében kezdte szervező munkáját, a had
sereg alapító dekrétumát 1918. január 
28-án bocsátotta ki. „A régi hadsereg a 
burzsoázia kezében a dolgozók elnyomá
sának eszköze volt" — írja a Dekrétum. 
„ . . . A Népbiztosok Tanácsa új hadsereg 
szervezését határozta el, amelynek elne
vezése — Munkás-Paraszt Vörös Hadse
reg . . . A Munkás-Paraszt Vörös Hadsere
get a dolgozó osztályok legöntudatosabb 
és legszervezettebb elemeiből kell létre
hozni." 

A Vörös Hadsereg életrehívása után 
nem sokkal, 1918. február végén, meg
született a Vörös Flotta is. 

„Fegyveres védelem nélkül szocialista 
köztársaság nem létezhet" — Lenin e 
megállapítását pontosan igazolták a be
következő események. A készenlétben ál
ló német csapatok támadásba lendültek, 
alig napokkal a Vörös Hadsereg felállítá
sa után. » 

„Kommunista elvtárs, tudsz-e bánni a 
fegyverrel? . . . neked teljes fegyverzet
ben, készen kell állnod a szocializmus 
ügyének megvédésére" — szóltak a pla
kátok Pétervár utcáin és terein a munká
sokhoz. És az újonnan felállított hadse
reg, munkásosztagokkal kiegészítve, el
indult a mintegy háromszoros túlerőben 
levő ellenséggel szemben. 

„Belépve a Munkás-Paraszt Vörös Had
seregbe önkéntesen és öntudatosan válla

lom az elnyomott és kizsákmányolt nép 
szent harcának rám jutó terhét, bajtár
saim előtt fogadom, hogy hűségesen, bát
rain és ingadozás nélkül fogok harcolni a 
nagy ügyért, melyért munkás- és paraszt
családok legjobb gyermekei életüket ál
dozták, a szovjethatalom győzelme 
ügyéért, és a szocializmus diadaláért" — 
és az eskü szövegéhez híven, bátran és 
ingadozás nélkül harcoltak a szovjet csa
patok. A döntő ütközet, amely a tulajdon
képpeni győzelmet jelentette — 1918. feb
ruár 18. és március 4. között váltakozó 
hevességgel zajlott a küzdelem Pszkov és 
Narva térségében — 1918. február 23-án 
volt. Az ekkor kivívott győzelemben, ev
vel a győzelemmel együtt született az a 
Vörös Hadsereg, amely győzedelmeske
dett a négy évig tartó polgárháborúban, 
kiűzte hazája földjéről a megszálló fa
siszta haderőt a második világháború fo
lyamán, és amely ma a béke és bizton
ság szilárd őre. 

Az évfordulóra készült időszaki kiállí
tás első tablója „A Vörös Hadsereg a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
szülötte" címet viseli. A tabló főhelyén 
a Vörös Hadsereg szervezéséről intézke
dő dekrétum fénymásolata, azé a példá
nyé, amely Lenin kézírásos javításait őr
zi. Az időpont 1918. január 15. 

Ez a tabló idézi emlékezetünkbe azt a 
dokumentumot is, amely a benne foglal
tak alapján lehetővé tette, ugyanakkor 
meg is követelte e hadsereg felállítását 
— a békedekrétumot. 

A dekrétumban megfogalmazott alap
elvek védelmére jelentkeztek a hadsereg
be az önkéntesek, ezért őrizték a forra
dalom vívmányait, szellemi irányítóit és 
a forradalom adminisztratív szervezeteit 
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befogadó épületeiket, többet között az itt 
fényképen bemutatott Szmolnijt. 

A Vörös Hadsereg kezdetben az önkén
tesség elvére épült. A következő tabló 
1918 januárja éš májusa között készült 
fényképeket mutat az önkéntesek tobor
zásáról, kiképzéséről. Itt ismerhetjük 
meg a Vörös Hadsereg és Flotta első 
szervezőit: Krilenkót, Dibenkót és Pod-
vojszkijt. 

Térkép mutatja a következő „Az inter
venció megindulása" című tablón a fron
tok állását 1918 áprilisából. Fényképek 
tanúskodnak az idegen megszálló csapa
tok bevonulásáról az ukrán és orosz 
nagyvárosokba. Archívumok, magán
gyűjtemények féltve őrzött képeiről ké
szült másolatok mutatják a franciákat, 
amerikaiakat Vlagyivosztokban, az ango
lokat Arhangelszkben, németeket Kijev
ben, japánokat a Távol-Keleten. 

„Előre az Ural védelmére!" — a jelszó 
már a következő tabló címe, rajta 1919 
februári térkép a hadmozdulatokról: az 
ellenség a gazdag nyersanyaglelőhelyek 
felé igyekezett, a Vörös Hadsereg azon
ban megállította a támadást. 

A hadsereg szervezettsége, fegyelme s 
nem utolsósorban létszáma jelentősen 
megnőtt; 1918 júniusától bevezették az ál
talános hadkötelezettséget. A hadsereg 
fejlődésének második szakaszát határolta 
ez az időpont. 

A fejlődés harmadik szakasza 1919 áp
rilisától 1920 végéig tartott. Ebben az idő
szakban teljesedett ki az elméleti-politi
kai munka. A hadsereg politikai osztálya 
egyre nagyobb mértékben látta el a fron
tokat kiadványokkal. Az itt kiállított 
„Roham" című — párhuzamosan több 
nyelven megjelenő — újság kiadója az 
5. hadsereg politikai osztályának nem
zetközi csoportja volt. Ez a példány 1920. 
január 9-én jelent meg Irkutszkban. 

Az internacionalistáknak emléket állí
tó tabló Varga Gyula Andrást, Szim-
birszk felszabadítóját, a Vas hadosztály 
216. internacionalista ezredének parancs
nokát mutatja be. A következő tablón: 
Frunze, a Déli Front parancsnoka és Kun 
Béla, a Déli Front politikai biztosa egy 
1923-ban készült fényképen. 

A Vörös Hadsereg létszáma 1920 végé
re 5 és fél millióra növekedett, „összeté
tele szerint 15% munkás, 77% paraszt, 
8% egyéb. Ez az arány a szovjet társa
dalom struktúráját is tükrözte" — egé
szíti ki ismereteinket számadatokkal a 
következő tabló. 

1922-re a Vörös Hadsereg kiűzte föld
jéről az ellenséget, még ez évben meg
semmisítette a belső ellenforradalmi erő

ket is. A hadsereg az ezt követő békés 
korszakban a „szocialista haza őrhelyén" 
állt; a következő tabló erről a korszakról 
tájékoztat. Hadgyakorlatokról, a katonák 
kulturális és sporttevékenységéről, lakta
nyákról, repülőterekről, szabadidős fog
lalkozásokról, honvédelmi nevelésről lát
hatunk fényképeket. 

A békés idő nyugalma 1938-ban meg
tört. A július 29-től augusztus 11-ig tartó 
harcokban azonban a Vörös Hadsereg a 
Haszán tónál győzelmet aratott a támadó 
japán csapatok felett. 

Az első terem történeti része ezzel a 
képpel zárul. Ezt a történeti tablósort né
hol tárlók szakítják meg, bemutatva az 
1918 és 1940 között alapított kitüntetése
ket — közülük a legismertebbeket: a 
Szovjetunió Hőse aranycsillagát, a Lenin 
Rendet —, a polgárháború fegyvereit, fel
szerelési tárgyait. 

Különösen értékesek a polgárháború 
idejéből származó, Bakuban 1920-ban, il
letve 1921-ben kiadott kétnyelvű szabály
zatok, amelyek a bakui felsőbb parancs
noki tanfolyam hallgatói számára készül
tek. A magyar és orosz nyelven kiadott 
„Gyalogsági gyakorlati szabályzat", 
„Harctéri szabályzat", „Helyőrségi szolgá
lati és fegyelmi szabályzat" rendkívül 
ritka, e három példány értékét az is eme
li, hogy Szabados Sándornak, a Magyar 
Tanácsköztársaság közoktatásügyi nép
biztosának hagyatékából kerültek a Had
történeti Múzeum birtokába. 

A kitüntetések közül kiemelt helyet ka
pott — magyar vonatkozásai miatt — az 
1918. szeptember 16-án alapított Vörös 
Zászló Rend. A magyarok közül elsőként 
Gavró Lajos kapta meg, első ízben 1919. 
október 13-án, másodízben 1924. március 
1-én. 

A terem közepén a korszak harci tech
nikáját találhatjuk, a terem lezárásaként 
korabeli zászlók nagyon szép másolatait 
találjuk, valamint a tárgyalt időszak 
egyenruháit és felszerelési tárgyait. 

Az első húsz esztendő anyaga egy te
remben kapott helyet, a következő negy
ven évnek ugyanennyi jutott. 

„A Nagy Honvédő Háború" az első 
tabló címe. Rajta az első közlés: „1941. 
július 22-én 190 hadosztállyal, 3700 harc
kocsival és 5000 repülőgéppel indította 
hadüzenet nélküli támadását a fasiszta 
Németország". 

Alig egy évvel később, a Honvédő Há
borúban tanúsított hősiesség külön elis
merést érdemelt, az itt fényképen bemu
tatott Honvédő Háború Rendet. Alapítási 
ideje 1942. május 20. 
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„A németek Moszkva alatt !" című tabló 
bemutatja a város védekezését és védését, 
fényképeket a kiürítésről, a tankcsapdák
ról és frissen ásott sáncokról. A küzdel
mek és hősies erőfeszítések eredménye
ként következett el az első szovjet győ
zelmek ideje, 1941 október—november. És 
a majdnem legnagyobb, jelentőségében 
háborút fordító esemény: 1943. január 
26-án a gyűrű bezárult az ostromlott 
Sztálingrádnál. A város — amint azt a 
korabeli fényképek tanúsítják —, romok
ban bár, de állt, anélkül, hogy a német 
hódítóknak akár egyetlen utcát is tartó
san átengedett volna. 

1944 októberére a Szovjetunió terüle
tén nincs ellenség. A soron következő 
tablók képei részletesen mutatják Sztálin
grád után a kurszki, kijevi, odesszai har
cokat; a kitüntetések és kitüntető jelvé
nyek képeit, amelyeket — mint például 
a Sztálingrád védelméért emlékérmet — 
az egyes eseményekhez kapcsolódva kap
tak a kiemelkedő teljesítményt nyújtók. 

A következő tablósor már a második 
világháború befejező szakaszát ismerteti, 
nagyon vázlatosan felsorakoztatott fény
képekkel utalva a harc egy-egy állomá
sára: a Kárpátok, Varsó, Belgrád, Ma
gyarország, Budapest, Bécs, Prága, Elba
part és Berlin. S végezetül az impozáns 
díszszemle Moszkvában. A filmből és 
plakátokról, könyvekből és képes maga
zinokból oly jól ismert kép: fasiszta csa
patzászlók garmadája a Kreml falánál. 

„A szovjet hadsereg békénk legyőzhe
tetlen őre!" — a jelmondat, amely már 
egy újabb tabló címe, napjaink Vörös 
Hadseregére utal. A hadsereg élete, szer
vezete, alakulatai és egyes katonái, vala

mint a magyar és szovjet harcosok ba
rátsága, a két nép kapcsolata elevenedik 
meg a következő képeken, amelyek töb
bek között olyan békés eseményeket örö
kítenek meg, mint a kőbányai Magyar— 
Szovjet Park avató ünnepsége. 

A kiállítás utolsó tablója a szovjet Vö
rös Hadsereget, mint a Varsói Szerződés 
tagját mutatja be. 

A terem közepén itt is a korszak fegy
vereit láthatjuk, a terem végső lezárása 
Ék Sándor nagy hírű festménye a „Fel
szabadítás 1945". 

Az időszaki kiállítás tagoltan, világosan 
mutatja be a tárgyalt korszakot, az ese
ményeket. Tervező és rendező egyaránt 
mértéktartóan tudott válogatni a nagy 
időszakot átfogó, mérhetetlen mennyiségű 
anyagból, s a kiválasztott képeket, tár
gyakat jól rendszerezve tárták a látoga
tók elé. Az arányok természetszerűen el
tolódtak; két nagyobb — bár időben rö
videbb — korszak eseményei köré cso
portosultak: a polgárháború és a Nagy 
Honvédő Háború köré. E miatt keveseb
bet tudtunk meg a szovjet hadsereg fel
építéséről, a két háború közötti békeévek 
alatti kiképzéséről, ruházatáról, fegyver
zetéről, a hadsereg mindennapjairól. Ez 
azonban semmit sem von le a kiállítás 
értékéből, hiszen így is nagy körültekin
tést igényelt a hatvan év anyagának be
mutatása, mindössze két teremben. 

A kiállítást Györkéi Jenő alezredes 
hadtörténész, a korszak kiváló ismerője 
rendezte. A kivitelezési munkák az Or
szágos Hadtörténeti Múzeum műtermé
ben készültek. 



CSENDES LÁSZLÓ 

A KORONA R 
1849—1853 

A magyar királyi korona és a koro
názási ékszerek több mint harminc évi 
távollét után 1978. január 6-án ismét 
visszakerültek Budapestre. 

Köztudott, hogy a sok viszontagságot 
látott korona történetének — megannyi 
tudományos feldolgozás ellenére — még 
napjainkban is számos ismeretlen, vagy 
alig ismert részlete van. II. Szolimán 
például mint ajándékot küldte Szapolyai 
Jánosnak, volt már szimbólum is, a ki
rály nélküli királyság jelképe, legutóbb 
pedig hadizsákmányként töltött több mint 
30 évet távol az országtól. 

Szeptember 8-án volt 125 éve, hogy az 
1848—49-es szabadságíharc leverését köve
tően eltűnt korona és koronázási éksze
rek megtalálásának hírét szétröpítette a 
távírda. „Egy hadi gőzöst Orsovára küld
tek, s a csakhamar megérkezett nemzeti 
kincsek elé nagy számmal sereglett üd
vözlő közönség Pestről s az ország többi 
vidékéről. . . . Budára felvitték s nagy 
ünnepélyességekkel Szt. István kápolná
jában elhelyezték, 3 napig közszemlére 
kitéve." 

1848-ban a koronát a Honvédelmi Bi
zottmány döntése alapján Debrecenbe 
szállították, hogy amíg a kormány Pest
re vissza nem költözik, ott őrizzék. To
vábbi útja Orsováig vezetett. 

1849-ben Szegedre került, ahonnan 
Nagyváradra, később Aradra vitték. A 
temesvári csata elvesztése után Szemere 
Bertalan Lúgosra, Karánsebesre, majd 
menekültében Orsovára vitte a koronát. 

Házmán Ferenc — a korona Orsová-
nál történt elrejtésének utolsó szemtanú
ja — hagyatékában egy becses kézirat
ra találtak. Házmán, Kornél fiának, le
diktálta a korona elásatásának hiteles 
történetét : 

„1849. augusztus 12-én érkeztem Orso
vára és az ottani vendéglőbe szállottam. 
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KÖZÖTT 

Tudatom, hogy ha Kossuth Lajos kor
mányzó nem is, Szemere Bertalan és gróf 
Batthyány Kázmér miniszterek minden 
esetre Orsovára jönnek. 

Augusztus 15-éh Szemere Bertalan 
megérkezett Orsovára s a vendéglőbe 
szállot t . . . 

Szemere Bertalan közié velem, hogy 
egy ládája van tele okiratokkal, melyek 
a szabadságharcz előzményeire és lefolyá
sára vonatkoznak és alapját fogják ké
pezni azon történelmi munkának, melyet 
megírni szándékozik, miért azon ládát 
ideiglen is biztonságba helyezni kívánja. 
Ezt eszközlésbe is vette és úgy hajtotta 
végre, hogy Lóródi Eduard, Grimm és 
miután magam részt venni nem akar
tam, egy negyediknek segítségével (ki, 
miután a kérdezést kerülni akartam, 
Hajnik Pál vagy Lewerth lehetett) az 
augusztus 17-ik és 18-ik közötti éjjel a 
vendéglőtől nem távol eső elhagyott ház 
egyik szobájában elásta. 

Augusztus 18-ikának reggelén Lóródi 
beszólt hozzám, felszólítván, hogy kísér
jem el. Elvezetett azon házhoz, melyet 
nem ismerte, mondván, hogy ott ásták el 
a fontos irományokat tartalmazó ládát, 
melyről én már akkor tudtam, hogy a 
koronát és a koronázás jelvényeit tartal
mazza. . . 

Visszatérve, Szemerével találkoztam és 
figyelmeztettem, hogy a rejtekhely nem 
kellő számítással volt megválasztva, a 
hová oly kincs, mely az országé, el vala 
rejtendő. 

Szemere megkomolyodott. »Tudom, — 
úgy mond, — mire czélozol; elég aggo
dalmaim volt már e ládával. Republiká
nus létemre tartalmát úgy is nagyra már 
nem becsülhetem, darabokra töröm s a 
Duna mélyébe süllyesztem.-« 

Erre azt válaszoltam: «-Most és itt po
litikai érzésekről és véleményekről nem 



lehet szó: e láda tartalma a nemzeté. 
Mit és miként fog nemzetünk határozni a 
jövőben, nem tudhatjuk; de bármiként 
fejleszsze sorsát az idő, jöhet alkalom, a 
miikor ezen kincs hidat és zálogot ké
pezhet oly kiegyezésre, melyet maga 
megnyugtatására felhasználhat, mert 
Szent István koronája az ország törté
nelmében mindig fontos és nagy szere
pet vitt és én annak megsemmisítését 
szerencsétlenségnek (tartanám.« 

Miután Szemere szándékához még min
dig ragasztkodott, figyelmeztettem, hogy 
számosan vannak itt, kikről felteszem, 
hogy velem együtt annak végrehajtását 
akadályozni fognák. . . 

»Ám legyen, — monda Szemére, — de 
már most e ládát azonnal biztosítani 
kell.-« Ennek következtében Lóródival 
helyet kerestünk, lehetőleg olyat, a mely
re a kulturális fejlemények és változá
sok nem terjednek. Választásunk azon te
rületre esetit, a melyen ma a korona
kápolna áll, és azonnal hozzáfogtunk a 
végrehajtáshoz. 

Augusztus 18. és 19-ike közti éjjel a 
láda közbejöttem nélkül a már említett 
helyről ki lévén emelve, Szemere ko
csijára tétetett és a vendéglő udvarán, a 
kocsi ülését képezve, Augusztus 20-áig 
észrevétlenül megmaradt. 

Időközben néhány munka-szerszámot 
szerezvén, gondoskodni kellett, hogy 
még a kocsisnak szüksége is elháríttas-
sék. 

A vendéglőben levő számos menekvő 
között volt Egressy Gábor is, kinek négy 
lova lévén, azokat eladni szándékozott. 
Beszéltem vele, hogy talán Szem ere haj
landó lehet azokat megvenni, mire fel
kértem, hogy azokat 20-án reggel próbá
ra nekem átengedje. 

20-án reggel én a kocsi hajtását vál
lalván magamra, Szemere és Lóródi fel
ugrottunk a kocsira és a vendéglő ka
puján gyorsan kihajtottunk. Grimmet a 
városon kívül a kocsira felvettük és a 
kitűzött helyre jutottunk. 

Meggyőződést szerezvén arról, hogy 
észrevétlenül a munkához foghatunk, ki
ástuk a mélyedést és a nehéz ládát be
illesztettük. A porhanyó földet fölötte ki
egyenlítettem és az ott talált növények
kel és száraz ágacskákkal elleptem azon 
módon, mint az a körülfekvő területen 
is észrevehető volt, úgy, hogy midőn 
széjjel ment figyelőtársaimat visszahív
tam, azok egyhangúlag elismerték, hogy 
ásatásnak, vagy földszínváltozásnak nyo
mát sem látják. 

A munka így be lévén fejezve, egy
másnak ünnepélyes fogadást tettünk, 
hogy arról, a mit itt végrehajtottunk, 
valamint a helyről, a hol az történt, 

senkinek sem szóval, sem írásban köz
lést nem teendünk, és ha közülünk egy, 
vagy több elhalna, az életben maradt 
gondoskodni fog oly jellemes férfiról, 
kinek a helyet jelezheti, azon ünnepé
lyes ígéret iránt, hogy ő e titok fen-
tartásáról lelkiismeretesen fog gondos
kodni, addig, míg a nemzet alkotmányos 
önkormányzását visszanyerendi. 

A munka-eszközöket a közellevő isza
pos patakban elsülyesztvén, a vendéglő
be visszahajtottunk, a honnan, mint em
lékszem, augusztus 24-én az országúton 
elhaladva, az akkor még oláh, illetőleg 
török földre léptünk." (Vasárnapi Üjság, 
1894. 16. sz.) 

A korona megfelelő helyre történő el
rejtését szorgalmazó és segítő Házmán 
Ferenc az első felelős magyar miniszté
rium belügyminisztériumában a városi 
ügyek vezetésével megbízott osztályfő
nök, majd államtitkár (Szemere Berta
lannak, a későbbi miniszterelnöknek a 
jobbkeze) volt. 

Házmán tizenkilenc évig tűrte a szám
kivetés nyomorát, előbb Törökországba, 
majd Amerikába ment. 1867-ben vissza
tért, s csakhamar mint Buda város pol
gármestere folytatta közéleti munkássá
gát, ugyanazon a városiházán ahonnan 
két évtizeddel korábban távozni kénysze
rült. (Házmán volt Buda városának utol
só polgármestere.) 

A szabadságharc vezéralakjainak a po
litikai élettől történt visszavonulása és 
a korona eltűnése számos megalapozatlan 
hír, mendemonda születését idézte elő. 
A korabeli Vasárnapi Űjság úgy írt: 
„Aggódott miatta a nemzet, de különö
sen aggódott a kormány, mely a legkor
látlanabb önkényuralom kellő közepette 
is sajnosán érezte a nemzeti kincs hiá
nyát." Karger Titus es. kir. őrnagy meg
bízást kapott Bécsben, hogy az ország 
határai közt — nem ok nélkül — gya
nított koronát keresse meg. Hosszas ku
tatás (4 év) utáin arra a következtetésre 
jutott, hogy a kincsnek valahol Orsova 
környékén kell lennie. Mint egy kora
beli lap feljegyzi: „1853 július és augusz
tusban szakadatlanul folytatott sikerte
len kutatások után egyszer azt vette 
észre, hogy az Allion liget egy rejtett 
zugában egy facsoport galyai levágvák, a 
fák pedig megkarczolva és sudaraikon 
mesterséges jelek vannak. Észrevette to
vábbá, hogy a letördelt galyak megvan
nak a bokrok között, a földön pedig csi
nos órakulcsot talált, miből azt lehetett 
gyanítani, hogy a gályákat nem közön
séges emberek tördelték l e . . . Szeptem
ber 8-án reggeli 1/4 9 órakor egy mun
kás erezet hallott kapája alatt megkon-
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dúlni. A koronázási jelvényeket magában 
foglaló vasszekrény volt az." 

A ládát felnyitván megbizonyosodtak 
arról, hogy valóban a koronázási éksze
rekre bukkantak. Aminit később írásban 
is rögzítették, néhány elmállott okmány 
kivételével minden hiánytalanul, különö
sebb rongálódás nélkül került elő. „Azon 
helyen pedig, hol négy egész évig el
ásva voltak, 1857-ben ö Felsége paran
csára kápolnát építettek, bizanczi modor
ban, kupolás nyolczszög alakban. Az 
épületnek ajtaja s ablakai is kúpala-
kúak, s az egész vörösre zománczolt 
téglából van. Belől fél öl magas már
vány korlátok közé foglalt mélységben 
latin felirat s a jelvények rajza jelöli 
azon helyet, hol ezek elásva vol tak . . . " 

1791-ben Ausztria és Törökország köl
csönösen semlegesnek nyilvánított mint
egy 2400 négyszögölnyi területet a Cserna 
és Bachna patakok között. (A térképen 
„Neutraler Grund".) Ez a terület őrizte 
később négy éven át a féltve rejtett, 
majd sokáig keresett kincset, a hatalom 
birtokosának jelvényét, a törvényes ko
ronázás egyik lényeges kellékét. 

A „neutraler Grund"-ról, (semleges te
rület) a korona megtalálási helyéről még 
az évben térkép jelent meg „Fundort d. 
heil. Krone" (A Szent Korona lelőhelye) 
címmel. 

A Cserna Dunába torkolltától mint
egy 800—1000 méterre északkeletre, az 
Allion-hegy lábánál levő terület volt a 
korona rejtekhelye 1849—1853 között. Az 
1853-ban megjelent térkép szokatlanul 
kelet—nyugati tájolású, pedig ekkor már 
általános volt a „fent észak — lent dél" 
tájolású ábrázolás. Érthetetlen, hogy mi 
késztette a rajzolót, illetve a kiadót ilyen 
„kivágatra", annál is inkább, mert a 
környéket nem ismerőnek — az első pil
lanatban — feltűnik, hogy a Duna fo
lyásirányát jelző nyíl felfelé mutat. He
lyes tájolás esetén, ugyanezen nagyság
ban, a terület részletesebb és azonosítha-
tóbb bemutatására kerülhetett volna sor. 
Hiányzik a lépték mértéke és a tájolás 
jele is, így a méretarányra, a keresett 
hely pontos földrajzi helyére csak becs
lés útján következtethetünk. Ezt követően 
az 1865-ben készült részletes (1:25 000 
méretarányú) térképen viszont a vizsgált 
térségben már kápolna jelkulcsi jele és 
„Kronkapell" felirat olvasható. 

A korabeli kiadás egyik példánya a 
közelmúltban került a Hadtörténelmi 
Térképtár gyűjteményébe id. Fischer 
István hagyatékából. A térkép, hiányos
ságainak ellenére, az eseményt, illetve 
helyszínt megörökítő fontos dokumentum, 
történelmi és térképtörténeti vonatkozás
ban egyaránt. 
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A GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ FOLYÓIRATOK RÖVIDÍTÉSEINEK 
JEGYZÉKE 

AH Acta Historica 
ÉT Élet és Tudomány 
HK Hadtörténelmi Közlemények 
Ho Honvédelem 
HSz Honvédségi Szemle 
ISz Igaz Szó 
Mo Magyarország 
Mőr Munkásőr * 
N Néphadsereg 
PV Polgári Védelem 
PK Párttörténeti Közlemények 
Re Repülés 
Sz Századok 
TSz Történelmi Szemle 

I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK 

Bibliográfiák, historiográfiák, sajtótörténet, terminológia 

Az 1974. évi Magyarországon megjelent 
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája, 
összeáll. Viniczai István, Windisch 
Aladárné. — HK, 1976. 3. sz. 607—624., 
4. sz. 762—781. p. 

Folyóiratrepertórium 1973/11., 1974. — Vi
lágtörténet, 26. sz. 1976. 169—179., 180— 
223. p. 

Győr-Sopron megye forradalmi harcosai
nak életrajzgyűjteménye. (Kiegészítő 
kötet. Sinay Jenő:) Bibliográfia és for
rásjegyzék. Győr, MSZMP Győr-Sop
ron m. Bizottság, 1976. 223 p. 

Külföldi folyóiratok hadtörténelmi reper
tóriuma 1973. összeáll. Viniczai István, 
Windisch Aladárné. — HK, 1976. 1. sz. 
176—197., 2. sz. 399—418. p. 

A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke. 1975. július — 
1976. június. — PK, 1976. 1. sz. 207— 
210., 2. sz. 207—209., 3. sz. 237—238., 4. 
sz. 248—250. p. 

Magyarország története. 1918—1919. 
1919—1945. Főszerk. Ránki György. 

Ábri Gábor: „A háború és a forradalom 
tényezői növekedésének" maoista kon
cepciójáról. — Béke és Szocializmus, 
1976. 6. sz. 119—126. p. 

Ács Tibor: A Magyar Tudományos Aka
démia és a hadtudomány. 1825—1848. — 
Ho, 1976. 4. sz. 84—95. p. 

Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI— 
XVII. századi magyarországi történet
írás történetéből. (Sajtó alá rend. Ri-
toók Zsigmondné. Bev. Klaniczay Ti
bor. Bp. MTA Kvtára. 1975. 586 p. 

Szerk. Hajdú Tibor, Tilkovszky Lóránt. 
Bp. Akad. K. 1976. 1400 p. 48 t. 6 térk. 
[Magyarország története tíz kötetben 
(8.)] 

A Magyarországon megjelent történelmi 
művek válogatott bibliográfiája 1974. — 
AH, 1976. 1—2. sz. 229—254. p. 

A Magyarországon megjelent történeti 
munkák (önálló kötetek, tanulmányok, 
cikkek) jegyzéke. (1975. január 1. — de
cember 31.) összeáll. Rozsnyói Ágnes, 
Szincsok Pálné. — Sz, 1976. 6. sz. 1198— 
1268. p. 

Móricz Lajos: Katonai vonatkozású meg
jegyzések a „Magyarország története 
1918—1919, 1919—1945" c. könyvhöz. — 
HK, 1976. 4. sz. 742—743. p. 

Munkásmozgalomtörténeti lexikon. (Szerk. 
Vass Henrik, Bassa Endre stb. írod. 
jegyz. összeáll. Valkó Ödönné.) 2. jav., 
bőv. kiad. (Bp.) Kossuth K. 1976. 710 p. 

A Zrínyi Katonai Kiadó Bibliográfiája 
1951—1976. (összeáll. Tari József, Bp.) 
Zrínyi K. 1976. 227 p. 

Engels, (Friedrich): A német paraszthá
ború. (Der deutsche Bauernkrieg. Sajtó 
alá rend. a Marxizmus—Leninizmus 
Klasszikusainak szerk. Bp.) Kossuth K. 
1976. 253 p. 
(Marxizmus—Leninizmus Klasszikusai
nak Kiskönyvtára. 26.) 

Glatz Ferenc: Történeti kultusz és törtéi 
netírás. Reflexiók Szekfű száműzött Rá
kóczi-j ához. — TSz, 1976. 1—2. sz. 64— 
101. p. 

Mér ex Gyula: Korszerű történetírás. — 

Elméleti munkák és a hadtörténetírás kérdései 
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Magyar Tudomány, 1976. 10. sz. 599— 
606. p. 

Nemes Dezső: A fasizmus kérdéséhez. 
(Bp. Magvető, 1976.) 146 p. 
(Gyorsuló idő.) 

Ormos Mária—Incze Miklós: Európai 
fasizmusok 1919—1939. (Bp.) Kossuth 
K. 1976. 307 p. 
Bibliogr. 263—304. p. 

Pach Zsigmond Pál : A ma történetírói
nak hivatása. Beszélgetés az MTA Tör
ténettudományi Intézet igazgatójával. 
(Riporter: Kékesi Katalin.) — Népsza
badság, 1976. 6. sz. 8. p. 

Santarelli, Enzo: Fasizmus és újfasizmus. 
Tanulmányok és a kutatás problémái. 
(Fascismo e neofascismo. Studi e pro-
blemi di ricerca. Ford. Iványi Norbert. 
Bp.) Gondola1>-Kossuth K. 1976. 230 p. 

Arató Endre: Párbeszéd Helsinki után. A 
San Franciscó-i XIV. Nemzetközi Tör-
ténészkongresszusról. — Magyar Tudo
mány, 1976. 4—5. sz. 289—300. p. 

Babarczi Tivadar: A tudományirányítás 
értelmezéséről. — Ho, 1976. 1. sz. 83— 
92. p. 

Csákvári Ferenc: Emlékülés Zalka Máté 
születésének 80. évfordulóján. — HK, 
1976. 3. sz. 600—601. p. 

Deme Péter: Tudományos emlékülés 
Landler Jenő születésének 100. évfor
dulóján. — PK, 1976. 1. sz. 170—174. p. 

Emlékezés Károlyi Mihályra. (MTA Filo
zófiai és Történettudományok Osztálya 
és a Magyar Történelmi Társulat 1975. 
március 4-én, Károlyi Mihály születésé
nek 100. évfordulója alkalmából rende
zett tudományos emlékülésének anya
ga. Szerk. Stier Miklós.) Bp. Akad. K. 
1976. 68 p. 1 t. 

Emlékülés a spanyolországi nemzetközi 
brigádok megalakulásának 40. évfordu
lóján. — Népszabadság, 1976. 233. sz. 
6. p. 

Felszabadult hazánk 30 éve. Oktatási 
Igazgatóságok Tudományos Tanácsko
zása Magyarország felszabadulásának 
30. évfordulóján. (Salgótarján, 1975. ja
nuár 21—23.) Szerk. Birta István. Bp. 
Kossuth K. 1976. 474 p. 

A hazafias és internacionalista nevelés el
vi kérdései és alkalmazása a tantervi 
munkálatokban. Tudományos ülésszak 
az OPI-ban. — Pedagógiai Szemle, 1976. 
5. sz. 425—450. p. 

Kacsó Lajos: Tankok ellen száz halálon 
á t . . . Emlékülés és kiállítás a spanyol 
nép szabadságharcában részt vett nem
zetközi brigádok megalakulásának 40. 
évfordulóján. — N, 1976. 41. sz. 3. p. 

Milei György: Szibériai vándorgyűlés a 

[Saposnikov] Saposinyikov, B(orisz) M(i-
hajlov): Hadtudományi írások. (Vosz-
pominanija — voenno-naucsnüe trudü. 
Ford. Benda Kálmán.) Bp. Zrínyi K. 
1976. 366 p. 1 t. 

Szabó László: Katonai elméletek és néze
tek a két világháború között. — HK, 
1976. 1. sz. 96—111. p. 

Togliatti, Palmiro: A fasizmusról. — TSz, 
1976. 3. sz. 439—449. p. 

Togliatti, Palmiro: A fasiszta diktatúra fő 
jellemvonásai. — TSz, 1976. 3. sz. 450— 
457. p. 

Zrínyi Miklós: Hadtudományi munkái. 
(Szerk., bev. Perjés Géza, magyarázó 
tanulmányokat írták: Perjés Géza, Ro-
honyi Gábor, Tóth Gyula. 2. jav. kiad.) 
Bp. Zrínyi K. 1976. 457 p. 1 t. 

magyar internacionalisták történetéről. 
— PK, 1976. 4. sz. 201—210. p. 

Móricz Lajos: A vezetők szerepe a tudo
mányok művelésében. — Ho, 1976. 4. 
sz. 96—99. p. 

A negyvennyolcas forradalom kérdései. 
[MTA II. Osztálya és Történettudomá
nyi Intézete, a Magyar Történelmi Tár
sulat 1973. december 13—14-i tudomá
nyos ülésszakának anyaga.] (Szerk. 
Spira György, Szűcs Jenő.) Bp. Akad. 
K. 1976. 159 p. 
(Értekezések a történeti tudományok 
köréből. U. S. 77.) 

Pritz Pál: Tudományos ülésszak hazánk 
felszabadulásának 30. évfordulója al
kalmából. — MTA Filozófiai és Törté
nettud. Oszt. Közi. 1975. 2—3. sz. 207— 
238. p. 

Ságvári Ágnes: Az NSZK-beli Kelet-ku
tatás és Magyarország. — PK, 1976. 4. 
sz. 171—192. p. 

Szabolcs Ottó—Unger Mátyás: Egy nem
zetközi tanácskozás tapasztalatai. (Tör
ténelemtanítási szimpózium Varsóban 
és Krakkóban.) — Sz, 1976. 1. sz. 119— 
124. p. 

Szécsi Andor: A tudományos munka 
eredményeinek értékeléséről és elisme
réséről. — Ho, 1976. 7. sz. 83—85. p. 

Szécsi Andor: A tudományos munka és a 
tudományos alapokon végzett munka 
megkülönböztetéséről. — Ho, 1976. 5. 
sz. 78—80. p. 

A szocializmus és a nemzetek. [„A szo
cialista nemzetek fejlődése és interna
cionalista együttműködése" c. 1973. okt. 
23—24-i moszkvai tudományos konfe
rencia anyaga.] (Szerk. biz. M. I. Kuli-
csenko, I. F. Anoskin stb. Ford. Galy-
lyas Ferenc, Kravcsik István. Bp. — M.) 
Kossuth K. — (Müszl,) 1976. 524 p. 

Tudományos élet 
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A tudományos testületek üléseiről. — Ho, 
1976. 4. sz. 103—108. p, 

Újjáalakult a Hadtudományi Szakbizott
ság. — Határőr, 1976. 48. sz. 2. p. 

Zámbó B. Endre: A kollektív tudomá
nyos kutatómunka szerepének fokozó
dásáról. — Ho, 1976. 8. sz. 81—83. p. 

A hadtörténelem az ismeretterjesztésben és a honvédelmi nevelésben 
Danyi József: Napjaink honvédelmi ne

velése. — Határőr, 1976. 32. sz. 4. p. 
Dócs Béla: Segítsük a tanintézetekben fo

lyó honvédelmi oktatást. — HSz, 1976. 
11. sz. 70—72. p. 

Dráviczki Imre—Sereg József: Szocialista 
hazafiság és internacionalizmus. 2. — 
Hevesi Szemle, 1976. 3. sz. 59—62. p. 

Győri László: Cselekvő hazafiság. A 
KISZ IX. kongresszusa a hazafiságról, 
a haza védelméről. Az MN egész sze
mélyi állománya tájékoztatására. Bp. 
MN Módsz. Közp. 1976. 15 p. 
(Ifjúságpolitikai tájékoztató.) 

Hanák Katalin: Történelem a képernyőn. 
— Világosság, 1976. 3. sz. 178—183. p. 

Hazafiság — nemzetköziség. (Bev. és ösz-
szeáll. Pach Zsigmond Pál, Benczédi 
László.) Bp. MSZMP Budapesti Bizott
sága, 1976. 204 p. 

Hegedűs Gábor: A honvédelmi ismeretek 
oktatása a baráti szocialista országok
ban. — HSz, 1976. 7. sz. 76—80. p. 

Honvédelmi kabinet az iskolában. Mód
szertani útmutató a honvédelmi kabi
netek létrehozásához. Bp. MN Módsz. 
Közp. 1976. 31 p. 

Iskolarádió. Történelmi arcképcsarnok. 
Szöveggyűjtemény. (R. Várkonyi Ág
nes: Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc, 
Bercsényi Miklós, Bottyán János. Szerk. 
Sándor Györgyné. [Kiad. az] Iskolará
dió, Bp.) 1976. 100 p. 

Klaniczay Tibor: Hagyományok ébreszté
se. Bp. Szépirod. K. (1976.) 579 p. 

Nagy Andor: Szocialista hazafiság, prole
tár internacionalizmus — tanárképzés. 

(Acta Academiae Pedagogicae Agrien-
sis. N. S. Tom 13. Eger, 1975.) 103— 
120. p. 

Pach Zsigmond Pál : Hazafiság és nemzet
köziség a magyar történettudományban. 
— Magyar Hírlap, 1976. 258. sz. 9. p. 

Sterl István : Segítsük a hadtudományi is
meretterjesztést. — N, 1976. 1. sz. 8. p. 

Szabolcs Ottó: A hazafiság és internacio
nalizmus történetisége. — Pedagógiai 
Szemle, 1976. 5. sz. 430—433. p. 

Szentistványi Gyuláné: Három március. 
— Lobogó, 1976. 11. sz. 3—4. p. 

Szilágyi László: A katonai hagyományok 
jelentősége és tudatformáló ereje. — 
HSz, 1976. 6. sz. 81—86. p. 

Tamás István: Romm és De Launay. [Be
szélgetés a fasizmusról egy középisko
lában.] — Népszabadság, 1976. 30. sz. 
4—5. p. 

Tanulmányok a közművelődés köréből, 
(összeáll. Méreg László, Szilágyi Gyu
la.) Bp. Zrínyi K. 1976. 222 p. 

Történelem és tömegkommunikáció. 
Szerk. Vass Henrik. [Kiad. a] (Magyar 
Történelmi Társulat.) Bp. Akad. K. 
1976. 175 p. 
Bibliogr. 167—175. p. 

Tunyogi László: Négyszemközt a „Száza
dunkról". (Beszélgetés Tóth Sándorral.) 
— N, 1976. 52. sz. 12. p. 

Unger Mátyás: A történelmi tudat ala
kulása középiskolai történelemtanköny
veinkben a századfordulótól a felszaba
dulásig. Bp. Tankönyvkiadó, (1976.) 
340 p. 
Bibliogr. 331—338. p. 

Múzeumi, levéltári és térképtári gyűjtemények 

Antifasiszta plakátok. [Reprodukciók.] 
(Összeáll. B. Fábri Magda. Válogatás a 
Nemzetközi Antifasiszta Plakátkiállítás 
— Magyar Nemzeti Galéria, 1975 — 
anyagából.) Bp. Kossuth K. 1976. [78] p. 

Bendefy László: Buda várának legkoráb
bi XVIII. századi térképe és látképe. — 
Műemlékvédelem, 1976. 3. sz. 161— 
163. p. 

Bendefy László: A Hadtörténelmi Tér
képtár térképtörténeti hasonmás kiad
ványainak második sorozata. — HK, 
1976. 4. sz. 744—747. p. 

Brown, E.: Az 1939—1945-ös háborús ká
rok, a háború utáni rekonstrukció az 
NSZK és Anglia könyvtáraiban. — 
Könyvtári Figyelő, 1976. 6. sz. 551— 
554. p. 

Burger János: Hadtörténelem — pénze
ken. — ISz, 1976. 4. sz. 44—45. p. 

Burger János : Hangszerek a hadseregben. 
— ISz, 1976. 8. sz. 48—50. p. 

A csapatmúzeum. — HSz, 1976. 2. sz. 83— 
85. p. 
(Krasznaja Zvezda 1975. október 5-i sz.-
ból.) 

(Csendes László—Timár Eszter): Hadtör
ténelmi és katonai térképek kiállítása. 
1974. június 7—szeptember 2. (Kiállí
tást rend. . Bev. Csendes László.) 
[Kiad. a] Hadtörténelmi Térképtár. Bp. 
1974. 32 p. 

Fehér Géza: Török miniatúrák a magyar
országi hódoltság korából. Bp. Corvi
na—Magyar Helikon, 1976. 30 p., 56 t. 

Fogarassy László: Iratok az osztrák—raa-
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gyár határkérdés történetéhez. I. — 
Soproni Szemle, 176. 4. sz. 350—353. p. 

Galavics Géza: A törökellenes harc és 
egykorú világi képzőművészetünk. — 
Művészettörténeti Értesítő, 1976. 1. sz. 
1—40. p. 

Gömöri János: Karikás markolatú vas
kard Sopronból. — Soproni Szemle, 
1976. 2. sz. 143—150. p. 

Hrenkó Pál : Szeremley Miklós 1848-as 
csata- és Balaton-térképei. — Geodézia 
és Kartográfia, 1976. 6. sz. 425—439 p. 

Kacsó Lajos: Csapatmúzeumi őrjárat. (Ri
port a Klapka György és a Stromfeld 
Aurél laktanyák csapatmúzeumáról.) — 
N, 1976. 38. sz. 13. p. 

Kacsó Lajos: Forradalmi örökségünk. (A 
Magyar Tanácsköztársaság tárgyi em
lékei a Munkásmozgalmi Múzeumban. 
Hadtörténészek munkái a Tanácsköz
társaságról.) — N, 1976. 12. sz. 3. p. 

Kerekes Zoltán: Észrevételek a csapatha
gyományok ápolásáról. — HSz, 1976. 9. 
sz. 99—102. p. 

Lugosi József: Az 1780 M. Girardoni-szél-
puska a Hadtörténeti Múzeum gyűjte
ményében. — HK, 1976. 2. sz. 364— 
369. p. 

Magyar önkéntesek a spanyol nép sza
badságharcában. (Kiállítás a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeumban.) — Ha
tárőr, 1976. 42. sz. 12. p. 

Makai Ágnes: A spanyol köztársasági ki
tüntetések. Bp. Zrínyi K. 1976. 29 p. 
4 t. 
(Múzeumi füzetek 1.) 

(Makai Ágnes) : Vezető a Válogatott kato
nai kitüntetések című kiállításhoz. (Ki
állítást rend. .) [Kiad. az] Országom 
Hadtörténeti Múzeum, Bp. 1972. 16 p. 

Medveczky László: Emlékmúzeum Ro
dostóban. — Részletek emlékiratokból. 
— Népszabadság, 1976. 75. sz. 8—9. p. 

Megnyílt az I. Bolgár Hadsereg Múzeu
ma. Ünnepség Harkányban. — Dunán
túli Napló, 1976. december 18. 

Mészöly Gábor: Katonaszobrok. — Lobo
gó, 1976. 29. sz. 14—15. p. 

Mészöly Gábor: Űj szerzemények [a Had
történeti Múzeumban.] — N, 1976. 52. 
sz. 16. p. 

Molnár Aurél: A puska a kard édestest
vére. — Múzsák, 1976. 1. sz. 20—21. p. 

Allmayer-Beck, J. C. : A vezérkari tiszt. 
— Ho, 1976. 6. sz. 41—45. p. 
(Röv. ford, az Öst. Mii. Zeitung 1975. 
6. sz.-ból.) 

Bán János: A hadvezetés régen és ma. 
— ÉT, 1976, 39. sz. 1836—1840. p. 

Molnár József: A török világ emlékei 
Magyarországon. (Fkép: Hegede Béla. 
Bp.) Corvina, (1976.) 126 p. 111. 
Bibliogr. 124—126. p. 

Nagy Lajos: A kuruc kor fegyverei. — 
Lobogó, 1976. 13. sz. 27. p. 

Rácz István: Az első magyarországi ka
tonai térképfelvétel tanyatörténeti ta
nulságai. — Agrártörténeti Szemle, 
1976. 1—2. sz. 1—15. p. 

A Rákóczi emigráció Törökországban. Tö
rök iratok a szófiai Nemzeti Könyvtár 
Orientalisztikai Osztályának anyagá
ban, (összeáll. M. Mravkarova.) — Sz, 
1976. 6. sz. 1121—1131. p. 

Rákóczy Rozália: Az Országos Hadtörté
neti Múzeum életéből. — HK, 1976. 2. 
sz. 392—398. p. 

Regős László: A katona alakja a művé
szetben. — Határőr, 1976. 6. sz. 12. p. 

Rejtő István: Zalka Máté kéziratai. — 
Élet és Irodalom, 1976. 18. sz. 8. p. 

Rózsa György: II. Rákóczi Ferenc ikonog
ráfiájához. — ItK, 1976. 4. sz. 479— 
484. p. 

Rózsa György: Rákóczi képei. — Kritika, 
1976. 3. sz. 16—17. p. 

S[árhidai] Gy[ula:] Híres repülőgépek 
múzeumban. — Haditechnikai Szemle, 
1976. 2. sz. 72. p. 

Svidkovszkij, O. : Háborús és győzelnv 
emlékművek. „A harc és a győzelem 
emlékművei" címmel 1975 szeptembe
rében Minszkben tartott nemzetközi 
konferencia vitaindító előadása. — 
Művészettörténeti Értesítő, 1976. 2. sz. 
75—83. p. 

Takács Tibor: A szabadságharc fegyverei. 
(A Hadtörténeti Múzeum kiállításáról.) 
— N, 1976. 38. sz. 16. p. 

Temesváry Ferenc: A Magyar Nemzeti 
Múzeum fegyvergyűjteménye. — Bu
dapest, 1976. 3. sz. 23—27., 4. sz. 24— 
27., 5. sz. 24—29. p. 

Újlaki László: Nagyszabású régészeti fel
tárások országszerte. Gorsium, Mohács, 
Óbuda. — Népszabadság, 1976. 136. 3Z. 
8. p. 

Varga — Takács [Tibor] : A Lengyel Nép
hadsereg a képzőművészetben. — Ha
tárőr, 1976. 6. sz. 13. p. 

Barclay, C. N. : A hadászat és harcászat 
közötti súlypontváltozás. — Ho, 1976. 6. 
sz. 50—55. p. 
(Röv. ford, a Military Review 1975. 5. 
sz.-ból.) 

(Bimbó József—Fakó Imre—Könczöl Ti

ll. A HADMŰVÉSZETTÖRTENET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 
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bor): A korszerű légvédelem. (Bev. 
Stock János.) Bp. Zrínyi K. 1976. 259 p. 
12 t. Bibliogr. 259. p. 

Burger János: A tengerek királyai. — 
ISz, 1976. 24. sz. 40—43. p. 

Burger János: Évszázadok terepen. — 
ISz, 1976. 15. sz. 48—50. p. 

Burger János: Évszázadok táborban. — 
ISz, 1976. 20. sz. 38—40. p. 

Burger János: A tábori nyomdák. — ISz, 
1976. 16. sz. 47—49. p. 

Cendrowski, Jerzy—Swebocki, Stefan : 
Pszichológia a harcban és a katonai ve
zetésben. (Psychológia walki i dowódze-
nia. Ford. Pfeifer Dániel.) Bp. Zrínyi K. 
1976. 320 p. 

Dallos György: Az „orvosi jog" és etika 
néhány kérdése katonaorvosi szempont
ból. — Honvédorvos, 1976. 3. sz. 237— 
241. p. 

Fegyelem és a katona. 2. köt. A parancs
nok és a jog. [Bp.] MN Pol. Fcsf-ség, 
1976. 257 p. 

Finkelstein, J. : Az új NATO-doktrína. — 
Nemzetközi Szemle, 1976. 7—8. sz. 32— 
36. p. 

Gondolatok a helyi háborúkról, (összeál
lítás a baráti országok katonai irodal
mából.) — Ho, 1976. 6. sz. 10—15. p. 

Gorskov, Sz. G.: A tengeri hadszíntéren 
folytatott fegyveres harc hadászatának 
kérdéséhez. — Ho, 1976. 3. sz. 18—26. p. 
(Röv. ford, a Voennaja Müszl' 1974. 7. 
sz.-ból.) 

Granville, Pierre : A meteorológiai és geo
fizikai háború perspektívái. — Ho, 
1976. 12. sz. 101—106. p. 

A hadművészet néhány időszerű kérdése. 
— Ho, 1976. 4. sz. 29—38. p. 

Herczegh Géza: A humanitárius nemzet
közi jog megoldásra váró problémái. 
[A hadviselés új módja, eszközei és a 
jog.] — Állam és Jogtudomány, 1976. 2. 
sz. 239—260. p. 

Horváth Dezső: Az 1973-as közel-keleti 
háború műszaki biztosításának tapasz
talatai a Golan-fennsíkon. — Ho, 1976. 
16—23. p. 

Horváth Dezső: A negyedik arab—izraeli 
háború műszaki biztosításának kérdé
sei, tapasztalatai és tanulságai a sínai 
fronton. — Ho, 1976. 4. sz. 16—28. p. 

A katonai közösségek pszichológiai kér
dései. (Problému pszichologii voinszko-
go koUektiva.) [Irta] V. V. Barabans-
csikov, A. D. Glotocskin stb. (Ford. Se
res György.) Bp. Zrínyi K. 1976. 303 p. 

Kovács Jenő: Az ellenség előkészített vé
delmének áttörése. — Ho, 1976. 2. sz. 
11—20. p. 

Kovács Jenő: A környezeti hadviselés 

korlátozásáról. — Határőr, 1976. 38. sz. 
10. p. 

Krüger, Peter: Gondolatok a páncélelhá
rításról. — Ho, 1976. 6. sz. 23—35. p. 
(Röv. ford, a Wehrkunde 1975. 10—11. 
SZ.-bÓl.) 

Kulikov, V. : A fegyveres erők hadászati 
vezetése [a Nagy Honvédő Háborúban.] 
— Ho, 1976. 1. sz. 20—28. p. 

Kuvsinszkij, D.D.: A Szovjet Fegyveres 
Erők egészségügyi biztosításának ta
pasztalatai a Nagy Honvédő Háborúban 
és a katonaorvostudomány mai problé
mái. — Honvédorvos, 1976. 4. sz. 271— 
279. p. 

Lévay Gábor: A folyami biztosítás új 
helyzetéről. — Ho, 1976. 5. sz. 25—35. p. 

Madaras Péter: Genf után 50 évvel — a 
vegyifegyverek betiltásáról. — Ho, 
1976. 2. sz. 20—37. p. 

Németh Tibor—Székely Sándor: A had
viselés jogi szabályairól. Tiszteknek, 
parancsnokoknak. Bp. Zrínyi K. 1973. 
61 p. 

Pataky Iván : Fejezetek a polgári védelem 
történetéből. 1—5. r. A légoltalom a 2. 
világháborúig. — Polgári Védelem, 
1976. 7. sz. 28—30., 8. sz. 26—28., 9. sz. 
6—9., 10. sz. 29—30., 11. sz. 22—23. p. 

Pirityi Sándor: Tengerek stratégiája. Bp. 
Zrínyi K. 1976. 140 p. 

Poór László: A lakott helységekért vívott 
harc néhány kérdése. — Ho, 1976. 5. 
sz. 15—25. p. 

A riasztás történetéből. [Irta] : P. M. [Pél
dák a hadtörténelemből.] — PV, 1976. 
5. sz. 18—19. p. 

Rydzynski, Zdislaw: A katona pszichikai 
állapota. (Problémy zdrowia psychicz-
nego zolnierzy. Ford. Murányi Beat
rix.) Bp. Zrínyi K. 1976. 208 p. 

Szimonjan, R.—Kalacsev, N.: Az Ameri
kai Egyesült Államok hadművészeté
nek fejlődése a második világháborút 
követő években. — Ho, 176. 12. sz. 23— 
30. p. 
(Röv. ford, a Zarubezsnoe Voennoe 
Obozr. 1976. 2. sz.-ból.) 

Takáts László: Hazai forrásadatok a ka
tonakórházak XVII—XVIII. századbeli 
fejlődéséhez. 2. r. — Honvédorvos, 1976. 
3. sz. 251—264. p. 

Volkogonov, D. A. : A szovjet tiszt etiká
ja. (Etika szovetszkogo oficera. Ford. 
Dalos György.) Bp. Zrínyi K. 1976. 
243 p. 

Zsadov, A. Sz. : A hadsereg támadó had
művelete előkészítésének és lefolytatá
sának néhány kérdése. — Ho, 1976. 5. 
sz. 35—49. p. 
(Röv. ford, a Voennaja Müszl' 1975.11— 
12. sz.-ból.) 
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Vártörténet 

Berkes Péter: A mindent túlélő fellegvár. 
(Munkács.) — Lobogó, 1976. 13. sz. 17. p. 

Détshy Mihály: Végvárrendszerünk XVI. 
századi kiépítésének kérdéséhez. — HK, 
1976. 3. sz. 571—577. p. 

Dezséry László: Simontornyán, Simon 
tornya körül. — Lobogó, 1976. 13. sz. 
12—13. p. 

Györffy György: A (magyar várszervezet 
kialakulása. — Acta Archaeologica., 
1976. 3—4. sz. 323—358. p. 

Hrenkó Pál : Bottyán-sáncok a Duna men
tében. — Geodézia és Kartográfia, 1976. 
2. sz. 139—144. p. 

Kárpáti György: A dunaföldvári öregto
ronyban. — Lobogó, 1976. 35. sz. 18— 
19. sz. 

Kozák Éva. M. : A dunaföldvári öreg to
rony. — ÉT, 1976. 17. sz. 802—805. p. 

Mészöly Gábor: Várszámadás. 1—2. r. — 
Lobogó, 1976. 22. sz. 14—15., 23. sz. 16— 
17. p. 

Müller Veronika: Az egerszegi vár a 

Burger János : Kővetők és lövegek. — ISz, 
1976. 21. sz. 48—51. p. 

Egerszegi János: A puskagránátok fejlő
dése. — Haditechnikai Szemle, 1976. 1. 
sz. 10—13. p. 

Erdős József : Gázveszély, sugárveszély . . . 
Bp. Zrínyi K. 1976. 64 p. 
(Haditechnika fiataloknak.) 

Farkas Róbert—Bulyáki László: Lézerek 
a haditechnikában. Bp. Zrínyi K. 1976. 
63 p. 
(Haditechnika fiataloknak.) 

Haditechnikai kislexikon. (Szerk. biz. 
Nagy István György, Bokor Imre [stb.]) 
2. átd., bőv. kiad. Bp. Zrínyi K. 1976. 
417 p., 4. t. mell. 

Híres repülőgépek. Aichi E13A. (Japán 
felderítő hidroplán a második világhá
borúban.) — Re, 1976. 1. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Bristol Beaufighter. — 
Re, 1976. 2. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Handley Page — 
„Hampden". — Re, 1976. 6. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Handley Page „Hey
ford". — Re, 1976. 10. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Hawker „Hart" és 
„Hind". — Re, 1976. 3. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Kawasaki Ki—48. — 
Re, 1976. 7. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Miles „Master". — Re, 
1976. 8. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Mitsubishi G 3M. — 
Re, 1976. 9. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Nakajima B6N „Ten-
za". — Re, 1976. 11. sz. 11. p. 

XVII. században. Zalaegerszeg, 1976. 
71 p. 
(Zalaegerszegi füzetek 2.) 

Müller Veronika: A zalai végvári rend
szer hatása a településszerkezetre. — 
Levéltári Szemle, 1976. 1. sz. 125—130. p. 

Nováki Gyula: A magyarországi földvá
rak az őskortól a középkorig. — Épí
tés—Építészettudomány, 1975. 3—4. sz. 
323—339. p. 

Nováki Gyula: A 10—11. században a 
Nagyalföld északi határán épült várak 
topográfiai sajátosságai. — Acta Ar
chaeologies, 1976. 3—4. sz. 359—370. p. 

Varga—Takács [Tibor] : Végvár az ország 
belsejében. (Várpalota.) — Határőr, 
1976. 20. sz. 13. p. 

Vincze Csaba: A körmendi Batthyány
vár története és a tervezett művelődési 
központ. — Vasi Szemle, 1976. 3. sz. 
332—354. p. 

Wellner István: A Március 15. téri római 
kori erőd. — Budapest, 1976. 1. sz. 17— 
19. p. 

Híres repülőgépek. Short „Golden Hind". 
— Re, 1976. 4. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Supermarine Seafire. 
— Re, 1976. 5. sz. 11. p. 

Híres repülőgépek. Szuhoj Szu—7 és Szu— 
9. — Re, 1976. 12. sz. 11. p. 

Horváth Árpád: Egy elsüllyedt hadiflotta 
kiemelése. — ÉT, 1976. 46. sz. 2182— 
2186. p. 

Horváth Árpád: Fantasztikus fegyverek. 
— N, 1976. 47. sz. 16. p. 

Horváth Árpád: Hadihidak — pontonhi
dak. — N, 1976. 40. sz. 16. p. 

Horváth Árpád : Légitámadás ballonokkal 
a második világháborúban. — ÉT, 1976. 
10. sz. 463—467. p. 

Horváth Árpád: A lokátor krónikája. — 
N, 1976. 43. sz. 16. p. 

Horváth Árpád: A távcső históriája. — 
N, 1976. 36. sz. 16. p. 

Horváth Árpád: A vontatók históriája. — 
N, 1976, 37. sz. 16. p. 

Hozzászólások, kiegészítések Punka 
György—Sárhidai Gyula: „A magyar 
Me—210 Ca—1 gyorsbombázók és al
kalmazásuk" c. cikksorozathoz. — Re, 
1976. 2. sz. 17. p. 

Mészáros Vince: Martin Lajos, a repülés 
úttörője. Bp. Közlekedési Múzeum, 
1976. 63. p. 
(A Közlekedési Múzeum füzetei 5.) 

Molnár József: Az egykori török hajóhíd 
Esztergom és Párkány között. — Mű
emlékvédelem, 1976. 3. sz. 158—160. p. 

Nagy Lajos: Újítási verseny Néphadsere-

A haditechnika története 
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günkben. — Haditechnikai Szemle, 
1976. 2. sz. 70—71. p. 

Nagyváradi Sándor—Varsányi Ernő: Ka
tonai repülőgépek. Típuskönyv. Bp. 
Zrínyi K. 1976. 279 p. 
Bibliogr. 279. p. 

Pálffy István: A rádiólokátor a háború 
szeme. Bp. Zrínyi K. 1976. 62 p. 
(Haditechnika fiataloknak.) 

A Rába Botond, (összeáll. Honfi Imre.) 
— Haditechnikai Szemle, 1976. 3. sz. 
106—108. p. 

Sárhidai Gyula: Helikopterek. — Határ
őr, 1976. 38—45. sz. 14—15. p. 

Sárhidai Gyula: Légierőnk fejlődésének 
negyedszázada. 1—3. r. — Re, 1976. 7. 
sz. 12—13., 8. sz. 14—15., 9. sz. 15. p. 

Sárhidai Gyula: MiG—23; — MiG—25. — 
Re, 1976. 10. sz. 17. p. 

Stulz, Percy: A Szörnyeteg. Az atommag
kutatás történetéből. (Schlaglicht Atom. 
(Aus der Geschichte der Kernfor
schung./ Ford. Moller Pál.) Bp. Zrínyi 
K.—Kossuth K. 1976. 373 p. 

Burger János: Kémek, felderítők. — ISz, 
1976. 13. sz. 46—48. p. 

Horváth J. Ferenc: A hírszerzés történe
téből. — Határőr, 1976. 46—52. sz. 10. p. 

Radó Sándor: Dóra je len t i . . . 3. kiad. (Bp.) 
Kossuth K. 1976. 430 p. 

Ruland, Bernd: Moszkva szemei. Két lány 
Hitler ellen. (Die Augen Moskaus. 

Bezerédy Győző: Ujabb adatok a XVI. 
századi Baranyából. — Baranyai Mű
velődés, 1976. 2. sz. 37—40. p. 

Dokumentumok Kecskemét történetéből. 
1. köt. 1944. október 31—1945. május 8. 
Gyűjtötte, összeáll, és jegyz. Iványosi-
Szabó Tibor. Kecskemét, Petőfi ny. 
1975. 273 p., ill. 

Gállos Ferenc: Tanulmányok Pécsvárad 
középkori történetéhez. (Sajtó alá 
rend. Gállos Orsolya.) Pécs, Pécsvárad 
Nagyközség Közös Tanács, 1975. 56 p. 

IIa Bálint: Gömör megye. 1. A megye tör
ténete 1773-ig. [Kiad. a] (Magyar Orszá
gos Levéltár.) Bp. Akad. K. 1976. 495 
p. 2 térk. 

Mezőkövesd város monográfiája. (Szerk. 
Sárközi Zoltán, Sándor István.) Mező
kövesd, 1975. 796 p. 

Molnár Dezső: A celldömölki járás fel
szabadulása. — Vasi Honismereti Közi. 
1975. 1. sz. 110—114. p. 

Szentesi György: Helikopterek. — Határ
őr, 176. 37. sz. 14. p. 

Szentesi György: A MIG-ek negyedszáza
da. (Élet és Tudomány kalendáriuma 
1976. Bp. Hírlapk. Váll. 1976.) 242— 
249. p. 

Szentesi György: Repülés repülőtér nél
kül. Bp. Zrínyi K. 1976. 63 p. 
(Haditechnika fiataloknak.) 

Szovjet űrkutatás 1971—76. (összeáll. Ga
lambos Tibor.) [Kiad. a] Magyar—Szov
jet Baráti Társaság. (Bp.) 1976. 77 p. 

V[arsányi] E[rnő]: Chance Vought F4U 
„Corsair". — Re, 1976. 8. sz. 16. p. 

Varsányi Ernő: Iljusin repülőgépek. 1—7. 
r. (Vadászrepülőgépek. Bombázó- és 
többfeladatos gépek. Csatarepülőgépek. 
Szállítórepülőgépek.) — Re, 1976. 5. sz. 
6—7., 6. sz. 8—9., 7. sz. 8—9., 8. sz. 8— 
9., 10. sz. 7., 11. sz. 9., 12. sz. 7. p. 

Vlarsányi] E[rnő] : Vought-Sikorsky OS2U 
„Kingfischer". — Re, 1976. 6. sz. 16. p. 

A Vasa, a világ legrégibb csatahajója. 
[Irta:] D. L. — Lobogó, 1976. 28. sz. 16— 
17. p. 

Ford. Tihanyi Vera. Bev. Radó Sándor.) 
Bp. Európa, 1976. 219 p. 

Sztrilich György: A titkosírás. — ÉT, 
1976. 33. sz. 1551—1555. p. 

Titkos háborúk történetéből. — Belügyi 
Szemle, 1976. 1—12. sz. 

Vajda Péter: Veszélyes ellenség. Bp. Zrí
nyi K. 1976. 267 p. 

Németh Gyula: Iszkaszentgyörgy történe
te a legrégibb időktől a felszabadulásig. 
Iszkaszentgyörgy, Községi Tanács, 1976. 
123 p. 

(Németh Imre—Somogyi György—Koch 
József) : Paks nagyközség monográfiája. 
(Szerk. Németh Imre. Kiad. a Paks 
nagyközségi Tanács.) Bp. Zrínyi ny. 
1976. 410 p. 
Bibliogr. 405—408. p. 

Nógrádi évszázadok. Olvasókönyv a me
gye történetéhez. (Összeáll. Schneider 
Miklós.) Salgótarján, 1976. 190 p. 
(Adatok és források a Nógrád Megyei 
Levéltárból 6.) 

Solymosi László: A helytörténet fonto-
sabb forrásainak kutatása és hasznosí
tása. — TSz, 1976. 1—2. sz. 123—155. p. 

Vanyó Tihamér: Sopron vármegye had
ügyi gazdasági viszonyai és közállapo
tai (1640—1690). — Soproni Szemle, 
1976. 1. sz. 20—38., 2. sz. 113—129., 3. 
sz. 211—221. p. 

A hírszerzés és a kémkedés törtenete 
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Magyarország hadtörténelme a honfoglalástól 1526-ig 

Bálint Csanád: A Dél-Alf öld a IX—X. 
században. A honfoglalás előestéje. — 
Tiszatáj, 1976. 10. sz. 29—35. p. 

Berkes Péter: A nagy parasztfelkelés. — 
Lobogó, 1976. 47. sz. 18—19. p. 

B[urger] Jfános]: Őseink Európában. — 
ISz, 1976. 11. sz. 48—50. p. 

Kenedi Lia: És megindult Hunyadi ne
hézlovassága. — Lobogó, 1976. 51. sz. 
16—17. p. 

Kései „riport" a muhi csatáról. [írta] B. 
Sz. — Lobogó, 1976. 40. sz. 16—17. p. 

Kimondhatatlan nyomorúság. Két emlék
irat a XV—XVI. századi oszmán fog
ságról. (1. Magyarországi György barát 
értekezése a törökök szokásairól, viszo
nyairól és gonoszságairól. Georgius de 
Hungária: Tractatus de moribus, con-
dicionibus et nequicia turcorum. 2. 
Gyurgyevics Bertalan: Kis könyvecske 
a török rabok és a török uralma alatt 
élő adófizető keresztényeik gyötrelmei
ről. Bartholomaeus Georgievits: Libel-
l u s . . . de afflictione captivorum. Ford., 
utószó, jegyz. Fügedi Erik.) Bp. Európa 
K. 1976. 267 p. 

Kristó Gyula: Az Aranybullák évszázada. 
(Bp.) Gondolat, 1976. 254 p. 

Abinéri Ottó: Mohácsra emlékezünk. — 
Határőr, 1976. 36. sz. 12. p. 

Barta Gábor: Mohács ürügyén. (Szaktu
domány és ismeretterjesztés.) — Jelen
kor, 1976. 10. sz. 918—927. p. 

Barta Gábor: A mohácsi vész. A csata 
450. évfordulója alkalmából. (Élet és 
Tudomány kalendáriuma 1976. Bp. Hír-
lapk. Váll. 1976.) 224—230. p. 

Barta János: Mohács — mai szemmel. — 
Alföld, 1976. 8. sz. 83—86. p. 

Bauhoff er József: A mohácsi csata hely
beli művészeti emlékei. — Baranyai 
Művelődés, 1976. 2. sz. 95—100. p. 

Beké Kata: Ki írjon a történelemről? 
(Barta Gábor Nemeskürty kritikájáról.) 
— Valóság, 1976. 3. sz. 100—103. p. 

Beké Kata: Párhuzamos félreértelmezé
sek. — Jelenkor, 1976. 12. sz. 1120— 
1123. p. 

Berkes Péter: Hol volt a mohácsi csata? 
— Lobogó, 1976. 29. sz. 16—17. p. 

Berkes Péter: Katonák a mohácsi csata
mezőn. — Lobogó, 1976. 28. sz. 18— 
19. p. 

[Berkes Péter] : „A női nem ékessége". 
1526—Mohács. [Kanizsai Dorottya] — 
Lobogó, 1976. 35. sz. 8. p. 

Bernáth János—Bernáth Jánosné: A mo
hácsi csata tanítása az általános iskolá
ban. — Baranyai Művelődés, 1976. 2. sz. 
67—83. p. 

(Magyar história [4.]) 
Bibliogr. 243—245. p. 

[Rázsó Gyula] : Mátyás király zsoldosai. — 
Interpress Magazin, 1976. 6. sz. 50— 
57. p. 

Rázsó Gyula: Padisah rabszolgái. — In
terpress Magazin, 1976. 3. sz. 

[Rázsó Gyula]: Tézisek „A zsoldosintéz
mény története Magyarországon a 
XIV—XV. században" című kandidátu
si disszertációhoz. [Bp. Akad. K. 1976.] 
22 p. 

Székely György: Dózsa Györgytől Geor
gius Zekéiig. — Agrártörténeti Szemle, 
1976. 3—4. sz. 539—543. p. 

Szűcs Jenő: A franciskánusok közötti el
lenzéki törekvések szerepe az 1514. évi 
parasztháború és a reformáció ideoló
giájának alakulásában Magyarorszá
gon. — AH, 1976. 1—2. sz. 25—70. p. 

Tamás István: István király kora és sze
mélye. [Beszélgetés Kralovánszky Alán 
régésszel.] — Népszabadság, 1976. 197. 
sz. 16. p. 

Tamás István: A várhegy kövei. Népek, 
háborúk, évszázadok. — Népszabadság, 
1976. 269. sz. 7. p. 

Boda Miklósné—Huber Kálmánné: Bib
liográfia. (Kiad. a Baranya Megyei 
Könyvtár, Pécs; Mohácsi Jenő Járási és 
Városi Könyvtár, Mohács.) Pécs, 1976. 
95 p. 12 t. 

Boros László: Dorfmeister István két mo
hácsi csataképének művészettörténeti 
értékelése. — Baranyai Művelődés, 
1976. 2. sz. 101—105. p. 

Brodarics (István) históriája a mohácsi 
vészről. (Igaz leírása a magyaroknak a 
törökökkel Mohácsnál vívott csata j ár ÓL 
De conflictu Hungarorum cum Turcis 
ad Mohatz verissima descriptio.) Ford., 
jegyz. Szentpétery Imre. Bp. (Zrínyi K. 
1976.) 67 p. 

Bucsay Mihály: A gyászévtized drámája 
és a résztvevők külföldi kapcsolatai. — 
Theológiai Szemle, 1976. 5—6. sz. 179— 
183. p. 

Csendes László: A gyászteret keresve. 
Térkép és terepszemle. „Aztán minden
ki menekült". Mohács, 1526. — Mo, 
1976. 33. sz. 22—23. p. 

Csendes László: A mohácsi csatatér — 
légi fényképen. — ÉT, 1976. 36. sz. 
1691—1693. p. 

Csendes László: A mohácsi titok nyomá
ban. (Légi felvételek a mohácsi csata
térről.) Katona István riportja. — N, 
1976. 52. sz. 12. p. 

A mohácsi csata 
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Csendes László—Rázsó G y u l a : A mohács i 
csata. — HSz, 1976. 9. sz. 5—10. p . 

Cserháti József: Mohács emlékezete . — 
Vigília, 1976. 8. sz. 505—506. p . 

Csonkaréti K á r o l y : Mohács a k o r t á r s a k 
szemével . — Hatá rő r , 1976. 32. sz. 16. p . 

Faragó V i lmos : Egy v i tac ikk ü r ü g y é n — 
az i l letékességről. — Je lenkor , 1976. 10. 
sz. 941—942. p . 

Fehér Pá l , E. : I smer jük meg ö n m a g u n 
kat . Mohácsró l — négyszázötven év 
u tán . — Népszabadság, 1976. 204. sz. 
9. p . 

Fischer J á n o s : Megemlékezés a mohács i 
csa ta 450 éves évfordulóján rendeze t t 
városi Tanácsülésein. — B a r a n y a i M ű 
velődés, 1976. 4. sz. 126—131. p . 

Fülep F e r e n c : A „Mohácsi csa ta" c. á l 
l andó kiá l l í tás m e g n y i t á s á r a (1976. a u 
gusztus 28.) — B a r a n y a i Művelődés , 
1976. 4. sz. 122—125. p. 

Für La jos : Mohács — 1526. a u g u s z t u s 29. 
— Népszava, 1976. 203. sz. 5. p . 

Hanus Erzsébe t : Mohács a kö l tésze tünk 
tükrében . — B a r a n y a i Művelődés , 1976. 
2. sz. 50—61. p . 

Horváth J á n o s : A mohács i vész k iha t á sa 
Pécs városára . [Latinból] ford, és közli 
Holovics Flór ián. — Vigília, 1976. 8. sz. 
519—522. p . 

Horváth T a m á s : Mit t an í t Mohácsró l a 
„ H á r m a s Kis T ü k ö r " ? („S' Mohács , hol 
n é p ü n k n e k lőn egykor nagy kára" . ) — 
B a r a n y a i Művelődés , 1976. 2. sz. 62— 
66. p . 

Hunyadi K á r o l y : A mohács i csa ta 450. 
évfordulója. — PV, 1976. 9. sz. 28— 
29. p . 

Kacsó La jos : A mohács i hősök n y o m á 
ban . — N, 1976, 26. sz. 6. p . 

Kacsó La jos : Mohácsi t é rképek val la tója . 
— N, 1976. 33. sz. 12. p . 

Káldy-Nagy G y u l a : Tör t éne lmi v issza te
kin tés a mohács i csa ta 450. évforduló
ján . — Magya r Nemzet , 1976. 204. sz. 
9. p . 

Katona M a g d a : Evl ia Cselebi Mohácsról . 
— Honismere t , 1976. 4. sz. 21—23. p . 

Keresztury Dezső: Csak n é h á n y kérdés . 
(Bar ta G á b o r : Mohács ü rügyén c. c ik
kéhez.) — Je lenkor , 1976. 10. sz. 938— 
941. p . 

Kiss Bé la : A m a g y a r naszádok és a t ö 
rök ha jóhad a mohács i csa tában . — 
B a r a n y a i Művelődés , 1976. 2. sz. 30— 
32. p . 

Kiss Bé la : I I . Lajos halá la . — Vigília, 
1976. 8. sz. 507—512. p . 

Kiss Káro ly : Kegye t l en — d r á g a — bor 
za lmas a jándék. [A mohács i csa ta té r 
régészeti fel tárása.] — Üj Tükör , 1976. 
21. sz. 4—5. p . 

Kiss K á r o l y : Mohács és az i rodalom. — 
Hatá rőr , 1976. 37. sz. 12. p . 

Kiss K á r o l y : Mohács h í re . Mohács k ü l 

földi i roda lmából . — Űj Tükör, 1976. 
48. sz. 5—7. p . 

Kiss K á r o l y : A mohács i gyásztéren. A 
h a r m a d i k tömegsír . — Magya r Nemzet , 
1976. 9. sz. 9. p . 

Kiss K á r o l y : Régészet és tör ténelem. A 
mohács i gyásztéren. — Magyar Nemzet , 
1976. 151. sz. 9. p . 

Kiss K á r o l y : T ö b b is veszet t Mohácsná l? 
— Kor t á r s , 1976. 8. sz. 1287—1299. p. 

Klaniczay T ibor : Mi és mié r t veszet t Mo
hácsná l? — Kor t á r s , 1976. 5. sz. 783— 
796. p . 

Kovács A n d r á s : Kanizsa i Dorottya. — 
B a r a n y a i Művelődés , 1976. 2. sz. 27— 
29. p . 

Lázár I s t ván : Mohácsa ink . — Élet és I ro 
dalom, 1976. 35. sz. 1—2. p. 

Magyarország első, 1783-as ka tona i fel
m é r é s e a l ap ján készül t t é rkép (XII— 
33) számú szelvénye. Másolat . Mohács. 
(Közreadja a Had tö r t éne t i Múzeum, 
Térképtár . ) Bp. Térképészet i Intézet, 
1976. — Megje lent a mohács i csa ta 450. 
évfordulójára . Facs imi le kiad. 

Marafkó Lász ló : A [mohácsi] csa ta té r 450 
év m ú l t á n . — M a g y a r Ifjúság, 1976. júl . 
30. 29—31. p. 

Maráz Bo rbá l a : A mohács i csa ta tér régé
szeti leletei. — Honismere t , 1976. 4. sz. 
23—25. p . 

Marosi E n d r e : A mohács i csa ta tér hely
megha tá rozásához . — HK, 1976. 4. sz. 
631—650. p. 

Marthy B a r n a : Mohács felkiál tó- és k é r 
dőjelei. — Ország-Világ, 1976. 34. sz. 
9. p . 

Mohács emlékezete . A mohács i c sa tá ra 
vonatkozó legfontosabb magyar , nyuga
ti és tö rök források. A csatahely régé
szet i f e l t á rásának e redménye i . (Szerk. 
K a t o n a Tamás . Bp. Magya r Helikon, 
1976.) 275 p. 14 t. 

Mohács — 1526. augusz tus 29. — H a t á r 
őr, 1976. 36. sz. 12. p . 

Mohács 1526. augusz tus 29. — Űj Tükör, 
1976. 35. sz. 8—9. p. 

A mohács i csa ta á ldoza ta inak emlékére . 
(Tanulmányok.) — Baranya i Művelő
dés, 1976. 2. sz. 3—111. p . 4 t. 

A mohács i csa ta — egy boton. — Lobogó, 
1976. 9. sz. 25. p . 

Molnár I m r e : A mohács i csa ta török 
s z e m m e l . . . (Részletek Dselálzádé 
Musztafa török tö r t éne t í ró művébő l 
T h u r y József 1896-ban megje lent for
d í t ása nyomán.) — Baranya i Műve lő
dés, 1976. 2. sz. 20—26. p. 

Nagy Zo l t án : T ö r t én e l mi emlékhe ly M o 
hácson. — Kr i t ika , 1976. 12. sz. 23— 
24. p. 

Nagy Zo l t án : Megemlékezés a mohács i 
csatáról . — T h e N e w H u n g a r i a n Q u a r 
ter ly , 65. sz. 1976. 64—66. p . 

Nemeskürty I s t v á n : A köz tuda tban élő 
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Mohács-kép változása Zrínyi műveiben. 
— Baranyai Művelődés, 1976. 2. sz. 33— 
36. p. 

Nemeskürty István: Magam mentsége 
Mohács után. — Jelenkor, 1976. 10. sz. 
928—938. p. 

Ortutay Gyula: Mohács emlékezete. — 
Baranyai Művelődés, 1976. 4. sz. 132— 
137. p. 

Perjés Géza: Csendes, békés meditáció 
Mohácsról. (Vekerdi László cikke nyo
mán.) — Jelenkor, 1976. 9. sz. 829— 
842. p. 

Perjés Géza: A mohácsi csata. (1526. au
gusztus 29.) — HK, 1976. 3. sz. 427— 
466. p. 

Pilaszanovich Irén: Mohács. — Baranyai 
Művelődés, 1976. 4. sz. 144—147. p. 

Polányi Imre: Mohács a Horthy-korszak 
(történelmi hagyományrendszerében. (A 
Mohácsi Emlékkönyv alapján.) — Ba
ranyai Művelődés, 1976. 2. sz. 41—44. p. 

Rácz-Székely Győző: „Még a lovak lábát 
sem patkolták meg." A mohácsi csata 
450. évfordulója. — Köznevelés, 1976. 
aug. 27. 8. p. 

Rázsó Gyula: Erőviszonyok Mohács előtt. 
Magyarország az oszmán hódítás ár
nyékában. — ÉT, 1976. 35. sz. 1635— 
1641. p. 

Rázsó Gyula: Mitől vész a vész? Zöldi 
László beszélgetése hadtörténész
szel a mohácsi csatáról. — Magyar Ifjú
ság, 1976. aug. 27. 14—15. p. 

Rázsó Gyula: Mohács, 1526. augusztus 29. 
Bp. MN Módsz. Közp. 1976. 18 p. 

Rázsó Gyula: A mohácsi katasztrófa 
(1526. augusztus 29.) — Baranyai Mű
velődés, 1976. 2. sz. 12—19. p. 

Rázsó Gyula: Mohácsra emlékezve. — N, 
1976. 35. sz. 12. p. 

Regölyi Zsolt: A mohácsi csata előzmé
nyei és lefolyása, ahogy azt egy szeren
csésen megmenekült német zsoldoska
tona látta, átélte és a valósághoz hűen 
Bécsben elmesélte. (Űj Űjság a magya
rok és a török császár közötti csata le
folyásáról. Neue Zeitung Wie die 
Schlacht zu Ungern mit dem Türki
schen Keyser ergangen. Közread, és 
bev. -r —.) — Baranyai Művelődés, 
1976. 2. sz. 7—11. p. 

Csonkaréti Károly: Végvári vitéz és köl
tő. (Wathay Ferenc.) — Határőr, 1976. 
7. sz. 12. p. 

Csonkaréti Károly : Wathay Ferenc a vég
vári katona és a költő. [1568—16?] — 
Lobogó, 1976. 29. sz. 24. p. 

Az egri vár kémei és fegyverei a vár
számadások és leltárak tükrében 
(1549—1562). (Az egri múzeum évköny-

Ritoókné Szalay Ágnes: „Mohácsi vesze
delem után való szép emlékezetre való 
dolog." — Kortárs, 1976. 8. sz. 1279— 
1280. p. 

Ruf f y Péter: őszi nap Mohácson tizen
hat év után. — Magyar Nemzet, 1976. 
210. sz. 9. p. 

Sinkovics István: Megnyitó. (A Magyar 
Történelmi Társulat által Mohácson 
rendezett emlékülésen elhangzott be
széd. 1976. augusztus 27.) — Baranyai 
Művelődés, 1976. 4. sz. 118—121. p. 

{Szakoly Ferenc) : A csata tömegsírjait 
még nem tárták fel. Szakály Ferenccel 
beszélget Kalmár György. — Űj Tü
kör, 1976. 21. sz. 4—5. p. 

Szakály Ferenc: Az 1526. évi mohácsi ka
tasztrófa. — The New Hungarian 
Quarterly, 65. sz. 1976. 43—63. p. 

Szakály Ferenc: Ország — perspektíva 
nélkül. Jegyzetek az újabb Mohács
irodalomhoz. — Kritika, 1976. 8. sz. 
29—32. p. 

Szakály Ferenc: XVI—XVII. századi tör
ténelmünk néhány kritikus kérdéséről. 
— Mohács 450. évfordulóján. — Jelen
kor, 1976. 12. sz. 1109—1119. p. 

Szakály Ferenc: Tomori Pál emlékezete. 
— Üj írás, 1976. 9. sz. 91—100. p. 

Timár György: Baranyai csapatok a mo
hácsi csatában. — Vigília, 1976. 8. sz. 
516—518. p. 

Tudományos emlékülés a mohácsi csata 
450. évfordulója alkalmából. [Pécs, 
1976.] (Szerk. Mitzki Ervin.) Pécs, TIT 
Baranya Megyei Szervezet, 1976. 56 p. 

Udvardy József: Tomori Pál és a mohácsi 
vész. — Teológia, 1976. 3. sz. 132—137. p. 

Várkonyi Endre: Mohács-krónika. Párt
harcok és ütközetek. Egyenlőtlen küz
delem. — Mo, 1976. 33. sz. 21. p. 

Vekerdi László: Nekünk Mohács kell? 
(Ujabb Mohács-historiográfiánkról.) — 
Jelenkor, 1976. 7—8. sz. 715—727. p. 

Zöldi László: Mennyi veszett Mohácsnál? 
— Élet és Irodalom, 1976. 36. sz. 6. p. 

Zöldi László: Miért kell Moháccsal fog
lalkozni? Kerekasztal-beszélgetés törté
nelemszemléletünk zavarairól. — Köz
nevelés, 1976. szept. 17. 5—6. p. 

ve. 13. Szerk. Bakó Ferenc. Bp. Frank
lin ny. 1975. 341 p.) 

Garthay István : Ki tűzte ki a zászlót Bu
dán (1686-ban?) — Mo, 1976. 14. sz. 
31. p. 

Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvi
déken. (Bp.) Gondolat, 1976. 291 p. 
(Magyar história. 6.) 
Bibliogr. 279. p. 

Magyarország hadtörténelme 1526-tól a Rákóczi-szabadságharcig 
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Köpeczi Bé la : „Magyarország a keresz
ténység el lensége". A Thököly-felkelés 
az európa i közvé leményben . (Ford. H a j 
na l Gábor , Jánossy I s tván stb. Függ. 
C e n n e m é Wi lhe lmb Gizella. Thököly 
I m r e és szabadságharca az egykor i g ra 
fikában.) Bp. Akad . K. 1976. 384 p. 18 t. 

Marosi E n d r e : Válasz Szántó I m r e m e g 
jegyzéseire. — HK, 1976. 4. sz. 723— 
724. p. 

Molnár Rezső: N e m áfium, h a n e m áp ium. 
[ í rásszákér tő Zr ínyi r ö p i r a t á n a k kéz
i r a t á r ó l ] — M a g y a r Nemzet , 1976. 16. 
sz. 4. p . 

Nagy Lász ló : Beth len és Wal lens te in . — 
In te rpress Magazin, 1976. 7. sz. 130— 
137. p. 

Nagy Lász ló : K á t h a y Mihály a m a g y a r 
h is tór iában. (Egy régvol t pol i t ikai gyil
kosság.) [1607.] — Valóság, 1976. 9. sz. 
93—108. p . 

Santavouri, M a r t t i : A fejedelem (Bethlen 
Gábor) út ja . [Tört. regény.] (Ruht inaan 
Tie. Ford. J ávo r szky Béla.) Bp. Eu rópa 
K. 1976. 480 p. 
(Századok — emberek. ) 

Sugár I s t v á n : Szigetvár és v iadala . Bp. 
Zr ínyi K. 1976. 228 p. 28 t. 
Bibliogr. 225—228. p. 

Szamosújvári S á n d o r : Bocskai hajdúi . — 
Lobogó, 1976. 51. sz. 21. p. 

Szántó I m r e : Megjegyzések Marosi End 
r e : Török vá ros t romok M a g y a r o r s z i -
gon II . Szu le jmán k o r á b a n c. cikkére. 
— HK, 1976. 2. sz. 370—375. p. 

Szemkeő E n d r e : Egy magyarországi t á 
bor i kórház t e rve 1692-ből. — Honvéd-
orvos, 1976. 1. sz. 73—78. p. 

Szendrey I s t v á n : Hajdúvárosok. Elsők 
vol tak a ha rcban . — Lobogó, 1976. 13. 
sz. 7. p . 

Szikora M a r i a n n a : Mi tö r t én t 1697 n y a 
rán Toka j -Hegya l j án? — Honismeret , 
1976. 5. sz. 27—32. p . 

Trócsányi Zsol t : Az erdélyi fejedelemség 
k o r á n a k országgyűlései . (Adalék az e r 
délyi rendiség történetéhez.) Bp. Akad. 
K. 1976. 216 p. 
(Ér tekezések a tö r téne t i t udományok 
köréből . U. S. 76.) 

Varga J. J á n o s : Ka tonáskodó szerviensek 
b i r toka i a XVI—XVII . századi Ba t 
t hyány nagybi r tokon . — TSz, 1976. 1— 
2. sz. 102—122. p . 

W a t h a y Ferenc énekes könyve. (Sajtó alá 
rend. Nagy Lajos, Belia György. Utó
szó és jegyz. Nagy Lajos.) Bp. Magyar 
Hel ikon—Európa K. 1976. 133, 197 p. 

Zrínyi Miklós : Az tö rök áf ium el len való 
orvosság. [Röpirat.] (összeáll , és bev. 
Ács Tibor.) Bp. Zr ínyi K. 1976. 123 p . 

A Rákóczi-szabadságharc 

Ács Zo l t án : A kőszegi Bezerédy-ügy. — 
Vasi Szemle, 1976. 2. sz. 291—296. p. 

Ágoston Lász ló : Rodostó, M a g y a r u tca 1. 
— Lobogó, 1976. 13. sz. 22—23. p. 

Aján ló bibl iográf ia II . Rákóczi Fe renc 
születése 300. évfordulójára , (összeáll . 
Nagy Imre.) — Tör téne lemtan í t á s , 1976. 
2. sz. 30—32. p. 

Balogh I s t v á n : II. Rákóczi Fe renc Sza
bolcs és S z a t m á r vá rmegyékben . (1703. 
jú l ius 18.—október 15.) (Kiad. a Sza
bo lcs -Sza tmár megyei Levél tár . ) Nyí r 
egyháza, 1976. 20 p. 16 t. mell . 

Bánkuti I m r e : Gyula ku ruc os t roma. [Ká
rolyi S á n d o r : Levelek. Közread , és bev. 

.] — Békési Élet, 1976. 2. sz. 249— 
284. p . 

Bánkuti I m r e : Rákóczi hadserege . — Ho, 
1976. 7. sz. 65—72. p. 

Bánkuti I m r e : A Rákócz i -emlékek a Ma
gya r Nemzet i Múzeumban . Bp. NPI , 
1975. 20 p . ill. 

Bánkuti I m r e : Rákóczi hadse rege 1703— 
1711. (VáL, bev. .) Bp. Zr ínyi K. 
1976. 396 p. 12 t. 

Bánkuti I m r e : Regulá r i s h a d né lkü l n e m 
boldogulha tunk . — Lobogó, 1976. 13. sz. 
26. p . 

Baráti Szabolcs : A „szomorúságra h u l 
lot t" e m b e r e k írásai . (II. Rákóczi Fe 

r e n c : Emléki ra tok , Val lomások; Mikes 
K e l e m e n : Törökországi levelek.) — L o 
bogó, 1976. 13. sz. 24—25. p. 

Benczédi László: Vas kötőfékkel vagy se
lyemfonál la l? A Rákócz i - szabadságharc 
objekt ív tör ténet i je lentőségéről . — Ma
gyar Nemzet , 1976. 69. sz. 9. p. 

Benda K á l m á n : Bécsújhelytől Rodostóig. 
— Tükör , 1976. 6—13. sz. 20—21. p. 

Benda K á l m á n : Kései p o r t r é a fe jde lem
ről. — Magyar Nemzet , 1976. 73. sz. 
3. p . 

Benda K á l m á n : Rákóczi és a szerbek. — 
Tiszatáj , 1976. 3. sz. 8—16. p. 

Bérenger, J e a n : A f rancia pol i t ika és a 
kurucok . (1676—1681.) — Sz, 1976. 2. 
sz. 273—293. p. 

B[erkes] P [é ter ] : Ó n o d : „Józsefnek nincs 
joga a m a g y a r ko roná ra" . — Lobogó, 
1976. 13. sz. 10. p. 

Berkes P é t e r : . . . visel je bá torsággal ki-ki 
f e g y v e r é t . . . (A győrvár i csata, 1706. 
n o v e m b e r 6—7.) — Lobogó, 1976. 39. sz. 
15—16. p. 

Büszkén vál la l juk a Rákóczi -szabadság
h a r c örökségét. Emlékünnepség az E r 
kel Sz ínházban. (Kállai Gyula és K ö 
peczi Béla e lőadásának ismertetése.) — 
M a g y a r Nemzet, 1976. 74. sz. 3. p. 

Csonkaréti Ká ro ly : Rákóczi szervezési és 
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szolgálati szabályzata. — Határőr, 1976. 
12. sz. 13. p. 

Debrecen és a Rákóczi-szabadságharc. 
„Megújultak a dicsőséges magyar nem
zetnek régi sebei". II. Rákóczi Ferenc 
Manifestumából. 1704. Összeáll. Gazdag 
István. — Alföld, 1976. 5. sz. 77—81. p. 

Diószegi István: Rákóczi és Erdély. A ku
ruc szabadságharc diplomáciatörténeté
ből. — Magyar Nemzet, 1976. 33. sz. 
9. p. 

Ember Mária: Pataki legenda. [Bezerédi 
árulásáról.] — Magyar Nemzet, 1976. 
193. sz. 10. p. 
Hozzászólások: MN, 1976. 202. sz. 9. p., 
vitazáró: MN, 213. sz. 7. p. 

Emlékezés Rákóczi Ferencre. Perjés Gé
za: A katonaíró. Varga Balázs: Az em
lékező etikája. Varga Imre: „Lux Rá-
kócziana". — Élet és Irodalom, 1976. 13. 
sz. 6—7. p. 

Emlékezések II. Rákóczi Ferencre. Ün
nepség Szerencsen, Vaján és a csehszlo
vákiai Rákóczi-emlékhelyeken. — Nép
szabadság, 1976. 76. sz. 6. p. 

„Erősítsd meg seregünk szívét . . ." Válo
gatás kuruc dalokból, összeáll. Pödör 
Béla. Bp. MN Módsz. Közp. 1976. 15 p. 

Esze Tamás: A kurucok első országgyű
lése. — Napjaink, 1976. 4. sz. 8. p. 

Esze Tamás: Népi kurucság, kupecek és 
szegénylegények. — Kortárs, 1976. 3. 
sz. 433—447. p. 

Esze Tamás: Rákóczi és Mátyás király. 
— Szabolcs-Szatmári Szemle, 1976. 3. 
sz. 19—30. p. 

Esze Tamás: Zenetörténeti adataink II. 
Rákóczi Ferenc szabadságharcának ide
jéből. (1703—1712.) (Bp. Akad. K. 1975.) 
51—97. p. 
(Klny. a Zenetudományi Tanulmányok 
4. köt-ből.) 

Féja Géza: Vallomás Rákócziról. — Ti
szatáj, 1976. 3. sz. 3—7. p. 

Ferenczi Imre: Rákóczi és a nép találko
zása. — Tiszatáj, 1976. 3. sz. 49—56. p. 

Fbídes Éva: II. Rákóczi Ferenc és az is
kolaügy. — Pedagógiai Szemle, 1976. 6. 
sz. 483—499. p. 

Földes Éva: II. Rákóczi Ferenc oktatás
politikája. — Magyar Nemzet, 1976. 137. 
sz. 8. p. 

Fűzi Imre: Rákóczi hadserege. — ÉT, 
1976. 14. sz. 652—657. p. 

Fűzi Imre: A Rákóczi-szabadságharc had
serege. — Akadémiai Közlemények, 
1976. 1. sz. 124—137. p. 

Gál Zoltán: Bécsújhely. [II. Rákóczi Fe
renc börtöne.] — Lobogó, 1976. 13. sz. 
18—19. p. 

Galavics Géza: Megkerült egy „ismeret
len" Rákóczi-kép. — Népszabadság, 
1976. 74. sz. 7. p. 

Gárdus János: II. Rákóczi Ferenc, az író. 
— Borsodi Szemle, 1976. 1. sz. 70—81. p. 

Gedai István: A libertásokkal: Pro Liber
tate. — Magyar Hírlap, 1976. 75. sz. 9. p 

Gulay István: Pro libertate. 1—3. r. — 
ISz, 1976. 5. sz. 19—23., 6. sz. 40—43., 7. 
sz. 44—47. p. 

Hopp Lajos: „Mint Caesar a Rubi-
con t . . . " Vörös selyemzászlók Lengyel
országból. — Magyar Hírlap, 1976. 75. 
sz. 9. p. 

Hopp Lajos: Rákóczi és Mikes a török
országi emigráció előtt. — Irodalomtör
téneti Közlemények, 1976. 4. sz. 462— 
478. p. 

Hopp Lajos: Rákóczi utolsó kiáltványa.— 
Tiszatáj, 1976. 3. sz. 17—25. p. 

Hunyadi Károly: A népet és nemzetet 
szolgáló fejedelem. (II. Rákóczi Ferenc.) 
— HSz, 1976. 5. sz. 6—12. p. 

Az igaz ügyért, a haza és emberiség sza
badságáért, a haladásért. [Rákóczi-em
lékünnepség. Kállai Gyula és Köpeczi 
Béla beszédének ismertetése.] — Nép
szabadság, 1976. 74. sz. 1., 7. p. 

Iványosi Szabó Tibor: Kurucok és cívi
sek. — Forrás, 1976. 3. sz. 4—8. p. 

Kiss István, N.: Hadsereg, adóteher és 
társadalom Rákóczi államában (1703— 
1711.) — Valóság, 1976. 7. sz. 98—102. p. 

Kosa Csaba: A dunántúli hős. (Béri Ba
logh Ádám.) — Népszabadság, 1976. 81. 
sz. 21. p. 

Kovács Jenő: Az igazmondó Mercurius. 
— Határőr, 1976. 15. sz. 10—11. p. 

Kovács Jenő: Rákóczi (Ferenc) és az 
igazmondó Mercurius. — PV, 1976. 6. 
sz. 26—29. p". 

Kovács Sándor Iván : Rákóczi Ferenc buz
gó éneke. — Magyar Nemzet, 1976. 75. 
sz. 9. p. 

Kovássy Zoltán: Borsi, a szülőhely. — 
Lobogó, 1976. 13. sz. 16. p. 

Kovássy Zoltán: Emléke közös, a népeké. 
1676. március 27-én született II. Rákó
czi Ferenc. — Lobogó, 1976. 2. sz. 12. p. 

[Kovássy Zoltán] : A népek boldogságáért 
állíttatik elő . . . Három országgyűlés : 
Ónod, Szécsény, Sárospatak . . . — Lobo
gó, 1976. 13. sz. 8—9. p. 

Kovássy Zoltán: Rákóczi nyomában Má-
ramarostól Kővárig. — Honismeret, 
1976. 1. sz. 3—5. p. 

Köpeczi Béla: Emlékirat és vallomás. — 
Nagyvilág, 1976. 4. sz. 604—611. p. 

Köpeczi Béla: A felvilágosult abszolutiz
mus felé. Rákóczi politikai elvei. — 
Magyar Hírlap, 1976. 75. sz. 9. p. 

Köpeczi Béla: A magyar függetlenségi 
háború a 18. század elején és Európa. 
— AH, 1976. 3—4. sz. 331—342. p. 

Köpeczi Béla: Néhány gondolat Rákóczi 
államáról. — Tiszatáj, 1976. 6. sz. 51— 
53. p. 

Köpeczi Béla: Rákóczi fejedelem vagy az 
igaz hős mintaképe. [Fournaux abbé di
csőítő költeménye magyar fordításának 
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közlése.] — Élet és Irodalom, 1976. 14. 
sz. 6. p. 

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc. — Ma
gyar Nemzet, 1976. 3. sz. 11., 4—7. sz. 
4. p. 

Köpeczi Béla: Rákóczi Ferenc II. — The 
New Hungarian Quarterly, 61. sz. 1976. 
39—57. p. 

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc, az ál
lamférfi. — Társadalmi Szemle, 1976. 3. 
sz. 86—90. p. 

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc az ál
lamférfi és az író. (Bp. Magvető, 1976.) 
179 p. 
(Gyorsuló idő.) 

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc emlé
kezete. — Valóság, 1976. 7. sz. 92— 
97. p. 

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc szüle
tésének 300. évfordulójára. — Lobogó, 
1976. 13. sz. 3. p. 

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc az új 
kutatások tükrében. — Nyelvünk és 
Kultúránk, 1976. 22. sz. 9—15. p. 

Köpeczi Béla: Rákóczi örökség. Papp La
jos beszélgetése akadémikussal, a 
Rákóczi Emlékbizottság alelnökével. — 
Napjaink, 1976. 3. sz. 1., 11. p. 

Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc 
és Európa. — Sz, 1976. 6. sz. 1009— 
1017. p. 

Köpeczi Béla: Recrudescunt. Rákóczi és 
Európa. „Felderítem az igazságot". — 
Mo, 1976. 11. sz. 22—23. p. 

Köpeczi Béla—Várkonyi Ágnes, R. : II. 
Rákóczi Ferenc. (Képanyagot összeáll. 
Rózsa György. Időrendi tábl., bibliogr., 
névmutató Varga István.) 2. átd., bőv. 
kiad. Bp. Gondolat, 1976. 533 p. 42 t. 
Bibliogr. 437—462. p. 

Kuruc generálisok. [Vak Bottyán, Béri 
Balogh Ádám, Bercsényi Miklós, Esze 
Tamás.] — Lobogó, 1976. 13. sz. 8—9. p. 

Ladányi Sándor: Nemzetközi Rákóczi
konferencia. (Sárospatak, 1976. május 
24—28.) — Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 1976. 4. sz. 559—560. p. 

Ladányi Sándor: A vallási türelem esz
méje a Rákóczi-szabadságharcban. — 
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339—342. p. 

Lakos György: Rákóczi és megyénk (Nóg
rád) korabeli irodalma. — Palócföld, 
1976. 4. sz. 23—24. p. 

Le Noble, Eustache: Rákóczi fejdelem 
históriája. Avagy az elégedetlenek há
borúja az ő vezérlete alatt. (Histoire du 
prince Ragotzi ou la guerre des mécon-
tens sous son commandement. Ford. 
Márki Sándor. Bev. Köpeczi Béla: Rá
kóczi első életrajzírója, Eustache le 
Noble. Jegyz. Kovács Ilona. Bp. Ma
gyar Helikon, 1976.) 158 p. 

Leblancné Kelemen Mária: Dokumentu
mok a Rákóczi-szabadságharc Nógrád 

megyei eseményeihez. — Palócföld, 
1976. 4. sz. 25—26. p. 

Mandrou, Robert: Rákóczi emlékiratai. 
(Ford. Veress Éva.) — Világosság, 1976. 
6. sz. 340—342. p. 

Március 27. — II. Rákóczi Ferenc szüle
tésnapja. Ünnepi beszédvázlat. Bp. MN 
Módsz. Közp. 1976. 14 p. 

Marthy Barna: Az élő Rákóczi. Rebelli
sek fejedelme. — Ország Világ, 1976. 
12. sz. 12—15. p. 
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(Háromszáz éve született II. Rákóczi 
Ferenc.) — Alföld, 1976. 5. sz. 66—76. p. 

Mocsár Gábor: Szegedi szobrát szemlél
ve. (II. Rákóczi Ferenc.) — Tiszatáj, 
1976. 3. sz. 37—48. p. 

Molnár Mátyás: Szatmár kontra Ugocsa. 
[A tiszabecsei csata emlékműve.] — 
Szabolcs-Szatmári Szemle, 1976. 3. sz. 
31—39. p. 

Molnár Tamás: Hazatérés. [II. Rákóczi 
Ferenc hamvainak hazahozatala.] — 
Lobogó, 1976. 47. sz. 16—17. p. 

Mónus Miklós: Mercurius Veridicus. — 
Lobogó, 1976. 13. sz. 24—25. p. 

Nagy József Zsigmond: II. Rákóczi Fe
renc (1676—1725). — Interpress Maga
zin, 1976. 2. sz. 24—38. p. 

Nagy József Zsigmond: II. Rákóczi Fe-
rend emlékezete. (Élet és Tudomány 
kalendáriuma 1976. Bp. Hírlapk. Váll. 
1976.) 19—26. p. 

Nagy József Zsigmond: Üj eredmények 
és feladatok a Rákóczi-kor kutatásá
ban. — Tiszatáj, 1976. 3. sz. 57—60. p. 

Nagy Péter: A sokarcú Rákóczi. — Vilá
gosság, 1976. 6. sz. 337—339. p. 

Nemes Dezső: A Rákóczi vezette függet
lenségi harc jellegéről. — Politikai Fő
iskola Közleményei, 1976. 3. sz. 180— 
181. p. 

Németh Tibor: Jaroslawtól Danckáig. [II. 
Rákóczi Ferenc Lengyelországban.] — 
Lobogó, 1976. 13. sz. 19—20. p. 

N[émeth] T[ibor] : A kuruc diplomácia. — 
Lobogó, 1976. 13. sz. 14—15. p. 

Nowak, Jerzy Robert: A lengyelek és a 
Rákóczi felkelés. — Tiszatáj, 1976. 6. 
sz. 53—63. p. 

Odyniec, Waclaw: II. Rákóczi Ferenc 
Gdanskban. — Lobogó, 1976. 13. sz. 
11. p. 

Pandula Attila: A Rákóczi-szabadság
harc katonai jogforrásainak vázlata. 
(Rákóczi-emlékév diákpályázatain díj
nyertes tanulmányok. Szerk. Kovács 
Kálmán. Kiad. az Eötvös Lóránd Tud. 
Egyetem. Bp. 1976.) 125—154. p. 

Perjés Géza: Az 1703. évi november—de
cemberi felvidéki hadjárat. — HK, 
1976. 2. sz. 208—237. p. 

Perjés Géza: A katona-író. — Élet és 
Irodalom, 1976. 13. sz. 6. p. 
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— Magya r Hí r lap , 1976. 75. sz. 8—9. p. 

Praznovszky M i h á l y : Rákóczi n y o m á b a n . 
Beszélgetés R. Várkony i Ágnes tö r t é 
nésszel. — N, 1976. 3. sz. 12. p . 

Rákóczi -emlékkiá l l í tás . Rákóczifalva, 
1976. ápr i l i s 23. [Rend. a] Rákóczifalvi 
Rákóczi Emlékbizot t ság , Damjan ich J á 
nos Múzeum. Szolnok Damjan ich M ú 
zeum. Soksz. 1976. 34 p . 1 t. 

II. Rákóczi Fe renc . I roda lmi a ján lás szü
letésének 300. évfordulójára , (összeáll . 
Sághy Péterné . ) [Kiad. a] MN Központ i 
K l u b Könyv tá ra . Bp. 1976. 20 p. 

II . Rákóczi F e r e n c szüle tésének 300. év
fordulóján. — Népszabadság, 1976. 75. 
sz. 8—9. p . 

Rákóczi k i á l t v á n y a a keresz tény vi lághoz 
ia szabadságharc okairól és céljáról. Bp. 
Magya r Hel ikon—Szépi roda lmi K. 1976. 
24. p . 

A Rákócz i - szabadságharc és Nógrád m e 
gye. (Dokumen tum válogatás és a jánló 
bibliográfia, összeá l l . Czipó Ernőné , 
Leblanciné K e l e m e n Mária.) Sa lgóta r 
ján, 1975. 69 p. 

Rázsó Gyu la : Az á l ta lános ka tona i hely
zet és a Rákóczi szabadságharc . — AH, 
1976. 3—4. sz. 367—376. p. 

Rázsó G y u l a : II . Rákóczi Ferenc , a h a d 
vezér. — M a g y a r Nemzet , 1976. 63. sz. 
9. p . 

Rázsó G y u l a : A szabadságharc vezére. 
Háromszáz éve születe t t II . Rákóczi 
Ferenc . — N, 1976. 13. sz. 7. p . 

Rázsó G y u l a : A vezér lő fejedelem. Bp. 
MN Módsz. Közp. 1976. 82 p. 

Sáry I s t v á n : A Rákócz i - szabadságharc 
Győr -Sopron megyei eseményei . Győr, 
1976. 38 p . 7 t. 

Sereg József: „P ro P a t r i a e t L iber ta te" . 
— Hevesi Szemle , 1976. 4. sz. 35—41. p . 

Sipos F e r e n c : A Rákócz i - szabadságharc 
és a H a d t ö r t é n e l m i Közlemények. — 
HK, 1976. 2. sz. 337—363. p . 

Sonkoly I s t v á n : II. Rákóczi Fe renc e m l é 
k e a zenében. — Életünk, 1976. 2. sz. 
157—158. p . 

Szabó K á r o l y : Csa ta a Lókos -pa tak m e l 
lett, (Romhányi csa táva l kapcsolatos 
néphagyomány. ) — Palócföld, 1976. 3. 
sz. 25—27. p . 

Szabó La jos : Rákóczi Fe renc a lak ja a 
H á r m a s Kis Tükörben . — Honismere t , 
1976. 2—3. sz, 113—114. p. 

Szalatnai Rezső : Rákóczi . Szüle tésének 
há romszázad ik évfordulóján. — N é p 
szava, 1976. 74. sz. 6—7. p . 

Száraz György : A nemze t nagy pi l lanata . 
— Lobogó, 1976. 13. sz. 6—7., 15. p . 

Száva I s tván—Vámos M a g d a : így élt II . 
Rákóczi Fe renc . Bp. M ó r a K. 1976. 
250 p. 

Szendrey I s t v á n : Rákóczi Fe renc és a 
jobbágykérdés . — Alföld, 1976. 5. sz. 
82—87. p. 

Takács T ibor : A h a z á é r t és a szabadsá
gért . 1—5. r. — N, 1976. 9—13. sz. 

Tardy La jos : II. Rákóczi F e r e n c t a t á r és 
grúz kapcsola ta i . — M a g y a r Nemzet , 
1976. 136. sz. 4. p . 

Timár M á t é : Nemzedékekke l e lőre gon
dolt . — Lobogó, 1976. 13. sz. 4. p . 

Tisztelgés a fe jedelem emléke előtt . — 
Lobogó, 1976. 12. sz. 14. p . 

Tolnai G á b o r : A Nagyságos Fejedelem. 
Rákóczi szüle tésének há romszázados 
évfordulójára . — Kr i t ika , 1976. 3. sz. 
15. p . 

Tóth I s t v á n : Egy é rdekes Rákóczi -k iá l t 
vány . — Honismere t , 1976. 4. sz. 25— 
26. p . 

Tóvári Jud i t , M. : A Rákócz i - i roda lom a 
kiegyezés ko rában . — Borsodi Szemle, 
1976. 2. sz. 110—111. p. 

Üjszászy K á l m á n : Rákócz i -emlékkiá l l í t ás 
Sárospa takon . — M a g y a r Könyvszemle , 
1976. 4. sz. 427—428. p. 

Varga I m r e : Rákóczi fe jedelem k é p e a 
k u r u c s zabadságha rc egykorú köl tésze
tében. — I roda lomtör t éne t i Köz lemé
nyek, 1976. 1. sz. 72—84. p . 

Varga I m r e : A II . Rákóczi Fe renc t isz
te le té re emel t kolozsvár i d i a d a l k a p u 
ról. (Gyalogi J á n o s : De r e b u s m e m o r a -
bilis T ranssy lvan iáé ann i 1705.) — Vi
gília, 1976. 10. sz. 691—696. p. 

Varga—Balogh : P é l d a m i n d e n e m b e r szá
m á r a . [A Rákócz i - s zabadságha rc ] — 
Hatá rő r , 1976. 14. sz. 12. p . 

Vargha Ba l áz s : Leve lekke l vezér lő feje
delem. — Űj í r á s , 1976. 11. sz. 63— 
75. p. 

Várkonyi Ágnes, R. : K u r u c h a g y o m á 
nyok. — Palócföld, 1976. 3. sz. 22— 
25. p . 

Várkonyi Ágnes, R. : P r o P a t r i a e t L ibe r 
ta te . L a p o k a Rákócz i - szabadságharc 
tör ténetéből . 1—7. r. — Népszabadság , 
1976. 70—73. sz. 6., 74. sz. 8., 75. sz. 9., 
76. sz. 6. p 

Várkonyi Ágnes, R : II . Rákóczi Ferenc . 
Bp. Táncsics K. 1976. 32 p . 

Várkonyi Ágnes, R.: Rákóczi és a j obbá 
gyok. — ÉT, 1976. 13. sz. 599—604. p. 

Várnai P é t e r : Rákóczi nó ta — Rákócz i 
induló . — M a g y a r Hí r lap , 1976. 75. sz. 
8—9. p. 

Végh F e r e n c : A Rákóczi -évforduló k ö n y 
vei. — A Könyvtá ros , 1976. 7. sz. 
432—434. p . 

Veres László : Miskolc és a k u r u c szabad
ságharc . — Napja ink , 1976. 7. sz. 8. p . 

Veress Dán ie l : A szóhordásról . ( I rodalmi 
ada lék Rodostó lé lektanához.) — Tisza
tá j , 1976. 3. sz. 27—36. p . 

Versai l les és Grosbois . — Lobogó, 1976. 
13. sz. 20—21. p. 

— 631 — 



Vida Tivadar: Lang Jakab Ambrusnak, 
Rákóczi udvari és tábori főorvosának 
egy eredeti orvosi rendelvénye. — Hon
védorvos, 1976. 2. sz. 175—179. p. 

Voigt Vilmos: Rákóczi fejedelem képe a 
kuruc szabadságharc egykorú költésze
tében. — Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 1976. 1. sz. 72—87. p. 

Vorák József: Bujdosó énekek, Rákóczi-
siratók Halasról. — Forrás, 1976. 3. sz. 
9—13. p. 

Vörösmarty Géza: Nyitravölgyi Rákóczi 
emlék. — Honismeret, 1976. 1. sz. 5— 
7. p. 

Zachar József: A Rákóczi-szabadságharc 
és Európa. Beszámoló a sárospataki 
nemzetközi tudományos ülésszakról. — 
HK, 1976. 3. sz. 602—606. p. 

Zachar József: A Rákóczi-szabadságharc 
és Európa. Nemzetközi tudományos 

ülés Sárospatakon 1976. május 24—28. 
között. — AH, 1976. 3—4. sz. 377— 
394. p. 

Zachar József: A sárospataki nemzetközi 
tudományos ülésszakról. — Sz, 1976. 6. 
sz. 1070—1105. p. 

Zöldi László: Nagymajtényi s íkon. . . 
Áruló volt-e Károlyi Sándor? — Élet 
és Irodalom, 1976. 6. sz. 7. p. 

Zöldi László: „Szabjunk más rendet dol
gainknak". Beszélgetés a Rákóczi-sza
badságharc előzményeiről Benczédi 
Lászlóval. — Élet és Irodalom, 1976. 8. 
sz. 7. p. 

Zsuffa Tibor: Monok is palétás hely volt. 
— Lobogó, 1976. 21. sz. 16—17. p. 

összeállították : 
Viniczai István 

Windisch Aladámé 
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A HADTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJABB SZERZEMÉNYEIBŐL 

CUPKIN, G. A.-CUPKINA, R. G. : Krasznaja gvardija - udarnaja szila pro-
letariata v Oktjabr'szkoj revoljucii. Po materialam Central'nogo promüslen-
nogo rajona, Ura la i Povolzs'jc. Moszkva, Izd. Nauka, 1977. 374 p. 
(A Vörös Gárda — a proletariátus csapásmérő ereje az Októberi Forra
dalomban) 

GUILLÉN, Abraham: Philosophy of the Urban Guerilla. The Revolutionär/ 
Writings of . Transi., ed., intr. by Donald C. Hodges. New York, Mor 
row, 1973. 305 p. 
Bibliogr.: 303-305. p. 
(Egy városi gerillaharcos gondolatai. A. Guillén forradalmi írásai) 

JACOBSEN, Hans-Adolf: Der Weg zur Teilung der Welt. Politik und Strate
gie 1939-1945. Koblenz-Bonn, Wehr. u. Wissen, 1977. 672 p. 
Bibliogr.: 647-652. p. 
(Út a világ felosztásához. Politika és stratégia 1939—1945) 

KOWALSKI, Włodzimierz T.: Wielka Koalicja 1941-1945. Tom 1-3. 
Warszawa, W M O N , 1977-1978. 
(A nagy koalíció 1941-1945) 

MACKSEY, Kenneth: (Heinz Wilhelm) Guderian der Panzergeneral. (Gude-
rian Panzergeneral. Aus dem Englischen v. Guy Montag. Nachwort: Heinz 
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A NAGY HONVÉDŐ HÁBORŰ TÖRTÉNETE 160 Ft 

1939-1945 (V. kötet) 

Hetes Tibor 

STROMFELD AURÉL 28 Ft 

Nagy László 

A VÉGVÁRI DICSŐSÉG NYOMÁBAN 31 Ft 

Patolicsev, N. Sz. 
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Vaupsaszov, Sz. A. 
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Hubácek 
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