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A HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETE
A RABSZOLGATARTÓ TÁRSADALOM KORA
HÁBORÚINAK HADMŰVÉSZETE*
(I. KÖZLEMÉNY)
Je. A. Razin professzor,

vezérőrnagy.

BEVEZETÉS
I. RÉSZ
A HÁBORÜ POLITIKAI TARTALMA
ÉS A HADSEREG OSZTÁLYJELLEGE
A háborúk

keletkezése

és

osztálylényege

A marxi-lenini elmélet azt tanítja, hogy a háborúk keletkezése
a termelőeszközök magántulajdonának megjelenésével és a társadalom
antagonisztikus osztályokra való oszlásával áll kapcsolatban.
Az ősközösségi társadalomban — amikor még nem voltak osztályok —
az emberek kollektív munkája és a termelőeszközök társadalmi tulajdona
kizárta annak lehetőségét, hogy ember embert kizsákmányolhasson.
Akkor még háborúk sem voltaik. Az akkoriban egyes törzsek között
lezajlott fegyveres összeütközések rendszerint nem rablás vagy emberek
rabszolgasorba hajtása miatt történtek, hanem vadász- vagy legelőterületek, avagy vérbosszú miatt keletkeztek. Ennek a kornak az volt
a jellemző vonása, hogy a vitás kérdéseket békés tárgyalások útján
igyekeztek megoldani.
A termelőerők fejlődése maga után vonta a termelési viszonyok
megváltozását. A társadalmi munkamegosztás megjelenésével (az állat
tenyésztés, majd a kézműipar különválása a földműveléstől, a csere el
válása a termeléstől) emelkedett a munka termelékenysége. Az ember
többet kezdett termelni, mint amennyire szüksége volt, és így felmerült
a termékcsere lehetősége és következésképpen gazdagság felgyülemlése
kevesek kezében. A társadalom két osztályra oszlott: a rabszolgák és
* Je. A. Razin professzor, vezérőrnagy:
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a rabszolgatartók osztályára. A gazdag, előkelő, teljesjogú kisebbség
kizsákmányolta a szegény, nem-nemes, jogfosztott többséget. Az osztály
társadalom kialakulásával megindultak a háborúk. A kopja és nyíl,
termelőeszközből (vadászat) harci eszközzé vált.
A rabszolgatartók által rablás, a szomszédok leigázása és rabszolgák
ejtése céljából indított háborúk voltaik az első hódító, igazságtalan
háborúk.
A rabszolgák által a rabszolgatartók ellen, valamint az idegen le
igázás ellen viselt háborúk voltak az első igazságos, felszabadító háborúk.
A feudális rendszerben a feudálisok uralkodó osztálya számos hábo
rút indított a jobbágyrendszer megerősítéséért, a saját meggazdagodá
sáért és a népek leigázásáért. Ezeknek a háborúknak a rabló célját
a feudálisok gyakran vallásos jelszavakkal leplezték.
A feudalizmusiban a jobbágyparasztság nem egyszer felkelt elnyomói
ellen, a forradalmi parasztfelkeléseket — mint a rabszolgák felkeléseit —
nem egyszer kegyetlenül elfojtották. A gyengén felszerelt, rosszul szer
vezett és nem világos harci célokkal küzdő parasztok vereséget szen
vedtek.
A kapitalista korszak hajnalát rablóháborúk jelezték Afrikában,
Amerikában, Indiában, Kínában. Ezeket a háborúkat a fiatal burzsoázia
azért indította, hogy leigázza a helyi lakosságot, idegen földeket foglaljon
el és gyarmataivá tegye azokat.
Amikor a kapitalizmus mint uralkodó termelési mód megerősödött,
a burzsoázia hadat viselt a termelőerők fejlődését akadályozó jobbágy
rendszer megsemmisítéséért és a kialakult nemzetek szabadságáért és
függetlenségéért. Ezek — a maguk idejében — progresszív háborúk
voltak. De mivel ezeket a 'háborúkat a kizsákmányoló osztály viselte,
ezek rendszerint hódító háborúkká váltak. Így volt ez például a francia
polgári forradalom háborúival, amelyek Franciaországban az ellenforra
dalmi fordulat után hódító háborúkká váltak.
Az 1848-ias forradalomtól kezdve az osztályharc fő tartalma a prole
tariátusnak a burzsoázia elleni harca lett. A burzsoázia reakciós erővé
vált, csak mint az ellenforradalom és az ellenforradalmi háborúk szer
vezője lépett fel.
A XX. század fordulóján, amikor a kapitalizmus utolsó, imperialista
szakaszába nőtt át, a burzsoázia a már felosztott világ újrafelosztásáért
kezdett háborút viselni. Megindultak az imperialista háborúk, ezek közül
az első volt az 1898. évi amerikai-spanyol háború, amelyet az Egyesült
Államok imperialistái robbantottak ki.
Az oroszországi Nagy Októberi Szocialista Forradalom áttörte a
világimperializmus frontját és új korszakot, a kommunizmus korszakát
nyitotta meg az emberiség történetében. A forradalom megdöntötte
a kizsákmányolók hatalmát és létrehozta a proletárdiktatúrát, megterem
tette a szükséges feltételeket az új, szocialista rend győzelme számára.
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Az ifjú szovjetállam ellen 14 állam imperialistái és a belső éllenforradalom fogott össze. De országiunk népei a Kommunista Párt vezetésével
győzelmet arattak a beavatkozók és az orosz burzsoá-földesúrii ellenforra
dalom ellen viselt igazságos háborúban. 1941-ben német fasiszta csapatok
hitszegően megtámadták a Szovjetuniót, hogy megsemmisítsék a szo
cialista államot és a s'zovjet embereket rabszolgáikká tegyék. De a szovjet
nép ismét kiűzte a beavatkozókat az ország területéről, pozdorjává zúzta
az ellenséget és segítette Európa népeinek felszabadulását a fasiszta
zsarnokság alól.
A proletariátus forradalmi osztályának háborúi, a szocialista állam
háborúi az imperialista burzsoázia ellen igazságos jellegűek. Azért viselik
őket, hogy megsemmisítsék a háborút szülő okokat.
A marxizmus-leninizmus azt tanítja, hogy a háború n<em véletlen,
hanem az osztálytársadalom elkerülhetetlen terméke, hogy minden háború
az adott állam politikájával, az uralkodó osztály politikájával kapcso
latos.
Már Lloyd a XVIII. században írt a háború és a politika kapcsola
táról. Clausewitz a XIX. század elején fogalmazta meg pontosan, hogy
a háború a politika erőszakos eszközökkel való folytatása. Ez Clausewitz
érdeme. De a háborút csak a külpolitika folytatásának jellemezte. A kér
dés marxista-leninista szemlélete elsősorban a háborúnak a belpolitiká
val, az osztályok harcával való kapcsolatából indul ki.
„A háború —i írta Lenin ^— a politika folytatása más eszközökkel.
Minden háború elválaszthatatlanul azzal a politikai renddel függ össze,
amelyből fakad. Azt a politikát, amelyet egy bizonyos hatalom, s ezen
a hatalmon belül egy bizonyos osztály a háború előtt hosszú időn át
folytatott, ugyanez az osztály elkerülhetetlenül és holtbizonyosan tovább
folytatja a háború alatt is, csak éppen tevékenysége formáját változ
tatja meg." 1
V. I. Lenin mondta, hogy a háború nemcsak a politika folytatása,
hanem a politika összegezése is.
A politika elsősorban az osztályok közötti viszony területe, az állami
tevékenység formáinak, feladatainak és tartalmának meghatározása.
A belpolitika az állam belső tevékenységének meghatározása, a kül
politika az államok közötti viszony területe, az állam külső tevékeny
ségének tartalma. A politika a legkoncentráltabban fejezi ki az osztály
társadalom gazdaságát.
V. I. Lenin a bel- és külpolitika elszakíthatatlan kapcsolatát jelle
mezve ezeket írta: „A .külpolitikát' különválasztani a politikától, vagy
méginkább, a külpolitikát szembeállítani a belpolitikával, merőben hely
telen, nem-marxista, tudománytalan gondolat." 2
A 'külpolitika elszakítását a belpolitikától Lenin helytelen és káros
i V. I. Lenin művei, 24- köt. Bp. 1952- 415. o

- V. I. L e n i n m ü v e i . 23. k ö t . B p . 1950. 35. o-
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eszmének nevezte, ezt a burzsoázia különösen háború idején igyekszik
sugalmazni és támogatni. A külpolitikának a belpolitikától való elválasz
tására a burzsoáziának azért van szüksége, hogy elleplezze a háború
rabló jellegét, hoigy az igazságtalan háborút, a hódító háborút a dolgozók
előtt a haza védelméért való háborúnak tüntesse fel.
Az 1799. évi franciaországi ellenforradalmi államcsíny Napóleonnak
— a francia nagyburzsoázia képviselőjének — hatalomrajutása azt jelen
tette, hogy megváltozott Franciaország külpolitikája. Az európai népek
nek a jobbágyi elnyomás alóli felszabadulását követő politika helyett,
amelyet a francia polgári forradalom valósított ímeg, a bonapartista
kormány a hódításoknak, a nemzetek leigázásának útjára lépett. Francia
ország külpolitikájában beállott változás annak a következménye volt,
hogy az ellenforradalmi államcsíny után az osztályerök új 'megoszlása
jött létre az országon belül.
Mindenfajta háború elszakíthatatlan kapcsolatban áll a békeidők
belső és külső politikai harcaival, amelyek tartalma háború idején sem
változik, hanem ugyanaz marad, amíg az osztályerők megoszlásában és
viszonyában nem áll be változás. Ezért, amikor egy adott háborúhoz
vezető bel- és külpolitikai tartalmát tisztázni akarjuk, meg kell állapí
tanunk, hogy milyen osztályok vezetik a háborút, miért, imilyen politikai
cél eléréséért, milyen történeti és gazdaságtörténeti körülmények váltot
ták ki a háborút. Ennek a kérdésnek a tisztázása révén könnyebben
megállapíthatjuk, hogy mi a kapcsolat a háború és az osztályok országon
belüli harca között, melyik osztály viseli a háborút és folytatja a hábo
rút, ami rendkívül fontos az adott háború jellegének megállapításához.
Tehát a háború, fegyveres társadalmi harc, erőszakos eszközökkel
való folytatása anniak a politikának, amelyet az érdekelt országok és
az államon belüli osztályok az adott időben folytattak.
A háború történeti gyökereinek, gazdasági és társadalmi-politikai
alapjainak tudományos elemzése alapján a marxizmus-leninizmus kiaszszikusai feltárták a háború politikai tartalmát, ami lehetővé teszi, hogy
minden konkrét esetben megállapíthatjuk az adott háború jellegét, amely
kifejezi a háború lényegét.
„De hogyan találjuk meg, hogyan határozzuk meg a háború ,igazi
lényegét'? A háború a politika folytatása. A háború előtti politikát kell
tanulmányozni, azt a politikát, amely háborúra vezet és háborúra veze
tett. Ha a politika imperialista, vagyis a finánctőke érdekeit szolgáló,
a gyarmatokat és az idegen népeket fosztogató és elnyomó politika volt,
akkor ebből a politikából következő háború is imperialista háború.
Ha a politika nemzeti-felszabadító, vagyis a nemzeti elnyomás elleni
tömegmozgalmat kifejező politika volt, akkor az ebből a politikából
következő háború nemzeti-felszabadító háború." 3
3

V. I* Lenin müvei. 23- köt. 23—24. n.
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A harcoló felek gazdasága és osztályharca állapotának gondos tanul
mányozása, bel- és külpolitikájuk tanulmányozása lehetővé teszi, hogy
helyesen határozzuk meg az adott háború politikai tartalmát, igazi jelle
gét, ami leginkább az uralkodó osztálynak a háború folytatásában tük
röződő belpolitikájától függ.
A háború politikai céljai kifejezik a háború jellegét, megmutatják,
hogy kinek az érdekéiben viselik a háborút.
A háború osztálytermészetének feltárása, majd ezen az alapon
minden konkrét háború valódi jellegének meghatározása a háború
klasszifikálásának tudományos alapja. „ ,A háború' az egyik vagy a másik
osztály .politikájának folytatása'; és minden • osztálytársadalomban,
a rabszolgatartó, a hűbéri és a kapitalista társadalomban egyaránt, elő
fordultak olyan háborúk, amelyek az elnyomó osztályok politikáját foly
tatták, s ugyanígy előfordultak olyan háborúk, amelyek az elnyomott
osztályok politikáját folytatták"* — mondta Lenin.
Az elnyomott osztályok vagy az elnyomott népek politikáját folytató
háborúk felszabadító, igazságos háborúk voltak, az elnyomó osztályok
politikáját folytató és a saját vagy más népek elnyomását célul kitűző
háborúk igazságtalan háborúk voltak. Következésképpen kétfajta háború
van: igazságos és igazságtalan háború.
A háborúhoz való állásfoglalás meghatározásánál a marxistaleninista elmélet azt követeli, hogy az adott háború konkrét körülményei
ből és társadalmi tartalmából, abból a történeti szerepből induljunk ki,
amelyet az adott háború játszott. A feudális-abszolutista államok háborúi
a XIX. század fordulóján, amelyeket a forradalmi mozgalom elnyomása
és a reakció fenntartása érdekében viseltek, igazságtalan, ellenforra
dalmi háborúk voltak. De az európai feudális-abszolutista államok XIV—
.XVI. századi háborúi, amelyeknek fő célja a feudális széttagoltság fel
számolása volt, haladó háborúk voltak, mert elősegítették az új rend
megszilárdulását, a társadalmi fejlődés magasabb fokának megerősö
dését.
V. I. Lenin a háborúkat történeti szerepük szemszögélből vizsgálta
és azt tisztázta, hogy vajon a társadalmi fejlődést gátló reakciós intéz
mények lerombolását segítik-e elő, vagy az osztályelnyomás fenntartását.
„ . . . vannak igazságos és igazságtalain, a haladást szolgáló és reakciós
háborúk — mondta Lenin —, olyan háborúk, melyéket haladó osztályok
és olyanok, amelyeket maradi osztályok folytatnak, olyan háborúk,
melyek az osztályelnyomás 'megszilárdítását, és olyanok, amelyek annak
megdöntését szolgálják.. ."5
Lenin itt azonosítja az igazságos és haladó háborúlkat, valamint az
igazságtaLani és reakciós háborúkat.
A marxizmus-leninizmus azt tanítja, hogy csak az igazságos háborúk
* V. I. Lenin művei, 26. köt. Bp. 1952. 155—156. o5 V. I. Lenin művei, 29. köt. Bp- 1S53. 346. o.
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haladóak, aimelyek lerombolják a reakciós intézményeket és amelyeknek
célja a rabszolgaság, az elnyomás alóli felszabadítás vagy a leigázás
elleni védelem. Ilyen haladó háborúk voltak például a francia polgári
forradalom háborúi. Bár ezekben a háborúkban is megvoltak a fosztoga
tásnak és az idegen földek meghódításának elemei, de fő történeti tartal
muk az egész régi, jobbágytartó Európa feudalizmusának megrendítése
és lerombolása volt.
Marx és Engels néha a „védelmi háború" kifejezést használják,
az igazságos háború fogalmát értve alatta. Ezt a kifejezést Marx az 1870—
1871. évi francia-porosz háború jellegének meghatározásánál használta
a háború első szakaszára, azaz „Sedanig" bezárólag. Éppen ilyen tartal
mat tulajdonított Lenin is a védelmi háború fogalmának, ami alatt
a nemzeti és forradalmi háborúkat értette. A proletariátus forradalmi
harca, amely egyes országokban aratott győzelme folytán megerősödött,
azt eredményezte, hogy egyes helyeken a polgárháború összefonódott
a külső forradalmi háborúkkal. Az ilyen háborúk osztályjellegének követ
keztében a megkülönböztetés a védelmi és támadó háborúk között el
vesztette minden értelmét. Korábban ennek fontos jelentősége volt
a háború politikai tartalmának meghatározására. Most a védelmi háború
kifejezést az imperialisták az agresszió álcázására, a néptömegek be
csapására használják fel.
Minden háború politikai tartalmában találhatunk olyan túlsúlyban
lévő oldalakat, amelyek meghatározzák fő jellegét. Ezért a harc politikai
céljaitól függően az igazságos és az igazságtalan háborúknak van néhány
válfaji különbsége.
Az igazságos, felszabadító háborúk célja, vagy egy nép védelme
a külső támadás és az illető nép leigázására irányuló kísérlet ellen, vagy
a dolgozók felszabadítása a kapitalizmus rabságából, vagy a gyarmatok
és függő országok felszabadítása az imperialista elnyomás alól. A törté
neti fejlődés során az igazságos háborúk több fő fajtáját különböztetjük
meg: forradalmi, nemzeti, a gyarmatok nemzeti-felszabadító háborúi,
a szocialista állam és a népi demokratikus államok háborúig melyeknek
célja, hogy megvédjék országukat az imperialisták támadásától, a haza
szabadságáért és függetlenségéért vívott harcok, hogy megvédjék állami
érdekeiket.
A forradalmi háborúkat az elnyomott osztályok az osztályrabszolga
ság alóli felszabadulásukért viselték és viselik. V. I. Lenin azt mondta,
hogy teljes mértékben elismerjük azoknak a háborúiknak a törvényes
ségét, haladó jellegét és szükségességét, amelyeket az elnyomott osztály
az elnyomó osztály ellen folytat. A forradalmi polgárháború gyakran
egybeesik a forradalmat kívülről elfojtani szándékozó intervenciósok
elleni háborúval. Ez volt a helyzet a polgári Franciaország XVIII. század
végi forradalmi háborúival, így volt ez a Szovjetunióban a polgárháború
időszakában.
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A forradalmi háborúknak a társadalmi rendszertől függően több
történeti válfajuk van: rabszolgáik forradalmi háborúi, parasztháborúk,
a polgári forradalom háborúi és a szocialista forradalom háborúi.
A nemzetek kialakulása és a nemzeti államok létrejötte időszakában
indulnak meg a nemzeti háborúk, amelyeknek célja, hogy megvédjék
a népet a külső támadástól és a leigázására irányuló kísérletektől.
A nemzeti háborúknak három fő történeti válfajuk van: az idegen iga
alóli felszabadításért vívott háborúk, az ország nemzeti újraegyesítéséért,
a politikai széttagoltság felszámolásáért folytatott háborúk és a nemzeti
függetlenségért viselt honvédő háborúk.
A gyarmatok és függő országok nemzeti-felszabadító háborúinak
célja a felszabadulás az imperialisták igája alól. Ilyen háborúkra például
szolgálhatnak a XX. század derekán a vietnami és a koreai népek
háborúi.
A világ első szocialista állama kapitalista környezetben volt és
1918-tól kezdve kénytelen volt visszaverni az imperialisták többszöri
támadási kísérleteit. Az 1941—1945. évi Nagy Honvédő Háborúban
a szovjet nép hazája szabadságáért és függetlenségéért és az európai
népeknek a fasiszta iga alóli felszabadításáért küzdött. E háború ered
ményeként a nemzetközi helyzet megváltozott. Most az imperialistákkal
egy egységes, erős béketábor áll szemben élén a Szovjetunióval és
a Kínai Népköztársasággal, mely tábor egy harmadik világháború kitö
résének megakadályozásáért harcol. Most először folytatnak a történe
lemben tántoríthatatlan békepolitikát.
Az igazságtalan, hódító háborúkat azért viselték és viselik, hogy
idegen területeket foglaljanak el, népeket fosszanak ki és igázzanak le,
és a forradalmi mozgalmat elnyomják. A politikai célok sajátosságaiból
kiindulva megkülönböztetünk ellenforradalmi háborúkat, a kizsákmányoló
osztályok polgárháborúit, gyarmati és imperialista háborúkat.
Az ellenforradalmi háborúban a kizsákmányoló osztályok igyekeznek
elfojtani a forradalmat, elnyomni a felszabadulásáért harcra kelt elnyo
mott osztályt. Ellenforradalmi háborúkat viseltek a rabszolgatartók,
a feudális urak, a jobbágytartó földesuraik, a burzsoázia.
Az uralmon levő kizsákmányoló osztályok vagy belső csoportjaik
azért indítanak polgárháborúkat, hogy olyan államformát és államhatal
mat szilárdítsanak meg, amely a legjobban biztosítja az elnyomott osz
tályok elnyomását.
A gyarmati háborúk célja a szabad népek leigázása volt. A XX. szá
zadban az imperialista burzsoázia azért folytat gyarmati háborúkat, hogy
fenntartsa a gyarmati rabszolgaságát, elnyomja a nemzeti-felszabadító
harcra kelt gyarmati népeket.
Imperialista háborúkat a „befolyási övezetek" kiterjesztéséért, új,
idegen területeik meghódításáért folytatnak, hogy ott fosztogassanak és
elnyomják a bennszülött lakosságot. V. I. De«m megjegyezte, hogy ilyen
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háborúkat a rabszolgaság talaján is folytattak. Voltak ilyenek a feuda
lizmusban is. De különleges jelleget az imperializmus korában nyernek,
amikor ezeket a háborúkat a már felosztott világ újrafelosztásáért foly
tatják. „Az imperialista., vagyis a tőkések érdekeiért folyó háborúnak
— írta Lenin — nemcsak az a lényege, hogy a háborút újabb nemzetek
leigázásáért, a gyarmatok felosztásáért vívják, hanem még az is, hogy
ezt a háborút főleg a legfejlettebb nemzetek folytatják, amelyek számos
más népet, a földkerekség laikosságának nagyobb részét
igájukban
tartják."6
Ilyen a XX. századi imperialista háborúk jellege.
A XIX. században a háborúba kezdtek bevonódni a széles néptöme
gek. „Visszavonhatatlanul elmúltak azok az idők — írta Lenin —, mikor
a háborút zsoldosok vagy a néptől félig-meddig elszakadt kaszt kép
viselői viselték. A háborúkat ma a népeik viselik.. ."7
A kizsákmányoló osztályok, amelyek kénytelenek voltak a néptöme
geket bevonni a háborúba, mindenképpen leplezik a nép előtt a háború
hódító céljait. A háborúkat igen gyakran azzal a céllal robbantották és
robbantják ki, hogy elvonják a néptömegeket a forradalomtól.
A történelemiben vannak olyan háborúk, amelyeknek elnevezése
külső ismérvekből — a formális célokból, a szervezeti formákból, a há
ború méretéből stb. — származik. Ilyenek a vallási, kabinet-, dinasztikus,
helyi, koalíciós-, világ- és preventív háborúk. E külső forma mindegyike
mögött a háború osztályjellege, a háború meghatározott politikai tar
talma rejlik.
A vallásháborúk formális célja a vallásszabadságért való harc volt,
de gyakorlatilag az elnyomott osztály harca volt felszabadulásáért. Ilye
nek voltak a XV. századi huszita-háborúk, a hugenották háborúi a XVI.
században, a protestánsok és katolikusok háborúi a XVII. századbanEzeknek a háborúknak az osztálylényege abban rejlett, hogy a parasz
toknak és a fiatal burzsoáziának a feudalizmus elleni harcai, a jobbágyrendszer eltörléséért folytatott harcai voltak, mely rendszernek egyik fő
hordozója a katolikus egyház.
A feudálisok több évszázadon keresztül vallási jelszavak alatt visel
tek háborút azzal a céllal, hogy idegen területeket hódítsanak és szabad
népeket igázzanak le. így a XI—XIII. században a katolikus egyház
a ínyugateurópai feudális urakra támaszkodva keresztes hadjáratokat
szervezett, mely háborúknak az volt a célja, hogy kifosszák és leigázzák
a Közel-Kelet népeit, a szlávokat és a Baltikum népeit. Ezek hódító
háborúk voltak.
A XVIII. században Nyugat-Európában kabinetháborúkat viseltek
a spanyol trónöröklésért (1700—1714), az osztrák örökösödésért (1740—
1748), a bajor örökségért (1777—1779) stb. Lenin meghatározása szerint
6 V. I. Lenin müvei, 21. köt. Bp. 1951. 291. o.
7 V. I. Lenin művei, 8. köt. Bp, 19S4. 37- o.
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a kabinetháborúkat a kormanyok (kabinetek) viselték ós nem a népek.
A nép ezekben a háborúkban közvetlenül nem vett részt.
„Tudjuk, hogy a legtöbb háború egyes dinasztiák érdekeiért folyt ós
ezeket dinasztikus háborúknak nevezték" 8 — írta Lenin.
Mind a dinasztikus, mind a kabinetháborúkban az a kérdés dőlt el,
hogy ki raboljon és nyomjon el többet.
A szervezeti formák szempontjából helyi és koalíciós háborúkat
különböztetnek meg.
A helyi (elszigetelt) háború két állam háborúja, anélkül, hogy egy
harmadik fél közvetlenül beavatkoznék (például az 1904—1905-ös orosz
japán háború). De mivel minden állam államok rendszerébe tartozik,
ezért a helyi (lokális) háborúkban megmutatkozik többé-kevésbé a nem
harcoló államok befolyása. így volt ez az orosz-japán háborúban, amikot.
az amerikai és angol imperialisták hallgatólagosan segítették a japán
militaristákat,
A koalíció államok tömörülése, szövetsége, amelyet azért szerveztek,
hogy háború útján közös politikai célokat érjenek el. Ez a fogalom 1792
óta ment át a használatba, amikor Poroszország és Ausztria, Anglia veze
tésével, szövetséget (koalíciót) kötött a forradalma, polgári Franciaország
elleni háborúra. Az európai országok jobbágytartó államainak a törté
nelemben első koalíciós háborúját azzal a céllal 'indították, hogy elfojt
sák a francia polgári forradalmat. A XIX. század végén és a XX. század
elején Európában két koalíció alakul: a hármasszövetség (Németország,
Ausztria-Magyarország és Olaszország) és az antant hármasszövetsége
(Anglia, Franciaország ós Oroszország), amelyek 1914-ben megindították
az imperialista koalíciós háborút a világ újrafelosztásáért, amely háború
a hármasszövetség országainak vereségével végződött. 1941-ben a fasiszta
Németországnak a Szovjetunió elleni támadására válaszképpen létrejött
egy koalíció, melynek tagjai voltak a Szovjetunió, Anglia, az Egyesült
Államok és más államok. A Szovjetunió vezette fasisztaellenes koalíció
igazságos, felszabadító háborút viselt.
Az első és a második világháború a világgazdaság kapitalista rend
szere általános válságának következménye volt. Ezeknek a háborúknak
az volt a céljuk, hogy az imperialisták újra felosszák maguk között
a világot. A világháborúik a földkerekségnek majd mindegyik államát
bevonták a harcba. Ezek a háborúk nemcsak területileg világháborúk
(a hadszíntér — az egész világ), hanem elsősorban a kiváltó okok jellege
(a ínláogazdaság válsága), valamint a gazdasági és politikai célok tartalma
(az egész világ újrafelosztása) tekintetében is.
Az imperialista háborús uszítók széles körben propagálják az úgy
nevezett preventív háború „elméletét". A háborúnak ez az elnevezése
a cselekvési módból ered. A preventív háború célja a készülő támadás
8 v. I- Lenin művei, 28. köt. Bp. 1952- 68. o.
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megelőzése, hamarabb rátámadni az ellenfélre, mielőtt az tenné. Az
Egyesült Államok imperialistái ilyen háborút hirdetnek széltében a
Szovjetunió és a népi demokratikus országok ellen. A preventív háború
,,elméletével" támasztják alá az agresszorok hadüzenet nélküli rabló
támadásaikat és ezzel az elmélettel takaróznak,
A burzsoá ideológusok a néptömegek becsapására a hódító háborút
védelmi háborúnak jelentik ki, ezzel leplezve a háború igazi osztáiytartalmát, igazi rabló céljait. így volt ez 1914-ben, amikor a két hada
kozó koalíció burzsoá ideológusai azt bizonygatták, hogy védelmi hábo
rút viselnek, felcserélve a háború politikai tartalmát stratégiai formái
val. Igaz, hogy az igazi védelmi, azaz igazságos háború — Marx szavai
szerint — egyáltalában nem zárja ki a támadó hadműveleteket, amelye
ket a hadműveletek menete diktál.
Az imperialisták ideológusai széles körben terjesztik a „kezdemé
nyező elméletét", hogy ezzel bizonyítsák a burzsoázia „békeszeretetét"
és elrejtsék a háború igazi bűnöseit. Ebben előszeretettel alkalmazzák
az ezen „elmélet" mögé megbúvó háborús uszítók a ptfoivokációt. Lenin
a „kezdeményező elméletének" osztálylényegét leleplezve azt írta, hogy
a dolog lényege a háború okaiban, politikai céljaiban és a háborút
indító osztályokban rejlik.
Az első világháború idején működő burzsoá ideológusok és politiku
sok a tömegek becsapására nagy mértékben alkalmazták a paeifizmust,
amelynek hívei csak szavakban ítélték el a háborút és hirdették a békét.
A jobboldali szociáldemokraták voltak abban az időben a kispolgári
pacifizmus fő hirdetői a proletariátus tömegei között. Lenin leleplezte
az akkori kispolgári pacifisták osztályarculatát és bebizonyította, hogy
a szociáldemokrata pacifizmus csak a polgári pacifizmus visszhangja,
amely azt sugalmazta a munkásoknak, hogy bízzanak a burzsoáziában,
díszbe öltöztette az imperialista kormányok politikáját és elvonta a dol
gozó tömegeket a megérett szocialista forradalomtól.
Az igazi békeharcosok a kommunisták. A szovjet kormány béke
politikája ennek világos bizonysága. A Szovjetunió már fennállásának
első napjaitól kitartó Iharcot folytat a béke ügyéért az egész világon,
A szovjet kormány leleplezi a harmadik világháború uszítóit és a béke
szerető tömegeket a békeharcra szervezi.
Az igazságtalan

háborúkat igazoló tudományellenes
„elméletek"
osztálylényege
A kizsákmányoló osztályok ideológusai már a régi időktől kezdve
hoztak létre olyan „elméleteket", amelyekkel az igazságtalan háborúkat
igazolták.
Még Platon, a régi görög idealista filozófus, állapította meg, hogy
a háború a népek természetes állapota és Aristoteles a rabszolgatartók
rablóháborúit igyekezve igazolni, a háborút a tulajdonszerzés természetes
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módjának tartotta és a rabszolgaszerző háborúkat igazságosaknak nevezte.
Ezt a rabszolgatartó ideológiát a feudális urak és a burzsoázia felhasz
nálta a maga céljaira.
A sötét középkorban a katolikus egyház csak azokat a háborúkat
ítélte el, amelyek az egyház — a legnagyobb feudális úr — létét fenye
gették. A katolikus egyház háromszáz éven át szervezte a véres keresztes
hadjáratokat. A rablást és útonállást érdemnek magasztalták és a ke
reszttel megáldották. A kizsákmányoló osztályok ideológusai nagy mér
tékben használták és használják fel ma is a vallást az igazságtalan
háborúk igazolására. Szerintük a háború isten ügye, és ezért az ember
nem képes azt elhárítani. Valamennyi vallás úgynevezett szent könyvei
dicsőítik a háborút és az isten kezében a háborút az emberekre VÍ.-1Ó
befolyás eszközévé avatták. A vallás igazolja a rablás és elnyomás cél
jából indított háborúkat és a háborúban való részvételt legfőbb erény
nek minősíti.
A burzsoázia ideológusai elsősorban a gyarmati háborúkat próbálták
mindenáron igazolni. Hobbes angol filozófus a háborúk örökkévalóságát
és elkerülhetetlenségét az ember természetével magyarázta. Azt bizony
gatta, hogy magának az embernek a természetében rejlenek a háború
fő okai. A 'háború állapota — Hobbes szavai szerint — mindeddig az
egyetlen törvény az államok és az uralkodók viszonyában. Az elnyo
mott osztályok felszabadító háborúit Hobbes elítélte.
„Az örök béke ezen a világon nem adatott meg a halandóknak,
hanem csak a temetőben lehetséges" — mondta Leibnitz német idealista
filozófus. Az örök béke — Leibnitz szerint — a természet elhalásához,
a népek életének hanyatlásához, az önállóság elvesztéséhez, a fejlődés
megakadásához vezetne. Leibnitz e nézetét továbbfejlesztette Hegel
német idealista filozófus. Hegel osztálya társadalmi megrendelését tel
jesítve, bizonyította a háborúk szükségességét és azt ajánlotta, hogy
a külső háborúk jó eszközül szolgálnak az országon belüli osztályharc
gyengítéséhez.
Clausewitz, a XIX. század német (katonai teoretikusa, Hegel idealista
filozófiája alapján, bizonyította a háborúk örökkévalóságát és elvont
logikai fejtegetésekkel igyekezett a háborút a védekezésből levezetni.
Érvelésében az abszolút háború fogalmából indult ki, mint Hegel filo
zófiájában az abszolút eszme fogalmából. Az abszolút háború az az
örökké létező ideál, amelyet minden konkrét háború megközelíteni igyek
szik. Clausewitz szerint a XIX. század háborúi minden más háborúnál
inkább közelítették meg ezt az ideált. Clausewitz a konkrét háborúk
kirobbanásáról szólva abból indult ki, hogy a háborús felek hogyan
vannak felkészülve a háborúra; közülük a háborúra felkészült fél fog
cselekedni, a másik pedig várakozó álláspontra helyezkedik. A cselekvés
célja a hódítás, az ellenfél megtámadása útján, a várakozás célja a fel
tartóztatás, az ellenfél csapásainak visszaverésével. Ebből kifolyólag
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a háború fogalma — mondta Clausewitz — logikusan nem a támadásból,
hanem a védekezésből folyik. Clausewitz a tények elferdítésével azt
állította, hogy a védekezés hozza először mozgásba a háború elemi erőit
Ha a védekező fél nem állana ellen, akkor nem lenne háború, mert
a támadónak nem a harc, hanem csak a hódítás a célja. Tehát Clause
witz szerint nem a támadó, hanem a védekező fél a háborús bűnös.
A burzsoá teoretikusoknál a háború vallási és logikai megokolása
mellett még van egy pszichológiai „elmélet" is a háború keletkezéséről.
Ennek az elméletnek a szerzői azt állítják, hogy a háború oka az ember
ben levő „vérszomjasság", „a háborúra való állati ösztön", „a verekedési
hajlam" stb. A háború oka mindig magának az embernek és a társa
dalomnak a természetében fog rejleni, a háború soha sem fog eltűnni
a föld színéről, amíg ember — a háború .szülőoka — létezik. 9
A XIX. században széles körben elterjedt a háború megokolásának
úgynevezett biológiai „elmélete". Ennek az elméletnek a hívei így okos
kodtak: Minden élőlényre jellemző a létért való bare, Az ember élőlény.
Következésképpen az ember életének alapját is a létért való harc tör
vénye alkotja. így Lange német polgári ideológus kijelentette, hogy
az emberiség egész történetét a természet egy nagy törvénye — „a létért
való harc" alá kellene sorolni. Hasonló véleményen volt az orosz cáriz
mus ideológusa, Mihnyevics hadtörténész is, aki azt írta, hogy a háború
nem kerülhet le a történelem lapjairól, mert a társadalom életének
normálisabb jelensége, imint a béke. Mihnyevics számításiai szerint, 13
háborús évre egy békeév esik. Véleménye szerint a háború a létért való
harc elvének legvilágosabb kifejeződése.
Nem kevésbé elterjedt a kapitalista országokban Malthus angol pap
embergyűlölő elmélete, mely szerint túl gyorsan szaporodik az emberi
nem. Malthus követői a háborút „jótevő tényezőnek" nevezik, mert
szerintük a háború megsemmisíti a „lakosságfelesleget" és így helyre
áll az egyensúly a létfenntartási eszközök és a lakosság lélekszáma között.
Malthus e farkas-„törvényét" követik még ma is a burzsoázia reakciós
ideológusai (W. Hesler, B. Daily sitb.) az imperialista országok kormányai
agresszív politikájának megokolására.
A fasiszta ideológia egyik forrása volt Nietzsche reakciós filozófiája
(a XIX. század utolsó negyede). Nietzsche a „vér és vas" porosz imperia
lista politikájáinak „prófétája", a német burzsoázia legreakciósabb részé
nek ideológusa volt. Nietzsche az arisztokratikus, szőkehajú árjákat
dicsőítette, és azt ajánlotta nekik, hogy vessék el a keresztényi könyörü
letesség rabszolgaerkölcsét. A fasiszták ezzel az útonálló, fajgyűlölő
erkölccsel mérgezték a német népet és készítették elő a második világ
háborút.
A fajelmélet kiindulópontja a fajok „biológiai és szellemi egyenlőtlen9
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sége". Ennek az áltudományos elméletnek az alapját az a tétel képezi,
hogy vannak „teljesértékű" és „nem-teljesértékű" fajok és hogy a ter
mészetes kiválasztódás folytán a „teljesértékű" és alkalmas individuu
mok életben maradnak és azért kell küzdeniük, hogy megteremtsék
uralmukat. Hasonló embergyűlölő ideológiát hirdetnek ma széles körben
a monopoltöke ideológusai. Véleményük szerint csak azok a nemzetek
teljesértékűek, akik a kiválasztott fajhoz tartoznak és arra hivatottak,
hogy à világot uralják.
A XX. század fordulóján még egy áltudományos „elmélet" jelent
meg az imperialista háborúk igazolására, mégpedig az úgynevezett geo
politika. Ennek az elméletnek egyik szerzője Ratzel német geográfus
volt. Szerinte a szerves életnek — és így az emberi életnek — egyik
alapvető törvénye, a létért való harc. Ezért egy állaim külpolitikáját
— Ratzel véleménye szerint — az állam földrajzi helyzete, területének
kiterjedése és határainak jellege határozza meg. A német geopolitikus
a földrajzi tényezőket elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a mi
„apró bolygónkon a tér csak egy államnak elég". így próbálta a német
imperialisták ideológusa bizonyítani a világuralomért való harc elkerül
hetetlenségét.
A Szovjetunió győzelme a más'odik világháborúban döntő csapást
mért a fajgyűlölet fasiszta ideológiájára és a geopolitikára. De, mint
látjuk, ezt a leckét nem akarják megszívlelni a világuralom újabb váro
mányosai. Speakman, a mai geopolitika megalapítója, az imperialista
burzsoázia agresszív törekvéseinek alátámasztására azt állítja, hogy
„a világpolitikát kizárólag az erő vagy a földrajzi valóság irányítja".
Megállapítása szerint „a földnek maga a formája törli el az erkölcsöt
és szentesíti azt, hogy kiirtsák a gyengéket azok, akiknek erejük van".
Speakman nyomdokain halad az angol imperialisták ideológusa, Watkin
Davis, aki azt állítja, hogy „a földrajz a legfőbb tényező az államok
külpolitikájában".
A geopolitikusok széles körben használják azokat az „elméleteket",
hogy „a társadalomban a létért való harc örök és elkerülhetetlen" és
hogy »a földgömb abszolút értelemben túlnépesedett". Véleményük sze
rint, ennek következménye „mindenki harca mindenki ellen", „harc
a földrajzi térért" és az „erőpolitika". A háború — szerintük — az emberi
társadalom „örök" törvénye, azokhoz a harci törvényekhez hasonlóan,
amelyeik az állatvilágban dúlnak.
A valóságban a kapitalista társadalomban nem „a létért való" bioló
giai harc dúl, hanem társadalmi harc, osztályharc. A proletariátus harcol
az új szocialista termelési viszonyokért, az imperialista burzsoázia pedig
a társadalom felépítésének elavult, reakciós formáiért. A kapitalista rend
szer léte az oka a nyomornak, az éhínségnek, a munkanélküliségnek,
az agresszív háborúknak, nem pedig „a földrajzi feltételek roisszabboj
dása" vagy a földkerekség abszolút túlnépesedése.
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A geopolitika, az imperialisták ideológiai fegyvere, amelyre azért
van szükségük, hogy elkendőzzék agresszív politikájuk igazi okait, amely
n e k igazi célja, a monopoltőke maximális profitjának biztosítása. A geo
politikusok az egyes államok földrajzi helyzetéről hangoztatott hazug
érvekkel, az „élettérről" való zagyva mesékkel próbálják erkölcsileg le
fegyverezni a békéért harcoló népeket. A geopolitikusok minden eszköz
zel azt a hitet akarják köztük elhinteni, hogy ha nem vesznek részt
az agresszív háborús blokkokban, akkor elkerülhetetlenül el fogják
veszíteni szabadságukat, önállóságukat. A modern geopolitikusok igazolni
akarják a monopoltőke által a világ minden részében indított rabló kalandokat.
V. I. Lenin leleplezte a háborúk örökkévalóságáról szóló „elmélet"
útonálló lényegét, mondván: „ . . . hogy a háborúk elkerülhetetlenek, amíg
a társadalom osztályokra tagolódik, amíg az ember embert kizsákmá
nyol."10
De a háborúk nem örökkévalóak. A társadalmi fejlődés során meg
fog szűnni a termelőeszközök magántulajdona és ezen az alapon már nem
lesz szükség a társadalom osztályokra való oszlására, és így eltűnnek
a háborút kiváltó okok.
A hadsereg keletkezése

és

osztályjellege

Az ősközösségi rendszerben a törzseket a népgyűlés és a törzsfők
tanácsa 'kormányozta. Engels meghatározása szerint a törzsek „öntevékeny
fegyveres szervezetet" alkottak. Ebben az időszakban még nem volt
speciális katonai szervezet.
A nemzetségi rend idején ideiglenes katonai alakulatok jelentek meg,
amelyek később a hadvezérek, katonai parancsnokok kíséretévé alakul
tak át. Ezek már a speciális katonai szervezet csírái voltak.
Az osztálytársadalom létrejöttével szükségessé vált egy olyan erő,
amelynek a segítségével az uralkodó osztály alárendeltségben tarthatta
a rabszolgákat, szegényeket és a nem-nemeseket. Ilyen erő volt az állam,
amely a nép akaratnyilvánító szerveiből (népgyűlés, törzsfők tanácsa,
katonai parancsnok) fejlődött ki és a nép elnyomásának eszközévé vált.
A társadalom nemzetségi struktúrája az ellenikezőjébe csapott át. Míg
ez korábban saját ügyeik intézésére alakult, most a szomszédok (kirablá
sának és elnyomásának, a raibszolgaszerzésnek, a kizsákmányolt osztályok
elnyomásának eszközévé vált.
Engels rámutatott az állam két megkülönböztető vonására: az egyik
az emberek területi eloszlása, amely kiszorította a nemzetségi szerveze
tet, a másik a közhatalom jelenléte, amely a néptől elválasztott speciális
fegyveres erőt szervezi. Ez az erő volt a hadsereg, amely egyidősben, jelent
10

V- I. Lenin
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meg az állaimmal. Ebből következik, hogy a hadsereg kifejlődése az illető
állam társadalmi és politikai berendezésétől függ.
A hadsereg és a hadiflotta, az államhatalom eszköze. Ezek a fegyve
res osztagok arra hivatottak, hogy az uralkodó osztályok bel- és külpoli
tikáját biztosítsák.
A hadseregnek mindig osztály jellege volt. Vagy közvetlenül az ural
kodó osztályt fegyverezték fel (rabszolgatartó csapatok és a feudális
urak csapatai), vagy az uralkodó osztály képviselői a maguk kezében
összpontosították a katonai hatalmat, ami a parancsnoki kar betöltésé
nél az OGztályelv alkalmazásában állt (az abszolutista-jobbágy tartó és
burzsoá államok hadseregei). Osztálytársadalomban sohasem volt osztá
lyon kívüli hadsereg. Például Franciaországban a királyi hatalom szi
gorúan őrizte hadseregéinek osztály jellegét, a hadseregben, a tisztikar
zárt nemesi kasztot alkotott. A hadseregben való szolgálathoz igazolni
kellett legalább negyedíziglen a nemesi leszármazást. Ez a hadsereg
a király engedelmes eszköze volt.
Nyugat-Európa feudális-abszolutista államai állandó reguláris zsol
dos seregeket szerveztek, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy elnyom
ják a jobbágyparasztokat és a polgárság forradalmi mozgalmait, és
dinasztikus háborúkat viseljenek.
Gyarmatok foglalására, a fegyvertelen helyi lakosság kiirtására és
elnyomására a feudális-Habszolutista államok speciális zsoldos csapatokat
alakítottak. Ezeket az osztagokat speciálisan felszerelt hajókon elküldték
Afrikába, Ázsiába, Amerikába, Ausztráliába, az óceánok kis és nagy
szigeteire rabolni, idegen területeket elfoglalni, a helyi lakosságot meg
semmisíteni és rabszolgaságba hajtani. A gyarmati hatalmak nagy fegy
veres expedíciókat szereltek fel arany, fűszerek és más értékes cikkek
szerzésére. Ezeknek az expedícióknak a fiatal burzsoázia rendelkezésére
bocsátotta a szükséges eszközöket és embereket. Így keletkeztek a zsoldos
osztagok, azok az első káderek, amelyeik a gyarmati hadseregek magvai
voltak.
A fegyveres harc minden tökéletes eszközével ellátott modern gyar
mati hadseregek célja fenntartani a gyarmatokon a helyi lakosság elnyo
mását, és magas extraprofitot biztosítani a monopoltőkének.
A hadsereg egyik vagy másik osztály politikájának eszköze. Ezért
a hadsereg osztályjellegének feltárásához elsősorban azt kell meghatá
rozni, hogy melyik osztály érdékeit juttatja kifejezésre és milyen poli
tikai célok elérésére törekszik az adott háborúban. Ha a hadsereg a ki
zsákmányolt osztályok elnyomására vagy egy másiik nép rabságba dön
tésére törekszik a 'kizsákmányoló osztályok érdekében, akkor ez a had
sereg elnyomó hadsereg. A burzsoázia osztálycéljai elérése érdekében
sokmilliós népi tömegeket fegyverez föl és kényszerít Iharcolni. Ezt úgy
valósítja meg, hogy először is osztályalapon választja ki a parancsnoki
kart és szigorú kényszerítő rendszabályokat alkalmaz a közemberekkel
2 Hadtörténelmi Közlemények — 16723/2
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szemben; másodszor pedig becsapja a népet és az úgynevezett „Ki
kezdte?" elmélettel, a „haza védelmének" jelszavával stb. leplezi a háború
igazi céljait; harmadszor pedig felszítja a sovinizmust, a nemzeti gyűlöl
ködést, az alacsonyrendú ösztönöket.
Ha egy hadsereg egy elnyomott osztály vagy az egész nép felszaba
dításáért harcol, akkor az a hadsereg felszabadító hadsereg. Egy nép
vagy osztály, amely egy idegen elnyomás megdöntéséért, saját független
ségéért, harcol, felszabadító sereget hoz létre. Ilyenek voltak: Spartacus
hadserege az i. e. I. században, a felkelt parasztok seregei a XIV—XVIII.
században, a népfelkelő csapatok Oroszországban 1612-ben, a Párizsi
Kommün hadserege 1871-ben és sok más. Az elnyomott népnek és elnyo
mott osztályoknak — mint erre a marxizmus-leninizmus klasszikusai
többízben rámutattak — arra kell törekedniük, hogy fegyverük legyen
és azzal mesterien tudjanak bánni.
Mivel a hadsereg az uralkodó osztály szervezett ereje, így minden
forradalom során makacs harc folyik ezért az erőért. A forradalmi osz
tály vagy arra törekszik, hogy a hadsereget a maga oldalára vonja,
vagy szétbomlassza, mint az uralkodó osztály bástyáját.
Amikor az új uralkodó osztály megtöri a régi uralkodó osztály ellen
állását és szétbomlasztja hadseregét, azon van, hogy vagy a régi fegyve
res erők helyreállításával, újjászervezésével és megerősítésével, vagy új
fegyveres szervezet alakításával megszilárdítsa uralmát. Amikor a ki
zsákmányoló osztályok uralma felváltja egymást, nincs szükség az állam
gépezet teljes megsemmisítésére, mert ezek a szervek többé-kevésbé
megújított formában az új osztályt kezdik szolgálni. Így a francia burzsoá
forradalom idején a régi királyi hadsereget nem bocsátották szélnek,
hanem végeredményben összeolvadt az önkéntes polgári hadsereggel.
A proletárforradalom felszámolja a kizsákmányoló osztályok ural
mát, megsemmisíti embernek ember általi kizsákmányolását, széttöri
a polgári államgépezetet és új hadsereget hoz létre. Ebben mutatkozik
meg elsősorban a proletárforradalom hadserege felépítésének alapvető
különbsége a polgári forradalom hadseregének felépítésétől. A forradalom
során a proletariátus létrehozza saját fegyveres erejét — az újtípusú
forradalmi hadsereget. „A felfegyverzett munkások egy új hadsereg
csírái, egy új társadalmi rend szervezeti magja voltak. Ennek a magnak
széttaposása, kifejlődésének megakadályozása volt a burzsoázia első fel
adata. Minden győzelmes forradalom első feladata — Marx és Engels
több ízben hangsúlyozták ezt — a következő volt: szétzúzni a régi had
sereget, feloszlatni és újjal felcserélni. Az uralomra törő új társadalmi
osztály sohasem szerezhette és szilárdíthatta meg ezt az uralmát — és
nem teheti meg ezt ma sem — másként, mint úgy, hogy teljesen fel
bomlasztja a régi hadsereget... mint úgy, hogy minden hadsereg nélkül
átmegy egy igen nehéz, igen kínos szakaszon... mint úgy, hogy foko-
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zatasan alakítja ki, súlyos polgárháborúban alakítja ki az új hadsereget,
az új fegyelmet, az új osztály új harci szervezetét" 11
Éppen így jött létre a Szovjet Hadsereg, a proletárforradalom had
serege, a munkások és parasztok hadserege, a kapitalista rabszolgaság
ból felszabadult dolgozó tömegek hadserege, az országunk nemzetei
közötti testvériség hadserege, a szocialista állam védelmének, szabad
sága és függetlensége biztosításának hadserege.
A burzsoázia azt hajtogatja, hogy hadserege politikailag semleges.
De ez nem így vao. A burzsoá hadsereg a valóságban meg van fosztva
a politikai jogoktól, de mindig bevonták és bevonják a politikai harcba,
a burzsoázia bástyája és eszköze a munkások forradalmi akcióinak elfoj
tására. A hadseregének politikamentességéről hangoztatott szólamokkal
leplezi a burzsoázia hadseregének osztályjellegét. A Szovjet Hadsereg
nem kendőzi politikai céljait. A Szovjet Hadsereg személyi állománya
tudja, hogy miért harcol. Nálunk a nép és a hadsereg nem áll szemben
egymással, hanem egységes egészet, egy családot alkot.
A burzsoázia hadseregét a sovinizmus, a nemzeti viszálykodás, a más
népek és államok iránti gyűlölet szellemében neveli. A Szovjet Had
sereget a népek és fajok egyenjogúsága, az országok közötti béke meg
őrzése szellemében nevelik, és ezért a hadseregben nincs és nem is lehet
faji gyűlölet más népek iránt.
A Szovjet Hadseregben a harcosok és a parancsnokok egységes tár
sadalmi képet mutatnak és céljuk is egy — a szocialista haza védelme.
A társadalmi és állami rendszer a Szovjet Hadsereg egységének, erejének,
hatalmának és hősiességének forrása. Hadseregünk a nép egy része,
amely onnan meríti erejét, hogy politikai ós erkölcsi egységet alkot
a néppel. A Szovjet Hadsereg erejének másik forrása, hogy eszmeileg
f el van fegyverezve és meg van acélozva: a marxi-lenini elmélet a Szovjet
Hadsereg legnagyszerűbb eszmei fegyvere.
Tehát a hadsereg osztályjellegét közvetlenül meghatározzák: a tár
sadalmi és politikai rendszer sajátosságai, a hadsereg parancsnoki kará
nak osztályhovatartozása, azok a politikai célok, amelyeknek kivívásáért
a hadsereg harcol. A hadsereg erejének és harcképesséigének forrásai,
elsősorban a néppel vagy osztállyal — amelynek érdekeit védelmezi —
fennálló kapcsolatának ereje; másodszor a háború jellege, amely a poli
tikai célokban jut kifejezésre ; harmadszor a hadsereg hátországának
szilárdsága.
A háború hajtóerői
A marxizmus-leninizmus azt tanítja, hogy az anyagi javak termelési
módja határoz meg minden társadalmi fejlődést és képezi azt a reális
alapot, amelyen az emberek tevékenysége kibontakozik. A dolgozók, akik
n V. I. Lenin müvei. 28- köt. Bp. 1952. 290—291. o.
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az anyagi termelés folyamatában az élet összes javait létrehozzák, viszik
előre az egész társadalmi életet is; a történelem alkotója az anyagi és
szellemi kultúrát létrehozó nép. A nép építette az ókori Egyiptomban
a csatornákat, erődöket, hajókat és harckocsikat; a nép emelte Babilon,
Athén, Karthágó, Róma, Bizánc, Moszkva és más nagy ós kis városok
várfalait; a nép épített kastélyokat a feudális uraknak, erődítményeket
hatalmas erődökkel a XIX. században és állandó erődrendszereket
a XX. században. A társadalmi harc kimenetelét a néptömegek döntik
el. Háborúban és csatában katonatömegek küzdenek és vérükkel szerzik
m
e g a győzelmet.
Marx meghatározása szerint a társadalom története az anyagi javak
termelőinek története.
A burzsoázia ideológusainak viszont ellentétes a szemlélete: a nép
pel szembeállítják a kritikusan gondolkodó személyiségeket, egyéni hősö
ket. Véleményük szerint a hősök, királyok, hadvezérek, politikusok
a történeleim alkotói. Ennek a nézetnek a tarthatatlansága nyilvánvaló.
A társadalom életében a gyökeres átalakulásokat a néptömegek hozták
létre. A rabszolgák felkelései megrendítették a rabszolgatartó rend alap
jait és meggyorsították bukását; a paraszti tömegek és a városiak fel
kelései megingatták a feudális rend alapjait és elősegítették a burzsoá
rend kialakulását; az orosz proletariátus a szegényparasztsággal való
szövetségben megvalósította a szocialista forradalmat és felszámolta
a burzsoá rendet Oroszországban. A történeti folyamatok helyes meg
értéséhez elsősorban a néptömegek harcának történetét kell tanulmá
nyozni, tisztázni kell a lefolyt eseményekben játszott igazi szerepüket.
A fegyveres erők megteremtői nem a hadvezérek és az uralkodók,
hanem az állam uralkodó osztályai, illetve a nép a maga egészében.
Így az ókori Görögországban és az ókori Rómában a rabszolgatartók
osztálya hozta létre a rabszolgatartó (nemcsak céljaik, hanem össze
tételük tekintetében is) hadseregeket. 1612-ben az orosz nép teremtette
meg a népfelkelést, amely az orosz államból a lengyel beavatkozókat
kiűzte. A XVIII. század fordulóján az orosz nemesek és kereskedők
(az új uralkodó osztályok) fejezték be a reguláris orosz hadsereg és flotta
létrehozását, amelyek azután a svéd beavatkozókat visszaverték. A Kom
munista Párt vezetésével az orosz nép teremtette meg a szovjet fegyve
res erőket, amelyek 1918—1920-ban a külföldi beavatkozók és a bel
földi ellenforradalom, 1941—1945-ben pedig a fasiszta Németország elleni
harcban megvédte a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vívmányait,
megvédelmezte hazánk szabadságát és függetlenségét.
Lenin azt írta, hogy az győz, akinek több a tartaléka, több az erő
forrása, nagyobb a kitartása a néptömegben. Ezt megerősíti a Nagy
Honvédő Háború tapasztalata, amikor is a szovjet nép becsülettel kiállta
anyagi és szellemi erőinek összes megpróbáltatását ós győztesen került
ki a harcból. A szocialista rendszer gazdasági ós politikai fölénye a kapi-
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talista rendszerrel szemben, határozta 'meg ra fasiszta Németország teljes
szétzúzásának: elkerülhetetlenségét, De a győzelem nem jön magától,
azt ki kell vívni. Nem elég a bőséges tartalék, azt teljesein mozgósítani
is kell, okosan kell 'megszervezni és hozzáértéssel kell kihasználni az
ellenség szétzúzására.
Tehát a háború fő mozgató ereje vagy a nép a maga egészében, vagy
azok az osztályok, amelyek a háborút viselik, vagy abban résztvesznek.
Ez a tétel vonatkozik azokra a háborúkra is, amelyeket a nép rovására
eltartott zsoldos seregekkel vívtak. A háború mozgató erőihez tartoznak
ezenkívül a közvetlen tartalékok, ilyenek a szövetiségesek, és a közvetett
tartalékok, mint az ellenség táborában levő ellentétek. A háború kime
netelét a fő mozgatóerő dönti el; a közvetlen és közvetett tartalékok
pedig a háború menetére fejtenek ki több-kevesebb befolyást.
1941-ben a német fasizmus seregei betörtek a Szovjetunióba, hogy
leigázzák és kiirtsák a Szovjetunió népeit, és országunkat hitleri gyar
mattá tegyék. A szovjet nép a Komimunista Párt vezetésével harcra kelt
szabadságáért és függetlenségéért, A Nagy Honvédő Háború fő mozgató
erői, a Kommunista Párttal az élen, a Szovjetunió népei voltak.
A háború menetére befolyással voltak a szövetségesek — az Egyesült
Államok és Anglia. Politikájuk és stratégiájuk jellege (a második európai
front megnyitásának halogatása) elodázta a fasiszta Németország szét
zúzásának időpontját. A Szovjetunió aktív közvetlen tartalékai voltak
az európai „új rend" megdöntéséért harcoló nyugateurópai népek.
A német fasiszta blokk táborában dúló ellentétek voltak a közvetett
tartalékok, amelyek szintén behatással voltak a második világháború
menetére. De ezeknek az ellentéteknek a kiéleződése és elmélyülése
közvetlenül a fő hajtóerő — a Szovjetunió népei — harcának eredményé
től függött.
A Szovjet Köztársaság polgárháborújának fő hajtóereje 1918—1920ban a proletariátus volt, amelynek közvetlen tartalékát a vele szövet
séges parasztság (a szegény- és a középparasztság) képezte. A proletariá
tus és a parasztság szövetségének szilárdságát a Komimunista Párt helyes
politikája határozta meg. A közvetett tartalékok a Szovjet Köztársaság
nagyszámú ellenségének táborában dúló ellentétek voltak: a belső osztály
ellentétek a kapitalista államokban és az imperialista államok közötti
ellentétek, a belső ellenforradalom erői és a beavatkozók közötti ellen
tétek, valamint az ellenforradalmi erőkön belüli ellentétek; mindezek
az ellentétek befolyással voltak a polgárháború menetére.
1871-^ben a párizsi munkások felkeltek Franciaország ellenforradalmi
kormánya ellen és kezükbe ragadták a hatalmat. Az elejéin a forradalom
hoz csatlakoztak a kiskereskedők és a polgári republikánusok, akik arra
számítottak, hogy a Kommün majd biztosítja politikai céljaik elérését.
De a forradalom ezen útitársai hamarosan mind elpártoltak a Kommüntől. Végig csak a párizsi munkások — a Kommün fő hajtóereje —
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maradtak hűek a forradalomhoz. A Párizs alatt álló porosz csapatok
által támogatott franciaországi kizsákmányoló osztályok tömörültek a
Párizsi Kommün ellem és az elbutított parasztokat állították ellene.
Az ellenforradalomnak sikerült elszigetelnie Párizst, ennek következtében
a párizsi munkások magukra maradtak és leghősibb ellenállásúik elle
nére is vereséget szenvedtek az egyenlőtlen harcban. Nem volt lehető
ség a fő mozgató erő gyarapodására és az adott helyzetben a közvetlen
és közvetett tartalékokat nem tudták kihasználni.
Az ellenség feletti győzelmet közvetlenül a fegyveres erők, a katona
tömegek vívják ki harcukkal és vérükkel, a fegyverzet okos felhasz
nálásával, bátorságukkal, kitartásukkal, elszántságukkal és önfeláldozá
sukkal. Ezért tanulmányoznunk kell a katonatömegek tevékenységét
a háború előkészítésének és menetének időszakában.
A burzsoá katonai teoretikusok a győzelem és a vereség forrásainak
magyarázatában vagy mindent a hadvezér lángelméjének számlájára
írtak, vagy a hadművészet „örök és változatlan alapelveit" keresgélték.
Ilyennek tartották a hadműveleti vonal kiválasztását, a közlekedés
biztonságát, a váratlanságot stb. A történelem azt tanítja, hogy egyedül
a hadvezér lángelméje nem biztosíthatja a háború győzelmes kimene
telét: így volt ez Hannibállal, Napóleonnal és más hadvezéreikkel. Nincs
a hadművészetnek olyan örök és változatlan alapelve, mint például
a váratlanság.
A második világháború kimenetelét nem a váratlan hadműveletek
döntötték el, amire a német fasiszta hadvezetőség számított, amely stra
tégiai számításait az úgynevezett „Barbarossa-tervire" alapította. A vá
ratlanság csak időleges, járulékos momentumnak bizonyult, mert a
Szovjetunió meglepetésszerű, hadüzenet nélküli hitszegő megtámadása a
fasiszta Németország részéről nem érte a szovjet népet váratlanul: az or
szág iparosítása és a mezőgazdaság kollektivizálása a Kommunista Párt
vezetése alatt biztosították a Szovjetunió nagymérvű védelmi képességét.
A szovjet nép elszánt és kitartó harca következtében a fasiszta német
hadsereg elvesztette a váratlan támadás által nyújtott átmeneti előnyeit.
A váratlan támadásinak csak időbelileg korlátozott hatása volt és nem
döntötte el a háború kimenetelét.
A váratlanság megvalósítható vagy a támadás (ellentámadás), csapás
(ellencsapás), roham (ellenroham) kezdeti időpontjának megválasztásá
val, vagy az új harci eszközök tömeges alkalmazásával, vagy manőverrel
(ellenmanőverrel) stb. A váratlanságnak a háborúban nagy hadászati, had
műveleti és harcászati jelentősége van. Ezt tudták is mindenkor a hadi
teoretikusok és hadvezérek, de gyakran mindenesetre túlbecsülték a vá
ratlanság szerepét. A váratlanság tényezőjének helyes alkalmazása ked
vező feltételeket teremt a fegyveres erők tevékenysége számára a háború
vagy hadjárat kezdeti időszakában, a hadművelet vagy csata kezdő szaka
szában, a hadműveletek menetében pedig elősegíti a kedvezőtlenül ala-
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kult helyzet megváltozását. De a váratlanság tényezőjének hatása időfaelileg korlátozott.
A hadtörténelem arról tanúskodik, hogy rendszerint még a stratégiai
váratlanság sem döntötte el a háború kimenetelét. Legjobb esetben elő
segítette a stratégiai kezdeményezés megragadását, de ennek megtartá
sához gyakran hosszú harcot kellett vívni. A váratlanság csak egy vagy
más mértékben van behatással a hadműveletek menetére, de nem dönti
el a háború sorsát. A németek váratlan betörése 1914-ben Franciaországba
Belgiumon keresztül, a német fasiszta csapatok támadása a Szovjetunió
ellen 1941-ben, nem döntötte el a háború kimenetelét. A német fasiszta
csapatok hadjárata Lengyelország, Dánia és Norvégia, Belgium és
Franciaország ellen, valamint a Balkánra 1939—1940-ben váratlan táma
dással indult meg. A német fasiszta hadsereg nagy eredményeket ért el,
majdnem egész Nyugat-Európát elfoglalta. De az adott esetekben' e sike
rek alapja nemcsak a váratlanság volt: döntő szerepet játszott az, hogy
ebben az időben nem volt Európában egységes antifasiszta front, ezen
kívül közrejátszott a fasiszta agresszió áldozatainak politikai elszigetelt-1
sége, az „ötödik hadoszlopok" aknaimunkája, a védekezők politikai és
katonai gyengesége, a német fasiszta csapatok technikai és számbeli
fölénye.
Egy sikeres váratlan támadás a támadóknak biztosítja a kezdeménye
zést és súlyos helyzetet teremt a védekező számára. Az új fegyverek
sajátosságai erősen fokozzák a váratlanság szerepét a modern háborúban.
Ezért a váratlansággal a legnagyobb éberséget, a fegyveres erők állandó
és teljes harcképességét kell szembeállítani mindenütt. Ugyanakkor a
hadművészet azt követeli, hogy okosan alkalmazzuik a váratlanságot
a támadó és védekező hadműveletekben, hogy kezünkbe ragadhassuk
a hadászati, hadműveleti és harcászati kezdeményezést.
V. I. Lenin feltárta a háborúban való győzelem valódi alapjait. Azt
tanította, hogy a háborúban az győz, aki erős hátországra támaszkodik.
A Kommunista Párt szem. előtt tartotta, hagy a győzelemihez erős, jól
megszervezett hátországra van szükség, és sohase feledkezett meg a hát
ország megerősítéséről. Mint tudjuk, a hátország látja el a frontot nem
csak fegyverrel, hadianyaggal és mindenfajta szükségessel, hanem embe
rekkel, hangulattal és eszmékkel is. A hátország szilárdsága a háború
kimenetelét eldöntő, állandóan ható tényezők egyik legfontosabbika.
A hadsereg erkölcsi szelleme állandóan ható tényező, amely közvet
lenül a hátország szilárdságától függ. V. I. Lenin Moszkva Rogozs-Számonovszki kerületében a munkások és a vöröskatonák előtt mondott beszé
déiben hangsúlyozta, hogy minden háborúban a győzelem feltétele azon
tömegek szelleméneik állapota, amelyek a harcmezőn vérüket ontják, és
hogy az a meggyőződés, hogy háborújuk igazságos, és az a tudat, hogy
életüket testvéreik javáért kell ontaniuk, lelkesíti a katonákat és hallat
lan nehézségek elviselésére készteti őket. Hazánk minden egyes munkása
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és parasztja — mondta Lenin —, aki fegyverben áll, tudja, hogy miért
harcol, és öntudatosan ontja vérét az igazság és a szocializmus győzel
méért. A Szovjetunióbeli polgárháború és a Nagy Honvédő Háború
különösen világosan megmutatta, hogy milyen döntő jelentőségű a hábo
rúban az erkölcsi tényező és hogy a hadsereg erkölcsi szelleme közvet
lenül a háború jellegétől függ.
Az erkölcsi tényező jelentőségét többé-kevésbé ismerték a nagy
hadvezérek, de különbözőképpen keresték az utat a katona szívéhez.
Napóleon például a katonák becsvágyára apellált, vagy arra törekedett»
hogy anyagilag érdekeltté tegye őket a háborúban. Az orosz hadvezérek,
különösen Szuvorov és Kutuzov, a katonákban és tisztekben a haza iránti
szeretetet, a nemzeti büszkeséget fejlesztették, ami szilárd alapja volt
az orosz hadsereg magasfokú harcképességének. A nép érdekeiért küzdó
hadsereg a néptömegek támogatását, a nép szeretetét élvezi. Az ilyen
hadsereg magasfokú harcképességével válik ki.
A begyakorlottság és a haddtapasztalat emelik a hadsereg erkölcsi
szellemét. A magas katonai kultúrával rendelkező hadsereg bátran
és határozottan cselekszik, mert minden egyes katona, tiszt és tábor
nok is tudja, hogy milyen ügyért harcol. A haditapa;sztalatnak is
nagy jelentősége van. De ez az ügynek csak katonai-technikai oldala.
Döntő jelentőségűek a társadalmi-politikai momentumok, amelyek a há
ború politikai céljaiban jutnak kifejezésre. A Nagy Honvédő Háború
első szakaszában az erőviszonyok nem a Szovjet Hadsereg javára álltak,
de az erkölcsi túlsúly a mi oldalunkon volt, ami annak a következménye
volt, hogy a szovjet fegyveres erők igazságos, felszabadító jellegű hábo
rút viseltek. Hadseregünk magas erkölcsi szelleme volt az egyik döntő
tényező, amely eredményezte a hitleri hadvezetőség „villánk-háborújá
nak kudarcát.
Nagy jelentősége van az erőviszonyok megváltoztatásáért vívott
harcnak. Az erőviszonyokat azelőtt zászlóaljakban) fejezték ki, a mi
időnkben pedig hadosztályokban. A Ihadosztály harcképességét az hatá
rozza meg, hogy 'mennyire van feltöltve személyi állománya, hogy van
technikai és anyagi tekintetben ellátva, milyen a legénység és a tisztek
erkölcsi-harci magatartása, hogy van összeforrva mint katonai szervezet.
A hadosztály harcképessége nemcsak az emberek számától és a technikai
ellátottságtól függ, hanem elsősorban az emberek politikai és katonai
képzettségétől és haditapasztalatától.
A fegyveres hadseregeknek minőségileg tökéleteseknek kell lenniük
és meg kell felelniük a háború követelményeinek. A modern háborúban
fontos jelentőségű, hogy fölényben legyünk az ellenféllel szemben
tüzérségben, minden fajtájú páncélosban és repülőgépben, automata
fegyverekben, új fegyverekben és általában a haditechnika egészében.
E tekintetben döntő szerepet játszik az ipar — elsősorban a nehézipar —
mozgósítása és kifejlesztése.
A háború gépi időszakában megnőtt a tiszteknek és tábornokoknak
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— mint a hadműveletek és csaták szervezőinek — szerepe. A tiszt,
tábornok rendelkezésére különböző fegyverzet és bonyolult technikai
felszerelés áll. Meg kell szervezni sokfajta fegyverzet, alegység, egység,
magasabbegység, csapatösszevonás együttműködését. Rendikívül bonyo
lulttá vált a csapatok vezetése. Mindez abból származik, hogy rnind
a parancsnoki kar szervező képessége, mind a csapatok mennyisége,
minősége és fegyverzete a háború kimenetelét eldöntő tényezőik közé
tartoznak.
A háború kimenetelét eldöntő tényezők a fegyveres erők harcképes
ségének fokát meghatározó gazdasági, erkölcsi és tisztán katonai ténye
zők összessége. Ezeknek a tényezőknek az összességében jut kifejezésre
a háború kimenetelét eldöntő fő mozgató erő.
A Nagy Honvédő Háború folyamán a Kommunista Párt szakadat
lanul szervezetten gyarapította az állandóan' ható tényezőket, ami lehe
tővé tette, hogy rövid idő alatt megváltozzék az erőviszony a Szovjet
Hadsereg javára, hogy kiragadjuk a német fasiszta ősapátok kezéből
a stratégiai kezdeményezést és kivívjuk a győzelmet.
A háborúk története arról tanúskodik hogy .azok a fegyveres erők
győztek, amelyeknek mélyebb és szilárdabb hátországuk, s a háború
folytatásához erősebb gazdasági bázisuk volt. Azok győztek, ahol szilár
dabb volt a nép vagy az osztályok egysége és ezen az alapom nagyobb
volt a teherbíróképesség, a kitartás, elszántság a harcban, ahol a fegy
veres erőknek szilárdabb volt az erkölcsi alapjuk, ós erősebb a (nép
győzelmi akarata. Azok a hadseregek és államok győztek, amelyeknek
erői és eszközei a háború folyamán a belső és külső tartálékokbóJ
állandóan nőttek, és azok szenvedtek vereséget, akik erői és eszközei
a háború folyamán kimerültek. Azok a hadseregek győztek, amelyek
jobban voltak felfegyverezve, ahol az egész parancsnoki karnak jobb
szervezőképessége volt, és az egész állományt bátor, merész, kezdemé
nyezőképes harcosokká nevelték. Azok a hadseregek és hadiflották
győztek, amelyek élén olyan tehetséges hadvezérek, ill. flottaparancsnokok
álltak, akik ki tudtak használni minden reális lehetőséget és meg tudták
szervezni a győzelmet.
A népek számára fenyegető veszély az agresszív katonai blokkok
összekovácsolásának politikája. Egyre fokozódik a fegyverkezési hajsza,
elsősorban az új tömegpusztító fegyverek gyártása és a régi fegyver
nemek gépesítése. De a XX. században a néptömegek szerepe megnőtt
nemcsak a háborúban, hanem a békeharcban is. A béke fenntartására
irányuló politika, amely széles néptöimegekre támaszkodik, eldöntötte
a koreai és vietnami háború lokalizálását. A népek békeharca, amelynek
élén a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság áll, megnehezíti az agreszszoroknak, hogy egy harmadik világháborút robbantsanak ki. A népek
által a háborús bűnösök közé sorolt háborús gyújtogatok nemzetközi
felelősségének kérdése nagyjelentőségű a mai körülmények között, mint
a békeharc egyik momentuma.

PARASZTSÁG ÉS ZSOLDOSSZOLGALAT A XVI. SZÁZADI
MAGYARORSZÁGON
Maksay

Ferenc

Azokban az időkben, amikor Magyarország népe élethalálharcát
vívta a török hódítók ellen, az országlakosság túlnyomó része paraszti
állapotú volt. Történetírásunk mindeddig mégsem adott számot arról,
milyen arányban és milyen formák közt vett részt parasztságunk ezek
ben a honvédő harcokban.
Az erre vonatkozó szétszórt adatok közlői fel sem vetették a kér
dést, a korszak hadtörténelmének leglelkesebb kutatója és legjobb
ismerője, Takáts Sándor pedig inkább csak általánosságban érintette. 1
Valójában csak az utolsó évek kutatóinak figyelme terelődött ebbe az
irányba; ők segítették előbbre egy-egy részletkérdés megoldását. 2 Ennek
a tanulmánynak is hasonló a célja.
Meg kívánjuk vizsgálni: 1. Mekkora volt és hogyan jelentkezett a
királyi Magyarország védelmét szolgáló katonai szervezetek zsoldos
szükséglete a XVI. században? 2. Milyen lehetőség kínálkozott arra,
hogy e szükséglet egy részét a parasztság kielégítse? 3. Hogyan ment
végbe a paraszti elemek tényleges bekapcsolódása a szolgálatba?
1. A feudális rend élén álló uralkodó már Mohács előtt is sok zsol
dost tartott a maga költségén. A zsoldosokat Mátyás király európai hírű
seregének felbomlása után sem lehetett nélkülözni, a nagy katasztrófa
után pedig állandóan szaporítani kellett a számukat. Egyfelől a mind
jobban kiépülő végvárrendszer kívánt erős királyi őrségeket; nemcsak
a fokozódó ellenséges nyomás elhárítására épült új várakat kellett ilye
nekkel megtölteni, hanem azokat is, amelyeket eddig tulajdonosaiknak,
a nagybirtokos-családoknak familiáris-katonái, ill. zsoldosai őriztek. Ezek
a családok ugyanis vagy kihaltak, vagy elvesztették birtokaik jelentős
i Takáts Sándor: A magyar gyalogság kialakulása. Bp. 1908. Szegő Pál
(Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig,
1541—1593.
Bp. 1911.) a koráig ismert adatokat foglalta össze.
E
Elsősorban a Főiskolai Történeti Tankönyv (Sinkovics István fejezetei),
azután N. Kiss István cikke: A parasztság és a főurak 16. századi honvédő
harcunkban. Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban HTK.) 1954. 3—4 füzet.
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részét, vagy pedig — Jagelló-kari politikájukat továbbfejlesztve — igye
keztek a rájuk nehezedő terheket a király vállára hárítani. Az ország
gyűlésen a rendek többször hangsúlyozták, hogy a várvédelmet elsősorban a király feladatának tekintik. Másrészt, az állandó jellegű vég
vári katonaságon kívül, a király mozgó hadseregének is sok katonára
volt szüksége; ezek a királyi seregek alkották a szinte évenként meg
ismétlődő hadjáratokon a török ellen küzdő erők magvát.
A zsoldos-csapatok növelésének azonban mélyebben fekvő oka is
volt: az addig uralkodó feudális hadszervezetnek Eurőpaszerte erősödő
válsága. A banderiális hadsereget, mely a királytól vagy a főuraktól
személyesen függő s az ő birtokaikon eltartott hűbéresekből, harcos
jobbágyokból állott, Európa más részein már régen korszerűtlennek
tekintették a zsoldossereggel szemben.
A XVI. század zsoldosserege természetesen nem jelentett még ál
landó hadsereget. A „mezei" zsoldosokat általában a hadjárat idejére,
néhány hónapra vették fel és a végvári őrségek személyzete is erősen
hullámzott a veszély növekedésétől, csökkenésétől függően, meg a
parancsnok-cserék során. Volt ugyan a végváraknak állandó őrségmagva is — sok vitéz éveken át egy helyen szolgált, — de a békés időkre
szabott őrség-létszám csekély maradt és az őrcsapatok még csírájává
sem válhattak a későbbi állandó hadseregnek. 3
A király pénzén tartott katonák együttes száma ezek szerint igen
változó volt, nemcsak egy naptári éven belül, hanem az évek egymás
utánját tekintve is. A század folyamán kétségkívül növekedett. Becslé
sek szerint tavasztól őszig mintegy 20—25 000 főre kellett rúgnia, ez a
szám azonban nagyobb hadjárat idején kétszeresére is fölmehetett.
Amennyire megállapítható, e létszámnak csak egyik fele került ki ma
gyarországi lakókból, a másik fél külföldiekből állt. (Az utóbbiak első
sorban a német birodalom területéről, a Balkánról, valamint a Magyar
országgal határos többi államból toborzódtak.)
A városok, melyek már az előző században —• mindenkinél előbb «f*
gondoskodtak biztonságukról állandó zsoldos-őrségek szerződtetése útján,
most, a nagy veszélyek idején királyi várakba ils kellett, hcigy küldjenek
inaguk-fizette zsoldosokat, de valamennyiükéi együttesen sem érték el
az 1000-es létszámot.
A hadseregnek — eredete szerint — harmadik nagy alkotórésze a
főurak és nemesek pénzén tartott katonákból, továbbá a szükség esetén
összehívott „felkelőkből" állott. Mivel a kiállítás és eltartás terhe itt
a rendekre hárult, azok pedig minden terhet csak hosszas alkudozás
után voltak hajlandók vállalni, az időről időre tartott országgyűléseken
kellett eldőlnie annak, hogy az elkövetkező évben vagy években hogyan
3
V. ö. E. Heischmann:
Wien. 1925. 12. skk- o-

Die Anfänge des stehenden Heeres in Österreich.

28

Maksay

Ferenc

teremtik meg a rendi seregek felállításának anyagi alapjait és hogy a
szervezés milyen módon fog végbemenni. A megszavazásnak két alap
formája volt, mindkettőnek eredete a korábbi századokra nyúlik vissza:
a rendek egyrészt jobbágy telkek után meghatározott számú katona fel
szerelését és eltartását vállalták, —• csak hadjárat idejére vagy állandó
szolgálatra, végvárakba — másrészt jobbágyportáik szerint olyan pénz
adó (díca) fizetését, melyet elsősorban zsoldosok fogadására és el
tartására kellett fordítani. A pénz túlnyomórészt jobbágyaik zsebéből
került ki, de időnként a magukéból is. 4
A telkek után megszavazott katonákat általában csak a hadjáratok
idejére volt szokás kiállítani, úgyhogy a seregszervezésnek ez a módja
gyakran alig vált el az ú. n. részleges fölkeléstől. De már korán meg
mutatkozott az a szándék, hogy az ország állandó védelméről is gon
doskodjanak. 5 Az 1538-i országgyűlés a 100 telek utáni lovasokat állandó
védelemre kívánta tartani és különválasztotta őket a veszély esetén felfegyverzendőktől. 6 1543-ban „pro continua defensione" készenlétbe állí
tandó katonákról határoztak. 7 A szándék 1555-ben öltött határozott for
mát: az országgyűlés határozata szerint ezentúl 100 jobbágyonként
„minden felmerülő szükség esetére, állandóan" fognak majd 2—2 lorvaskatonát tartani. Ezt a határozatot utóbb többször megismételték, az
állandóan szolgálókat végvárakba rendelve, s a lovasokat helyenként
gyalogokkal váltva föl.8
A porták után szedett ú. n. rovásadó (dica) összege csak egy-egy
hadjárat idejére volt elegendő „ad conducendos et alendos équités", 9
„ad conservationem gentium, pro regni defensione arciumque finitimarum
provisionibus" 10 s így nem volt akadálya annak, hogy a rovásadó kato
náit időnként együtt fogadják fel az ugyancsak időleges szolgálatra szánt
telekkatonasággal. 11 A seregek szervezését és vezetését a rendek csak
egy-egy időre tudták maguknak megtartani, így az 1595 utáni években:
4 Eleinte 20 telek után 1 lovast Ígértek (helyette esetleg gyalogokat; az
egytelkesek és más szegénynemesek 5—10 telek után adtak), utóbb 100 telken
ként, ill. jobbágyonként 2—20 katonát, 10 portánként 6-ot, máskor a jobbágyok
1/5-ének, 1/10-ének fölfegyverzését, ismét máskor 36 jobbágyonként egy nehézfegyverzetűt; igen ritkán meghatározott számú katona tartására is vállalkoztak.
L. a Magyar Országgyűlési Emlékek (a továbbiakban: MOE) és a Corpus Juris
köteteit. A megyék néha — közvetlen veszély esetén — portánként, sőt jobbá
gyonként szavazták meg 1—1 katona rövid időre való tartását: Corpus Statutorum
(a továbbiakban: CS.) V/l. 52—55,. o. IV/ll. 43. o-. III. 20. o.
5
Az ,,állandó" védelmet itt a végvárrendszer követelte meg. A mi „állandó''
katonáink tehát nem azonosíthatók azzal az ,,állandó hadsereggel", amely az egy
kori európai államok legtöbbjének rendi gyűlésein oly szenvedélyes viták tárgya
volt s amely végül ott is csak jóval később valóstult meg. V. ö. Heischmann
i. m. 72. skk. o.
6 MOE II. 59. o
"> 1543:13.
*9 1555:4—6, 1566:19: 3 lovas- 1563:18, 1574:10, 1378:7.
1543:8
10 1548:23.
11
1543:8.

*-

Parasztság és zsoldosszolgálat

a XVI.

századi Magyarorszáaon

29

e.bben az időben a félfogadás sem központi irányítással és nem is az
ősszeg begyűjtése után történt, hanem maguk a fizetésre kötelezettek
vették fel és küldték a kapitányhoz katonájukat. 12
Altalános vagy részleges fölkelés esetén — előbbi az egész országra
terjedt ki, az utóbbi csak veszélyeztetett területekre — (minden nagy
birtokosnak és nemesnek személyesen kellett hadbavonulnia, mellettük
rendszerint a jobbágyok egy részének általában 1/5-ének is, végső szük
ségben valamennyi jobbágynak. A zsoldosoknak itt is volt szerepük:
a törvény 13 bizonyos személyek esetében a felkelés megváltását írta elő.
Az ilyenek, de rajtuk kívül 'más nemeseik is, maguk helyett fizetett
katonákat küldtek a felkelő seregbe.
A telkek után megszavazott katonák egy részét is csak ilyen alkal
makkor vitték hadba. 14
Telkek után kiállított, rovásadó-összegen fogadott katonákon és foikeiőseregefcen kívül megvoltak még a maradványai a nagyurak egykori
magánhadseregeinek is. Ahol elkerülhetetlen volt, hogy váraikat maguk
védjék meg az ellenséges támadástól vagy mögöttes területen a rabló
támadásoktól, ott a költségesebb -magánzsoldosok helyett sokszor be
érték á régimódi, évről-évre fizetett, ill. készpénzfizetés helyett csak
eltartott familiáris-csapatcikkal. Kivételképp azonban megesett, hogy
az urak saját költségükön zsoldosokat is tartottak^
A rendek különféle címeken kiállított seregeiben, a magánvárakban
és az urak személye körül az átlagos nagyságú évi hadivállalkozások
idején sem gyűlhetett össze 'több 4—6 ezer zsoldosnál. Ez a szám csak
a legnagyobb veszedelmek esetén érhette el a 15—20 000-et.15
Az elmondottak szerint a század vége felé a magyarországi haderő
hazai eredetű része — a fölkelőket és a familiárisokat leszámítva —
az átlagos had járatakon mintegy 12—18 000 főből, rendkívüli veszély
esetén vagy niagy felkészülés után kb. 35—45 000 főből állott. Általánosságiban nem volt akadálya annak, hogy a haderő bármely részének után
pótlása a rendiségen kívülálló elemekből (parasztokból, pásztorokból,
városlakó kézművesekből, kereskedőkből) kerüljön ki, — még a nemesi
fölkelés részesei is küldhettek a seregbe maguk helyett nem-nemeseket.
Ám a gyakorlatban a parasztság-polgárság vállalkozását több tényező
korlátozta. Nem szólunk most az általánosakról, így a honvédelmet szer12 1595:2, 3, 17 és későbbiek.
is 1542 (besztercebányai országgyűlés) :32.
14 1537-ben 20 telek után 1 lovast. Az utóbbi szám később 5-ig is fölment:
1537:13, 1545:5 és imás tc-ek. Külön szabályozták az egytelkes nemesek, az osz
tatlanul gazdálkodók és a betegségük, öregségük vagy szolgálatuk miatt otthon
maradók kötelezettségeit. Időnként a nemeseknek is csak egy hányadát vonul
tatták15 fel.
Jellemző Forgách Ferenc leírása: „robur legáonum nullum, et si bellum
ingrueret, miles subitarius conscribebatur. saepe aiut jam confecto bello, aut
nullo usu": Commentarii. Magyar Történelmi Emlékek. Írók. XVI. Pest. 1866306. o. A számbecsléseknél Demkó K. munkáját vettük alapul: Magyarország
hadi ereje a XVI. században. HTK. 1916. 1. skk- o.
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vező nemesi osztály bizalmatlanságáról az 1514-i fölkelésben elleneťordult jobbágysággal szemben,- vagy a vitézi életmódtól idegenkedő
paraszti konzervativizmusról, — hiszen ezeket a gátló okokat a kegyetlen
háború rendkívüli viszonyai csakhamar megtörték és sokszor az ellen
kezőjükre fordították. Alig volt azonban kiküszöbölhető az a körülmény,
hogy a nem-nemesek a lovasszolgálathoz sem kellő gyakorlatot nem
szerezhettek maguknak, sem anyagi erőik nem voltak a lótartáshoz és
a szükséges fölszerelés megszerzéséhez elegendők. Ez alól legfeljebb a
telkes jobbágyság leggazdagabb rétege jelentett kivételt — nem egyet
közülük már földesura felszabadított és katonai szolgálatra vett
igénybe, — a szegények közül pedig néhány lóhoz, fegyveres őrzéshez
szokott pásztor. Ezek szerint a paraszti-polgári származásúaknak, ha a
vitézi életre adták fejüket, általában nem maradt más választásuk a
gyalogos szolgálatnál, ill. az ezt kiegészítő naszádosságnál, igen ritkán
a szakképzettséget igénylő tüzérségnél. Ilyen helyekre a nemességnek
legfeljebb egészen elszegényedett elemei pályáztak: az armalisták és
azok, akiket a hódoltság földönfutókká tett. Gyakorlatilag tehát egyedül
a gyalogság volt à rendiségen kívül maradottak nagy felvevője.
A gyalogság számaránya a lovassághoz viszonyítva közvetlenül
Mohács után még igen csekély volt. Csupán a várak fokozatos kiépülé
sével, igazában csak az 50-es évektől kapott egyre nagyobb súlyt és vált
számszerűen is jelentékennyé. 16 De ez a gyalogság — a végvári gyalogok
egy részét leszámítva — a lovassággal szemben még sokáig megtartott
valamit „időszakos" jellegéből. A várak állandó őrsége a század köze
péig nagyobb részében lovas volt és azután is csak ostromra való készü
letek idején növelték meg a gyalogok számát a lovon szolgálók több
szörösére. Az egykorúak természetesnek találták, hogy az 1555 óta ki
állítandó „állandó katonák" mindig lovasok legyenek és csak két évtized
múlva 17 intézkedtek úgy, hogy helyettük némely megyék gyalogosokat
tartsanak. A telkek: után kiállított katonák jó ideig csupán lovasok,
a század közepétől hallunk mellettük — utóbb egyre nagyobb számban —
gyalogosokról is. A telekkatonaságról hozott törvénycikkek pedig nyil
vánvalóan a gyakorlati élet igényeit tükrözik, tehát joggal következte
tünk belőlük a haderő más alkotórészeire is. Hasonló lehetett az arány
eltolódás a rovásadó-pénzen fogadott zsoldosok és a király vagy az urak
mezei zsoldosainak seregein belül. Forgách Ferenc még az 1566-os év
eseményeinek leírásakor is a gyalogos szolgálattól való idegenkedésről
beszél.18
A gyalogság évtizedről-évtizedre növekvő százalékaránya közepes
hadjáratoknál hihetőleg csak a század végén érte el a 40—60-at, de a nagy
16

V. ö Takáts: i. m. 19. skk. o.
M 1574:10.
I. m. 349—350. o. — Nyugaton már a századforduló táján kezdik növelni
a gyalogság számát, de nem mindenütt egyforma sikerrel. V. ö.: Delbrück: Ge
schichte der Kriegskunst. Berlin. 1920. 8. skk. o18
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veszélyek idején felfogadott zsoldosok és hadbavonult várvédők tízezrei
valószínűleg már koraibban is jelentős részükben gyalog szolgáltak.
2. Milyen volt ugyanebben az időben a parasztság helyzete? Hogy
alakult azoknak a paraszti elemeknek az aránya, akik a telkes jobbágy
ságból kiszorultak, s így — kellő nagyságú és elegendőképp felszerelt
föld híján — legkönnyebben elszakadhattak a hagyományos paraszti
életmódtól és szükség esetén a katonasors viszontagságait is vállalták?
Ilyen elemek mindenkor voltak, amióta csak a magyarországi
parasztságot végkép átfogták a feudális „úrbériség" kapcsai. Számuk
az idők során egyre nőtt: a 16. század elejetői már tekintélyes a töredék
telkes parasztok és a zsellérek aránya. Köztük vannak a telkesjobbágyok
nak azok a gyermekei, akiknek a nagy népszaporulat következetében
nem jutott már föld vagy igaerő s azok a volt jobbágyak, akiket háborús
vagy természeti csapás, rossz termés, földesúri, gazdagparaszti elnyomás
tett tönkre. Földbérletből, .napszámból élnek, mint zsellérek, máskor meg
urakhoz, gazdag parasztokhoz, városokba szegődnek pásztornak, cseléd
nek, sűrűn változtatják a helyüket. A számukat szaporító tényezők mű
ködése a 16. század folyamán sem szünetel, sőt, az utóbbiakon kívül most
új, addig ismeretlen okok siettetnek megszaporítani ezeknek a „félexisztenciáknak" a parasztságon belüli arányát.
Elsőnek az eladásra hajtott alföldi marhacsordák kivitelének eltil
tásával, a 16. század elején „szabadultaik fel", maradtak íkenyér nélkül
a pásztorok ezrei, hogy röviddel azután már mint várőrségek vagy mezei
seregek hajdúi tűnjenek föl.19
1541-től, amint a török az ország szívében végleges szállást vett,
áradatszerűen nőtt a hódítók berendezkedése elől menekülők száma.
Nagyobb hadjáratok alkalmával (1526, 1529, 1532) már addig is sok
család „futott" biztonságosabb területre, most pedig faluszámra vándo
roltak fel, három évtizeden át, míg csak nem sikerült a török terjesz
kedésnek gátat vetni.
•.
'
A harmadik válság az 1550-es években állott be: A királyi Magyar
ország nagybirtokain akkor már több, mint két évtizede tartott a major
ságok erőteljes kiépítése s a legtöbb majorságszervező földesúr ekkorra
jutott odáig, hogy földje kiterjesztése céljából jobbágytelkeket foglaljon
magának: részben az igénybevehető szabad terület összeszűkülése miatt
tette ezt, részben pedig azért, mert rájött, hogy művelés alatt álló paraszti
birtok kisajátítása kényelmesebb és kifizetőbb, mint töretlen földek
művelés alá vétele. A kisbirtokos nemesek ugyanakkor saját kúriáik és
kis gazdaságaik kiépítése céljából távolítottak el jobbágyokat telkeikről.
A jelek szerint ezzel egyidőben szűnt meg, vagy csökkent mini
málisra a nagybirtokos majorságoik emberfelvevő képessége. A földjük
től elszakítottak most már csak igen ritkán vállalhattak az allodiumokio Szabó István:

A hajdúk 1514-ben. Századok. 1950. 187—196. o-
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ban béresi, cselédi szolgálatot. 20 A felszabaduló munkaerőknek így nem
maradt sok választásuk: napszám, alkalmi munkák a növekvő, iparoskereskedő-inasoikat is foglalkoztató városokban, a földesuraknál vagy
a gazdag parasztoknál. Az áremelkedés miatt azonban az urak a fizetett
napszámosok bérmunkáját is egyre inkább robotmunkával pótolták s így
a század végéig ez a lehetőség is erősen korlátozódott. Sokak számára
nem maradt hát egyéb választás a vitézi életnél, másokat meg — mint
a szabad életmódhoz szokott, fegyveres pásztor-hajdúkat vagy azokat,
akik egy ideig fegyverrel kísérelték meg otthonuk védelmét — már eleve
ez a pálya vonzotta legjobban.
A .magyarországi parasztság teljes száma (Erdély és Szlavónia nélkül)
a török hódítás kezdetén 2—2,5 millió között mozgott, s ebből 5—700 000
volt egészen szegény zsellér, bérlő, napszámos, cseléd, pásztor — mint
egy 100—140 000 családban. Szolgálatvállalásra bármikor kész, fegyveres
hajdú kezdetben csak 1—2000 lehetett közülük. A század második telére
gyökeresen megváltozik a kép: a maradék Magyarország paraszti lakos
sága akkcir már nem volt több 800 000—1 000 000 főnél, a telkes jobbágyo
kon kívüli réteg arányát viszont a megmaradt területen belül a török
elől menekülők és a kisajátítások 40—50%-ra is megnövelték: a század
végére 3—400 000 fő (60—80 000 család) lehetett ilyen. 21
Bninék a 60—80 000 szegényparaszt-családnaik (és mögötte, a második
sorban, a 100—120 000 jobbmódúnak) felnőtt férfitagjai jelentették
a legfőbb utánpótlást egykori honvédelmünk gyalogzsoldosszükséglete
számára. Nem járt távol az igazságtól Fráter György, amikor arról
beszélt, hogy a Tiszántúl 25 ezer magyar gyalogost is lehetne szerezni. 22
3. Nézzük meg rmotst, milyen körülmények közt kerültek érintkezésbe
parasztságunk egyes csoportjai a seregek, őrségek szervezőivel.
Nem tudjuk pontosan figyelemmel kísérni azoknak a földjükről
elűzött, otthonuktól megfosztott parasztoknak szenvedésekkel teli vándor
útját, akik elpusztult falujukból, a török vagy földesuruk elől menekül
tek, s akiket hányatott sorsuk leginkább alkalmassá tett a katonaélet
vállalására." De egy kis idő után felbukkannak előttünk: ha nem talál50
L. mindezekre kéziratos tankönyv-előtanulmányomat: A parasztság hely
zete 2a1 királyi Magyarországon a XVI. században.
Számításaink kiindulópontja Mályusz Elemér becslése volt: Magyar Mű
velődéstörténet. TI- 117- skk. o-, továbbá Szabó István számítása: A magyarság élet
rajza 56., 84., 97. skk. o- és Demkó: HTK. 1916. 15- o. A század első évtizedeiben a
népességszám nem változhatott lényegesen az 1494-es állapothoz képest, mert a
természetes szaporulattal szemben a másik oldalon ott álltak a délvidéki török
pusztítások.
22
Idézi Takáts: i. m. 18. o23 1541. jul. 23.: „quasi quotidie veniunt ad nos transfugae ex Turcis" —
írják a budai királyi táborból: Orsz. Levéltár- Litterae ad cameram- (Litt, ad cam.)
— ,,Mivel hogi kegmes vrunk iffiusagunknak ideien hazankbul el k j budosasunknak es feol ieouesunknek vtanna eletwnknek iob ideiét . . . istenben bol
dogul el niugot Kgmes Vrunk szolgalattaiban teolteottuk el, elseoben megh
ereonk uolt hozza, az Ngtok gialog renden ualo szolgai keozt való hiuatalunkban szolgáltunk": Orsz. Levéltár. Batthyány-család levéltára- Missiles (Batth.
Miss.) Chászár János és Lepsény János.
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tak végleges szállást valamelyik, lehetőleg ismerős birtokosnál, 24 akkor
várak körül vagy városokban húzódtak meg, egyenként — esetleg csa
ládjuk maradványaival — vagy csoportosan s a helybeli lakosság meg
élhetést kereső szegényei közt elkeveredve várták sorsuk jobbrafordulá
sát. Messzi földön tudta mindenki, hogy legkönnyebben ezeken a helye
ken lehet katonának állni: a várakban folyik a fölvétel az őrségekbe,
a városokban szokták toborozni a „mezei" zsoldosokat. Aki sem várban,
sem városon nem talált szerencsét, az a kóbor hajdúk számát szaporí
totta : a legvállalkozóbbak már eleve az ő seregükhöz csatlakozva pró
báltak szerencsét.
A várak körül csoportosulok sorsa a várkapitányoktól függött: ezek.
szolgálatba lépésük alkalmával, sok helyen megkapták a várőrség ki
egészítésének, az elhaltak, szököttek és alkalmatlanok helyébe új zsol
dosok fogadásának jogát. 25 Ostromra való előkészület idején nagyobb
tömegeket is fölvehettek: az egri várba 1552-ben 80-nál többen állottak
be. 26 A gyulai kapitánynak kötelessége volt váratlan veszély idején a vár
és város biztonságára a rendes őrségen felül több katonát alkalmazni. 27
A toborzást a várkapitány nevében rendszerint megbízottai végezték:
24 1558-ban í r j á k N á d a s a i n a k : „ N a g y s á g o d n a k e g y s z e g é n y á r v a szolgája
v a g y o n n á l a m , k i t é n g y e r m e k s é g é t ő i fogva t a r t o t t a m föl és a z N a g y s á g o d j ó 
s z á g á b a n v a g y o n a t t y a és a n n y a Szent Miklóst, m i n d e n n e m z e t s é g e , k i k j ö t t e k
v o l n a Szigetről föl az N a g y s á g o d b i r t o k a é s s z á r n y a a l á ' ' . T ö r t é n e l m i T á r ;
(T. Tár.) 1907. 405. o. — B a t t h y á n y F e r e n c 1539-ben t e s t v é r é n e k , K r i s t ó f n a k í r
a r r ó l , h o g y Kristóf j o b b á g y a i a t ö r ö k é s a f ö l d e s ú r i t i s z t e k s a n y a r g a t á s a i m i a t t
őhozzá s z ö k n e k : B a t t h . Miss.

25
1552: az elesett és elfogott katonák helyett, a mustra-mester tudtával
és jelenlétében lehet újakat fogadni- Barabás Samu: Zrínyi Miklós, a szigetvári
hős életére vonatkozó levelek és okiratok. Bp. 1898. Mâgy. Tört. Emlékek. Ok
mánytárak. (XXIX—XXX.) I. köt. 179. o. 1560. Kerecsényinek adott feltételek a
gyulai kapitányság vállalásakor: ,,dam,us supremo capitaneo nostro plenam
authoritatem de mortuorum aut ddscedentium vei inhabilium loco alios conseribendi, dum modo id scitu rationistae nostri fiat et dies, qua quisque discesserit
mortuusve aut exauthoratus et alias subrogatus sit, annoteťur. Veress Endre:
Gyula város oklevéltára (Bp. 1938.) 330. o. L. még: U. ott 28H. o- Gyárfás István:
Dobó István Egerben. Értekezések a tört. tudományok köréből VIII. 54. o. Ta~
káts: i. m- 54—55. — Balassi János zólyomi kapitány 1555-ben királyi parancsra
vesz föl őrségkiegészítést: ,,ad hos omnes, qui in finibus istis sunt, condučerem
ducentos. . ." Már két hónapja megvannak, ,,pro praesidio collocati": Orsz. Le
véltár. Nádasdi-család levéltára- Missiles. (Nád. Miss.) 1555. jul. 9. Levél Nádasdi
Tamáshoz.
26
,,A mellett benn vala kétszáz drabantja, Nyolczvannyolczat mellé fogad
tak vala." Tinódi énekében. Szilády Áron: XVI- századbeli magyar költők műveiII. (Bp. 1881.) 113: O,

27 Veress: i. m. 330. o. S z i g e t v á r o n 1555-ben v o l t n a g y zsoldos-felvétel: Szá
z a d o k . 1876:257. K ő s z e g e n — m e l y n e m volt k i r á l y i v á r — 1532-ben J u r i s i c h
„aliis c e n t u m p e d i t i b u s sua p e d u n i a c o n d u c t i s p r a e s i d i u m a u x e r a t " :
Istvánffy
Miklós:
R e g n i H u n g a r i c i história. (Köln 1685-) 118- o. D r é g e l y e n 1551-ben foly
n a k a z e l ő k é s z ü l e t e k : 1551. a u g . 21. A v á c i p ü s p ö k l e v e l e : , . A n t e m u r a l e a r c i s
D r e g e l a colonis s u m m a diligentia r e s t a u r a t u r , p e d i t e s i n e a s u n t d u c e n t i circiter, p a r t i m a d r a t i o n e m q u i n t a e c o l o n o r u m c o n s r i p t i . p a r t i m a d o m i n o Z o n d y
iussu r e v e r e n d i d o m i n i N i t r i e n s i s et m e o c o n d u c t i , q u o s d e o p r o p i c i o e r a s o m n e s
liistrabo ac e o r u m n o m i n a et c o g n o m i n a d e i n q u e s i n g u l o r u m , q u o s e r v i r e coep e i u n t u l t r a v e t e r e s p e d i t e s in r e g e s t r u m r e d i g a m et d o m i n a t i o n i b u s v e s t r i s
m i t t a m - " Litt. ad. cam.
3 H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k — 16723/2
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hadnagyai, familiárisai, írnokai. 28 Általában nem kellett messzire menniök, hogy embereket szerezzenek: közvetlen közelben, a várbirtokon
— vagy kissé távolabb, a várúr más birtokain — várta őket a helybeli
és az átmenetileg ott szállást vett szegénység.
Ka a várőrségeknek és az urak vezetése alatt álló hadaknak ?z össze
tételét kutatjuk, mindenekelőtt megtaláljuk köztük maguknak a földesúr
alatt szolgáló jobbágy- és zsellércsaládoknak a tagjait. Ez a jelenség
még a feudális hadsereg emléke. „A haramiák egy részét jobbágyaink
közül fogadtuk fel" — írja 1550-ben Zrínyi Miklós. 29 A Lantos családnév
nemcsak a Kanizsa-környéki jobbágyiok közt szerepel a XVI. század
közepén, hanem Zrínyi Miklós főkapitányi hadai közt is.30 Nem lehet
véletlen, hogy az érsekújvári őrség 1586-ban szolgáló gyalogos vitézei
közül nyolcnak családnevét az érsekújvári uradalom 1587-i urbáriumá
nak jobbágyai, ill. zsellérei közt is megtaláljuk. 31 Kelet-Magyarország
őrségeit jó ideig megkímélték a katonák átcsoportosításától. A. névsorok
itt a dunántúliaknál is világosabban mutatják a zsoldosok egy xészének
eredetét. Munkács vára XVI. századi gyalogosai közt — csak kevésnek
maradt ránk a neve közülük — három Munkács-városit és több város
környéki származásút találunk/' 2 Perényi Gábor a „birtokairól" szerzett
300 gyalogot és lovast, 33 Takaró Mihály, Nádasdi nádor tihanyi kapitánya,
ura parancsára válaszolva írja: „Megértem a Nagyságod a k a r a t j á t . . .
Azért azon nap megszerzettem az huszonegy drabantoit, a többit is,
az mint Nagyságod megparancsolta, ő felsége után, azoknak is gondját
viselem és megfogadom ükét. Hol Nagyiságod azt írja, hogy ő felsége
hattá vót, hogy onnan bocsátott vóna valami drabantokat, de Nagyságod
szt _ gondolta róla, hogy job az, melyeket erimagam fogadom, én is azt
vallom, mert mikor Kapóst viják vala is, akkor is Svorcija uram
Gywlaffy uram drabanti közül eresztett vala ide bennek egynehányat;
hogy az hir indula, mind elszökének, enimagamat hagyák ? de job az,.
2
8 Zrínyi hadnagyait küldi toborzásra: Német Béla: Szigetvár története
(1903.) 190. o. — Losonci Temesvár ostroma előtt „Stephanum Felduari scribam
suum" küldi pénz előteremtésére és katonák fogadására. Földvári „conductis
pecunia cohortibus, quae ad quingentos pedites continebant. . . ducem eis praefecit Miehaelem Totum". — Istvánffy i. m. 211—212- o2 9 Barabás, i. m . I. 129. o.
3
0 U. o t t I I . 366. s k k . és I I . 450. s k k . o31
Bechyes Gug-on, (az őrségben Peches), Bertók: Némedin és ölyveden
(zsellérek), Gyarmati: Nyer egu j falun, Hatvani: Kéten (^telkes bíró), Ifjú: Farnadon, Izbégi: Apátin, Manyay: Patakon, Zalay: többfelé. Az őrségnévsort 1.
Orsz. Levéltár. Lymbus, Series II. fasc. 14. a- Az urbáriumot: Orsz. Levéltár.
Urbaria et consariptiones 45/29.
32 1570-i munkácsi urbárium, Urbaria et Conscriptiones 97/29: Briga, Hege
dűs, Kakas (Munkács), Gáti, Pégányi (Gát), Munkácsi (Jánosi). Az őrségnévsor
(Lymbus. Ser. II. fasc. 1.) „Isnety" neve is a munkácsi uradalom egy közsé
géből való származásra utal.
33
,,Collectis aliquot peditibus et equitibUs de bonis suis ferme trecentis":.
1556. j.un. 24. Zarkandy Pál levele Nádasdi Tamáshoz: Nád. Miss.
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mint Nagyságod mongja, hogy olyanokat fogagyak, az melyeket
ismerők." 34
A vár körül tehetett megtalálná a török elől menekülők egy részét is;
az utóbbiak, ha tehették, ugyancsak a szülőföldjükhöz közeleső végvár
ban kerestek boldogulási „Az minemő gyalogok itt vannak, azok mind
itt Sziget kéről valók, kiknek atyjokfia és atyjők az török birodalomba
vannak.'' 35 „Az gyalognak pedig minden nemzetségek terek birtoka alatt
vagyon" — írják Szigetvárról. 3 ^ .Drégely őrsege hontmegyei jobbágy
menekülőkből nyerte utánpótlását: „miutátul fogvást az pogányság miatt
elrablatánk — mondja egyikük — az időtől fogvást Drégely várában
ő felségét szolgálom."37
A toborzók csak nagyobb vállalkozások idején kerestek embert
távolabb, ha „itt, uram jószágában szerit" nem tehették többnek. 38
Szigetvár őrségélbe az első nagy ostrom előtt a Dráva—Muraközből tobo
roztak; a nagy harc után a hősi halottak közt mohácsiakat is találunk.
1566-ban messze földről érkezett zsoldosok "is harcoltak a várban. 39
Az erősségekbe csak a változó helyi szükségletnek megfelelő mennyi
ségű zsoldost fogadtak fel, városokban azonban nagyobb keretek közt
folyt a toborzás: itt gyakran töfobezres létszámú mezei seregek kitölté
sére kerestek embert. A városok nemcsak mint környékük legnépesebb,
legismertebb, legjcibban megközelíthető helységei váltak erre a szerepre
alkalmassá, nem is csak a külvárosaikban szállást vett jött-mentek
miatt és nem is csak vásáraik miatt, melyeken hatalmas tömegek fordul
tak meg, s ahol a toborzók könnyen kitűzhették hívogató zászlóikat.
A városi toborzásnak mindezeken túl régi hagyományai is voltak: nálunk,
akárcsak Európa sok más helyén, a városok tartottak először saját állandó
zsoldosokat, s eleinte — emberhiány esetén — másoknak is gyakran
innen kellett pótlást szerezniök. 40 A polgárság később sem mulasztotta
el, hogy saját védelmére katonákat tartson. Gyakran több város adta
össze pénzét, hogy a legfontosabb hely biztonságáról gondoskodjék, s ha
31 1553: T. T á r 1907. 398. o.
35 Litt, ad C a m . 1555. febr. 24-i levél é v n é l k . m e l l é k l e t e .
36 1555. T. T á r 1907. 121. o.
37 1551. J o b b á g y l e v e l e k , s z e r k . H- Balázs Éva, 22—23- 0 .
38 1583. jun. 30- Debreczeni György levele Monyorókerékre Batthyány Bol
dizsárhoz: „Az menny gyalogn.ak it vram jozagaban zeryt tehettem, im oda
kyltem Nagyságod melle . . örömest többet kyltem volna, de arra való népet
it vram iozagabarx nem talalhatek többet.'' Batth. Miss.,— Szigetvár környékén
1554-ben, a pestis miatt nem lehet elegendő drabantot kapni: T. Tár 1906. 104. o.
— 1555-ben sem tudnak ugyanott 200-at fogadni: ,,bizon dolog, hogy itt azokat
meg nem találjuk." T. Tár il906. 122 o33 1556: ,,Vellemus ad complimentum dictorum peditum ad Zygeth mittendorum intra flumina Dravum et Murám conscribi": Barabás i. m. I. 364. o. —
4 mohácsi legény: História obsidionis insulae. . . Sziget: Szilädy i. m. V. 148. o.
— 1566; „noviter conductl praesidiarii, praecipue ii, qui ex remotioribus partübus hue addueti et ex.itineris longitudine sumptibus exhausti s u n t . . . " Bara
bás i. m. II 20. o40 Rocholl i. m. HTK. 1954. 3—4. füz.' 123. o- Takáts, i. m. 17—18. o,
3*
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mindez nem volt elegendő, a király saját költségén toboroztacott zsol
dost nekik, hajdúk százait fogadta föl védelmükre. 41
Mindez közrejátszott abban, hogy a városok a nagy tömegek szemé
ben mint toborzóhelyék váljanak ismertekké. A megmaradt Magyarorszá
gon Kassa — főkapitányi székhely — volt a legjelentősebb közvetítő pent.
1552-ben Wiser Ferencet „Kassára és Magyarország más felső részeire"
küldték „800 gyalogos félfogadására". 42 1557-ben „Balassa Jánosnak nagy
somima pénzt adtak, hogy népet fogadjon vele, azért mast mind Kassán
mindenütt éressen fogadják az népet". 43
A Dunántúl és Szlavóniában sem volt más a helyzet: 1547-ben Varas don kiáltottak zsoldot,44 1543-ban Pécsett várakoztak azok a szegény
legények, akik Nádasdl Tamás szolgálatába akartak állni. Mint a toborzó
írja: „it vannak valami szigin léginek, hogy kik engemet vártának, hogy
kik te nagyságodnak szolgálni akarnak". 45 Fehérvárott 1528-ban idegen
zsoldosokat is lehetett fogadni.46
Sürgős szükség esetén persze a toborzással megbízott tisztek nem
vesztegeltek csak a "városokban, hanem nagy területeket bejártak, s ahol
lehetett, mindenütt „megkiáltották a zsoldot". Ezzel a feladattal a fő
kapitány, a várkapitány, vagy az urak alsóbbrangú tiszteket bíztak meg.
A Kamara a maga tisztviselőit, kamaraispánjait használta föl; előfordult,
hegy megyeispán kapott megbízást. 47
A toborzás az Európa-szerte elterjedt külsőségek .közt ment végbe. 4S
Bizonyára sok olyan eset volt, amikor a jelentkező újonc csak apja,
vagy rokonsága katonai pályáját követte: így egész zsoldos-generációk
virágzottak. Három egri katona ajánlói írják 1581-ben: „az eggyknek
attya es atthya fyay Gyulában mynd weghigh jámborul zolgalthak,
az másiknak azonképpen ugian ith ebben az helyben." 49
A török elől menekülők jelentős része nem kaphatott rendszeres
alkalmazást sem a gazdasági életben, sem a végvárakban, sem a mezei
41 Acsády: H T K . L. 82. o. — B a t t h . Miss. 1588. II- 17. (Dóczy I m r e D o b ó F e 
renchez)- — Takáts i- m . 29.
42 Országos L e v é l t á r . V á r o s i és k a m a r a i i r a t o k . Fol. L a t . 1314. S á r o s v á r
1550—54-i s z á m a d á s a .
43 Veress:
i. m . 267. o. — 1598-ban „ K a s s a t á j á n ' ' f o g a d n a k t ö b b e z e r em
b e r t : Illésházy
István
n á d o r följegyzései. Közli: Kazinczy
GáborMagy. TörtE m l é k e k . í r ó k . VII. (Pest 1863.) 58. o.
44 „Varasddni s t i p e n d i a p r o c l a m a n t u r " : B a t t h y á n y F e r e n c B a t t h y á n y K r i s 
tófhoz. 11547. j u l 6. B a t t h . Miss45 N á d . Miss. A l a p y J á n o s N á d a s d y T a m á s h o z . 1543. ápr. 24.
46 „ P e d i t e s A l e m a n n i a b eo t e m p o r e , q u o p e r i l l u s t r i s s i m u m p r i n c i p e m
i n A l b a R e g a l i c o n d u c t s f u e r u n t " ; Veress: 4. m- ; 115. o.
47 K a s s a i f ő k a p i t á n y m e g b i z a t á s a : 1555. III. 10.; Litt, ad c a m . V a r k o c s T a m á s
v á r a d i p r e f e k t u s ,,pediCum m a n u s t u m u l t u a n i e c o l l e g e r a t " : Istvánffy
i. m . 211—
212. o. K a m a r a i m e g b i z a t á s o k : Orsz. L e v é l t á r . E x p e d i t i o n e s c a m e r a l e s . 1552.
d á t u m nélk., e m l é k e z t e t ő Z a r k a n d y P á l n a k : 1556. febr. 18. Z a v a r g á s o k lecsillapí
t á s á r a a b e r e g m e g y e i f ő i s p á n n a k k e l l 50—50 l o v a s t és g y a l o g o t g y ű j t e n i e : OrszL e v é l t á " . B e n i g n a e r e s o l u t i o n e s . 1555. jan- 1548 Takáts,
i. m . 257. o. Szegő ii. m. 194. io.
49 E c k h a r d t Sándor:
Az i s m e r e t l e n Balassi B á l i n t (Bp. 1943) 245—246. o-
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seregekben; velük szaporodtak fel 1548 után többezres létszámúra a haj
dúk csapatai. A (hajdúknak a tartalék hálátlan sorsa jutott: a törököt
leszámítva, szinte mindenkinél, mindenfajta szolgálatot vállaltak. Ha
sokáig kellett kereset nélkül, bujkálva, gyakran rabolva élniök, akkor
zsold nélkül is elszegődtek, a szabad zsákmány reményében. Az ilyen
önkéntesek azután, a „szabad hajdúk", évtizedeken át viselhették szeren
csésebb kortársaik átkát életmódjuk miatt, de hősi elszántságukat,
a törökkel szemben elért fényes sikereiket ellenségeik sem vitathatták
el tőlük. így történt, hogy a 15 éves háború idején már a felfogadásuk
ellen hozott tilalmakat sem vette komolyan senki: ezres csoportokban
alkalmazták őket és ezrével szolgáltak a király meg az urak zászlaja
alatt. 50

* * *
Azt a kérdést, hogy az ország időről-időre változó zsoldos-kereslete
miképp viszonyult a „tartailéikhadsereg" kínálatához, eddig fel sem vetet
ték. Takáts Sándor és a nyomában járó történetírók csupán a nacionaliz
mus szemszögéből fordították felé tekintetüket: milyen arányú volt
a magyar zsoldosoknak a honvédelemben való részvétele, — kérdezték —
s hogyan változott ez az arány? Hogyan ütköztek itt az idegen uralkodó
s a magyar rendek érdekei? Az eredmény egyoldalú, sokszor ellentmondó
volt s a lényeget megkerülte. 51
Kétségtelen ugyan, hogy a mezei seregbeli és a végvári magyarok
száma a török elől menekülők megszaporodásával s a délszláv eredetű
drabantdk-hajdúk elimagyarosodásával — különösen az 1540-es évek
től — erősen megnőtt, utóbb — Rudolf magyarellenes politikája követ
keztében — átmenetileg csökkent, majd a rendek újra ígéreteket és
eredményeket harcoltak ki a magyarok javára, 52 ám a küzdelem első
sorban nem magyarok és idegenek közt, hanem a nyomorgó, hadiszolgá
latban is megélhetést kereső szegény nép és a zsold fölött rendelkező,
a toborzást irányító német és magyar urak, parancsnokok közt folyt.
Ez a küzdelem főként nagyobb hadjáratok idején, tartós és erős
háborús veszély alkalmával vált láthatóvá.
so A hajdúkra, 1. Szabó I. id. tanulmányát: Századok, 1950, 187. skk. o.
Takáts id. könyvét; 20., 186- o- „Voluntarii", ,,Mberi pedites", „agrestes pediteshajdones": Bécs ostroma előtt: Istvánffy i. m. 120. o. Egernéa 1552-ben: u. ott
208., Brutus János Mihály magyar históriája. Közli Nagy Iván. Magy. Tört- Em
lékek, írók. XIV. (Bp. 1876.) ill. 438. o. Aradnál l1557-ben és a Dunántúl: Forgách:
i. m. 33., 107- o.; a 15 éves háborúban: Takáts 107. o-, Illésházy leírása* 1. m. 65-,
68. o. A tiltó rendelkezésekre 1. HTK. -1914. 424. skk. o. Corpus Juris 1598:29.
si Takáts i- m. 8-, 19- skk. o. Szegő i. m. IBS- skk. o. Szekfü Gyula: Magyar
történet.2
III. 161. o. — HTK. |1888. 253 o.
5
2 Takáts 8., 19. o. HTK. VII. 528.. 657. o. Magyar zsoldos-eskü kizárólagos
ságának követelése: 1599: 19. te. — Országgyűlések a magyar zsoldosokért: 1546:
20—21, 1547:6, 1552:10. MOE- VI- 348. o. VIII. 327—28. Magyarok és birodalmiak
ellentétének nem utolsó sorban anyagi háttere volt: a toborzással megbízott vál
lalkozók számára a katonafogadás üzlet, sokszor nyerészkedési alkalom. Nem
csoda, ha az érdekelt országok rendéi mind maguknak kívánják fenntartani a
zsoldosfogadás jogát.
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A nehézségek már a hadjáratok előkészítése, a toborzás idején meg
kezdődtek. A megnövekedett zsoldosszükséglet erős próbára tette a kincs
tár és az urak anyagi erőit. Kölcsönfelvétel birtokok zálogbaadása sem
használt mindig. 53
Így azon voltak, hogy minél kevesebb pénzen, minél több embert
szerezhessenek s hozzá lehetőleg a legrövidebb idő alatt, ha csupán
rövid időtartamra is: „miles subitarius conscribebatur, saepe aut jam
confecto bello, aut nullo usu; rursus eadem levitate exauctoirabatur." 54
Nem csoda, ha ilyen feltételek mellett sokan idegenkedtek a szolgálat
vállalástól, különösen, ha a háborús viszonyok ráadásul még az árakat
is megemelték s így természetszerűen magasabb lett a zsold-igény.
Ehhez járult, hogy a tavasszal-nyáron induló hadjáratokkal egy időben
alkalmi mezőgazdasági munkát is lehetett vállalni, továbbá, hogy — külö
nösen a 15 éves háború idején — csábító ajánlatok érkeztek külföldi
zsoldos-szolgálatra, A szegény ember tehát, mielőtt beállott volna vala
hová, ,nem egy lehetőség közül választhatott. Az 1595. évi országgyűlés
mindenkinek megtiltja, hogy „nagyobb zsold reményében" vagy más
okból „külföldi urak szolgálatába" álljon. 55 1599-ben Kassán Lengyel
ország számára toboroznak embert és fizetnek nagyö.:szegű előlegeket. 56
1601-ben Mihály vajda Prágából jövet „mindenütt zsoldot kiáltata'",
„Tokajnál gyöjtett valami gaz népet, 8 ezredet". 57 A rendek azt is sérel
mezték, hogy „sok magyar külföldi zsoldon szolgált katonaként őiélségének". 58 Máskor nem az előnyösebb ajánlatok, hanem egyszerűen a féle
lem tartotta vissza az embereket. Így pestis idején a járványtól való
félelem: nem mertek „az deg közibe jönini".59
A kritikus időkben fellépő kedvező és kedvezőtlen körülmények
tehát — a konjunktúra egyfelől és a veszedelmek meg a nyomóiúság
másfelől — egyként közrejátszottak abban, hogy a katonai szolgálatot
vállalóknak a szokásosinél nagyobb erőt adjanak érdekeik védelmére
s arra, hogy a megrövidítésükre törekvőkkel szembeszegüljenek. 1552ben a király felvidéki zsoldosai „nem akarnak megelégedni" az addigi
53
1529: L a s k i J e r o m o s ,,aegre et d e f f i c u l t e r c o n q u i s i t a p e c u n i a " fogad csa
p a t o k a t : Istvánffy
i. m . 102. o. — 1'554: „ a z m u s t r a m e s t e r p e d i g azt m o n d j a ,
h o g y n e k i azra v a l ó p é n z e n i n c s e n " (zsoldosfogadásra): T. T á r 1906 113—114. o— 1566: S c h w e n d i f ő k a p i t á n y a t o b o r z á s p é n z ü g y i n e h é z s é g e i r ő l : Veress:
i- m.
415. o.
5
4
1566:
Forgách:
i.
m.
306.
o.
55
1595: 32. t e .
5
6 T. T á r 1907. 283. o.
57
Illésházy:
i m. 88. o.
58 1552:3.
59 1554: T. T á r 1906. 110—112. o. „ A z o k is, az kit t a l á l é k . m i n d k i h a l n a k ,
i m m á r p e d i g sehol e g y e t s e m t a l á l h a t o k . " U. ott. E l ő f o r d u l t a k v é g ü l — b á r el
szigetelten — az o s t r o m z á r t ó l v a l ó félelem, sőt a g y á v a m e g f u t a m o d á s s z o m o r ú
esetei i s : a K a s s á n m e g f o g a d o t t 150 zsoldosra 1. T i n ó d i e l ő a d á s á t : Szilády
i. m .
115. o.
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zsolddal, hiszen már a főurak és ' nemesek is többet fizetnek annál. 60
1555-ben alig találni drabantot, „mert a kik kiszektek, mindenfelé elhir
dették, hogy hitvány fizetések vagyon, senki r á nem akar menni". 61
Zrínyi Miklós és Tahy Ferenc 1556-ban hiába igyekeznek egy egész
napon át rábeszélni gyalogosaikat s hiába ígérnek nagyobb zsoldot, nincs
eredmény. 62 1605-foen Szalonak környékén nem akad gyalogos: „Horwath
Marthon azt mondgya, hogy az kiketh talált volt, azt mon tak hogy nem
hogy 'három forentert, de tiz forentert. seim iőne masthan be." 63 Amin:
később írják, „ki-ki mindenik oda igyekeznj akar, az hol iob fizetések
lehetne". 64 Francisci Tamás, akinek 1552-ben a nyitrai püspök megbízásiából Nagyszombat környékén kellett gyalogosokat toboroznia, leírja,
hogy kiküldöttje a környéki falukból 40 embert hozott fel. Maga Francisci kezdett velük tárgyalásba s a kapott utasítások alapján hosszasan
sorakoztatta fel előttük az érveket annak érdekében, hogy érjék be
a 2 forintos zsolddal. A vár régi harcosai sem kapnak többet, — mon
dotta, "— sőt a királyi naszádosok sem. „Semmit sem értem el, hallani
sem akarták", — írja. Azzal sem ért célt, hogy 25 dénárral megtoldotta
ajánlatát, lelkükre kötvén, nehogy ezt a többi várbelinek elárulják.
3 forinton alul nem voltak hajlandók elszegődni. „Ök is megértik a mos
tani idők szükségét, az áruk drágaságára hivatkoznak és arra, hogy
közeledik az aratás, amely többet ígér nekik a zsoldnál." 65
A már elszegődött zsoldosra a mindennapi élet nélkülözései nehezed
tek a leggyötrelimesebb súllyal. Levelek, kérvények és más iratok ezrei
panaszolják el a sokhónapos fizetetlenséget, az örökös f ázást-éhezést,
az éhhalál fenyegető rémét, amelytől nem egy helyen csak koldulás
mentette meg az embereket, 66 Valamivel kedvezőbb volt a helyzete azok
nak a végváriaknak, akik a környéken földet, kertet művelhettek, — hogy
60
Ait enim iam équités trium, pedites verő duorum florenorum stipendio
contentos esse nolle, cum domina et nobiles. qui milites conducunt, equiti qua
tuor et praeterea solutionem annuam. pedlti vero très florenos solvant: Litt, ad
cam. 1552. aug. 9. Wernher György.

61
62
63
64
65

T. T á r 1906. 123. o.
B a r a b á s i- m. I. 390. o.
B a t t h . Miss. 1605. m á j . 22. D á n i e l L u k á c s B a t t h y á n y F e r e n c h e z .
1623. n o v . 27. u. ott. H i d a s i A n d r á s és t á r s a i H o r v á t h B á l i n t h o z .

• . . nudius tertius scripserat reverendlissimus dominus Nitriensis, ut pedites hic conducerem ad Novum Castellum- . . . per hominem certum ad villas
circumiacentes pro peditibus nunctiare (!) curavi • . . Interim fuerunt ad 40 pedites ad hodiernum diem hue congregati . . . tractavi cum Ulis peditibus, proponendo eis, quod non modo pedites, qui iam a certis annis in ipso Novo Castello existunt, non haberent plus solutionis duorum florenorum. verum etiam
Nazadistae regiae etc. illic pro hac solutione servirent, ideo non licere eis plus
petére, quam duos florenos; nihil profeci, noleurunt audïre, cum etiam additionem d. 25. eis promitterem. ea tarnen lege, ut ceteris et prioribus peditibus in
castello servientibus id non deteregent, ne et Uli tanUim peterent, sed absolute
se ne nummo minus tribus florenis servituros perseverarunt . . . Intelligunt et
ipsi necessitates praesentis temporis et obiciunt charistiam omnium rerum, nec
non etiam instare messem, quae eis plus sit administratura stipendio • • • Littad cam. 1552. jun. 11. — Így kell magyarázni a zsoldosfogadás nehézségeit is:
Taícáts i- m. 16- o- Forgách i. m- 321-, 349—50. o.
66 T. T á r 1906. 125 o.
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a télire való kenyeret megszerezzék, — ipart űzhettek, vagy legalább
alkalmi mezőgazdasági munkával, kupeekedéssel segíthettek magukon. 67
A bécsi udvar és tábornokai, meg a magyar urak jó része, köztük gyak"ran maguk a várkapitányok is, akik saját igényeik kielégítését fontosabbnak tartatták a honvédelem pénzszükségletének előteremtésénél, kevés
részvéttel nézték a vitézek nyomorúságát, 68 sőt sorsukat sok esetben csak
nehezítették. Ök tették bizonytalanná a legénység helyzetét a gyakori
tétszámapasztással, elbocsájtással, 69 a legveszélyeztetettebb várakba való
áthelyezéssel. 70
A parasztságból toborzott zsoldosokat nom egyszer a belső meg
mozdulások leszerelésére, a paraszti, ellenállás megtörésére használták
fel. Bereg megye főispánjának 1556-ban „a megyében mostanában támadt
pártütések elnyomására és ottani alattvalóinknak hűségünkben és enge
delmességünkben való megtartására" kellett lovas- és gyalogzsoldosokat
fogadiniia.71 Tized- és más szolgáltatások behajtásánál sokhelyt volit szük
ség katonai karhatalomra. 72
Amennyire kihasználták a zsoldosokat saját érdekükben, annyira
kevés volt irántuk az elismerés. Alig akad példája a kiemelkedő vitézi
tettek igazi megbecsülésének és jutalmazásának. Kevesen futottak be
olyan pályát, mint a parasztszármazású Szondi György, vagy Bornemissza
Gergely 73 és még kevesebben kaptak nemesi kiváltságot, ahogyan a
gyulai vár vitéze, Balázsdeák Márton kapott. 74 Ritka volt az olyan
sokszorosan megérdemelt elismerés, amilyenben Eger védői az 1552-es
ostrom után részesültek 7 5 A mostoha sorsot csak kevéssé enyhítette a?
egykori történetírás által annyit hangoztatott „végvári demokrácia",
jobbágyoknak és kisebb nemeseknek a „communitasok"-ban való össze
fogása,76 különleges kiváltságok, 77 vagy egy-egy közrendűekkel együttérző, közszeretetben álló kapitány jó bánásmódja. 78
Nem csoda, ha a hónapokig csak fizetésük reményéből élő, éhségtől,
67 Takáts i- m. 24. o. Szegő i- m. 289. o. B o g a c z A n d r á s és s e r e g e B a t t h y á n y
F e r e n c h e z , é. n. : B a t t h . Miss.
68 L. a C a n t i o de miilitibus p u l c h r a l e ' r á s á t : Szüády
i- m. VI- 175. o69 Forgách i. m . 306., 321. o. T- T á r 1906. 254. Szegő i - m . 208 o70 T a k á t s i. na- 54. o71
Orsz. L e v é l t á r - B e n i g n a e resolutáone-s- 1556. febr. 15.
72
Litt, a d c a m . 11551. a u g . 3. — 1554: ,,duláä n é l k ü l p e d i g e g y falu s e m a k a r
b e s z o l g á l n i " . T. T á r 1906. 113—114. o. — 1555. Sziget: „ a z v á r h o z v a l ó t a r t o m á n
s e m m i k é p e n n e m a k a r h a l l g a t n i a z v á r h o z és s e m m i J ö v e d e l m é t n e m a k a r j á k
beszolgálni. Most az é n k é p e m b e l l e m b e r e m . . . r e á k ü l d e t volt e g y f a l u r a d ú l n i
az j ö v e d e l e m é r t , o t t az p ó r o k r e á t á m a t t a k é s v a g y h á r o m g r a b a n t o t m e g eltek,
ezek u t á n m e g b í r t á k az p ó r o k a t é s v a g y h á r o m h á z a t e l é g e t t e k a
faluban;
e g y é b b f e l e is, v a l a h o v á k ü l d ü n k , m i n d e n f e l e r á t á m a d n a k a k i r á l ő felsége n é 
p é r e " : T. T á r . 1906. 118. o73
Sinkovics
i. m . (Főisk. T ö r t . T a n k ö n y v ) .
74
A n a g y k á r o l y i gróf K á r o l y i család o k l e v é l t á r a - K i a d t a : Géresi
Kálmán,
I I I . (Bp. 1885.) 343. o.
75 HTK. III. 633. o.
76 A c s á d y : H T K . 1888. 85- o- Szegő i. m- 309. o- Szekfü
i. m- III. 224-• o7 7 Szegő 191- o78 Tinódi, Szüády:
i. m. II. 58- o. Litt- ad cam. 1555- febr- 28.
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hidegtől gyötört zoaldosok nem mindig tűrték méltatlan helyzetüket
Az ellenállás leggyakoribb fegyvere a szökéssel való fenyegetődzés,
máskor maga a szökés volt; időnként a szolgálatnak, az átvonulásnak,
vagy a zsákmányrósz kiadásának megtagadása s a nyílt lázadás. 79
A hatalom ural minden rendelkezésre álló eszközzel igyekeztek
elfojtani a nyomorgó hadinép ellenállási kísérleteit, szökésmozigalmát.
A király pénzalapot utalt ki a ihelybenmaradók megjutalmazására,
a kapitányok utasításába bevették, hogy rábeszéléssel igyekezzenek vissza
tartóztatni a távozásra készülőket. A szökőknek üldözésére indultak,
„törvényt Ikértek" rájuk, az országgyűlések artikulusokat hoztak ellenük. 80
Kivételkép hallunk erőszakos toborzásról is. 81
A paraszti-kisnemesi származású harcosok ezrei és a magas h a d - .
vezetés urai közt fennálló és ki-kirobbanó ellentétek magyarázzák csak
meg azt az ellentmondást, mely az országgyűléseknek magyar zsoldo
sok alkalmazását köveitelő határozatai közt egyfelől, és a toborzás nehéz
ségei, a jelentkezők hiánya, vonakodása, az élszegődöttek szökdösése
közt másfelől jelentkezik. A rendek követelései az 1540-es években,
a török elől való futás első nagy hullámával egy időben hallhatók először
s évtizedelken át újra vissza-visszatérnek; viszont az 50-es és 60-as évek
nagy 'hadjáratai idején, meg az 1593-ban induló nagy háború évei alatt
állandóan hangzik a panasz a zsoldosok hiánya s szökésük ) követelodzéseik miatt. 1599-ben. a személyes fölkelést is arra való hivatkozással
hárítják el, hogy „a katonaság színe-virága és szinte minden hadvise
lésre alkalmas ember zsoldért szolgál és csak a hadviselésre alkalmat
lanok maradnak otthon". 82 Az ellentmondás feloldását a minden úton
megélhetést kereső parasztság nyomora és az üzleties szellemű toborzókkal szemben való ellenállása adja meg.8:!

* * *
Tekintsünk vissza a fejlődésre: Paraszti eredetű zsoldosaink száma
a kezdeti néhány ezerről a század végéig 7—9000-re növekedett, alkalmi
vállalkozások idején 30 000-nél többre is. Ám még ez az utóbbi sem
volt nagy szám a parasztság többszázezres tömegéhez viszonyítva, melyet
a kereset nélkül maradt hajdú-pásztorok, majd a török ellenség meg
79 T T á r - | 1 9 0 6 . 113—114., 119. 0 . Litt, ad- cam. 1'555- márc. 16. Barabás, i. m.
I. 365. o. Eckhardt, i. m. 96. o, Litt, ad cam. 1566. márc, 7. (,,pro exemplo habentur iíli, qui ex Gywla cum vexillo et timpano ad rebelles suae maiestatis venerunt et vereor n e . . . in confiniis quoque superiorum partium regni, pecunia
déficiente, similiter accidat.")
»o íooo Ft. az otthon maradóknak: Orsz. Levéltár. Benigmae resolutiones.
1555. dec. 31. — Kapitány utasítása: Veress: i. m. 284 o. — Üldözés: T. Tár 1907.
126. o.
— Törvények: 1567:30, 1595:23, 32.
81
Forgách szerint 1566-ban ,,class:arii tarde et ex paganis conscript!, plerique vi"
. . (i. m. 349—50. o.)
8
2 1599:22.
83
A birtokok után és a rovásadóból kiállított katonák — legnagyobb ré
szűkben ugyancsak zsoldosok, — valamint népfölkelők kérdései külön tanulmányt
igényelnek.
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a földesúri erőszak elől menekültek ezrei csak egyre szaporítottak.
A század végén mintegy 160—200 000 parasztcsalád férfitagjai szolgál
ták az utánpótlást, elsősorban a 80—100 000-re rúgó szegényparaszti
rétegből származók s rajtuk kívül az apjuk pályáját követő zsoldos
nak is.
A várak őrségébe a kapitányok, hacsak lehetett, a közeliből, ismerő
sök közül toborozták katonát. Ilyenekül kínálkoztak mindenekelőtt
a várbirtok jobbágyai-zsellérei, azután a várban vagy környékén meg
húzódott menekültek, akik rendszerint közeli hódoltsági területről futot
tak oda. A toborzók csak ritkán kerestek fel távolabbi környéket is.
A mezei seregek toborzó gócai a városok lettek: idegeneknek szállást,
alkalmi munkát kínáló külvárosaikkal, nagy embertömegeket vonzó
vásáraikkal.
A század folyamán növekvő gyalogzsoldos-keresletet a szegényparasztság párhuzamos megduzzadása ki tudta volna elégíteni. Ám a
zsoldos szolgálatnak igen sokszor alkalmi jellege, a fizetetlenség és a
parancsnokok rossz bánásmódja sokakat elidegenítettek a katonaélettől.
A jelentkezők alkudoztak, s ha nem teljesítették kívánságaikat, gyakran
elégedetlenül távoiztak, hogy inkább mezőgazdasági imunkát vállaljanak
vagy külföldön álljanak be katonának. A beszegődöttek elszökdöstek,
megtagadták az engedelmességet.

* * *
De akármennyire rákényszerültek is érdekeik jogos védelmére,
a katonaélet sohasem süllyedt náluk üzletté és zsákmányszerzési alka
lommá, ahogyan az a jó pénzért bármely urat kiszolgáló külföldi zsoldo
soknál történt.
A névtelen magyar vitézek tízezrei, az ország és a környező terüle
tek nem-magyar népeiből jöttékkel együtt, így is a hősi önfeláldozás örök
időkre szóló példáit adták harcaikban, amikor hazájukat és vele a népak
európai közösségét védték az idegen hódítók ellen. Az önfeláldozás és
sorsvállalás sok esetben kimutathatóan eljutott már a tudatosságig. Ezt
fejezi ki, bár sok helyen még a császár meg a nagyurak iránti hódolat
hagyományos külsőségeihez tapadva, az egri katonák univerzitásának
levele, melyben három vitéz katona társuk kérvényét támogatják: „ezek
nek mynd attyok és attyok fyok w felségének hywen zolgalthak halalokwal és rabsagokwal és werek hullasokwal mynd holtigh es az w felsé
gek eleynek, mostan penigh ez vithezlo zemelyek ys iffyusagoktwl fogwa
w felségének hywen zolgaltak ugyan ezen helyben, nem gondolwan sem
halalokwal, sem rabsagokal, sem penig verek hullasokwal es vthann is
hywen zolgalnak w felségének.. ."84 És ezt fejezi ki a battyániak levele :
,,'bizon iob, hogi Nagisagod rabiai legiwnk yastwl fiastul, hogi sem az
idegen nemzetsége." 85

* * *
84 Eckhardt i- m. 245—246. o.
86
Battyániak levele Batthyány Ferenchez: Batth. Miss.
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Az erdélyi fejedelmek függetlenségi harcai közül a legkevésbé ismert
I. Rákóczy György 1644-es és 1645-ös hadjárata. Bocskay támadása, Bethlen
hadjáratai mellett Rákóczy György háborúja háttérbe szorult, pedig ez is
jelentős esemény volt a Habsburg elnyomás elleni harcok sorában. Ha
hiányzott is e háborúból a nagy vezéri egyéniség, mely azt igazán megkapóvá tehette volna, méreteiben egyáltalán nem maradt el Bocskay vagy
Bethlen háborúitól.
Amikor I. Rákóczy György elhatározta a Habsburgok megtámadását,
országát, Erdélyt m á r több mint 30 éve megkímélte a háború, nem pusz
tították idegen hadak. Rákóczy tehát olyan erőforrással rendelkezett, minit
elődei közül egyik sem, ési felhasználhatta még azokat a tapasztalatokat
is, melyekre az erdélyi hadak a megelőző hadjáratok során tettek szert.
Hadserege nagyobb méretű veit Bethlenénél is, és ennek a nagy magyar
hadnak működéséről igen keveset tudtunk. Arról a nagyszabású paraszt
megmozdulásról •pedig, mely Rákóczy hadai mellett a döntő csapást mérte
a császári hadakra, a korábbi feldolgozásokban egyáltalán nem volt szó.
I. Rákóczy György hadjáratairól írtaik a múlt század vezető történészei,
Szilágyi 'Sándor 1 és Angyal Dávid2, de összefoglaló jellegű munkáikban
a hadjáratokkal csak mellékesen foglalkoztak. Utódaikra várt volna a fel
adat, hogy e hadjáratokat részletesen felderítsék. Ez azonban elmaradt.
1917-ben e hadjáratokról ugyan megjelenít egy tanulmány 3 , amely azonban
egyáltalán nem tekinthető kielégítő feldolgozásnak. Szerzője annyi ide
vonatkozó forrásismerettel sem rendelkezett, mint e kérdést éppen csak
érintő Szilágyi és Angyal. Jóformán csak az elbeszélő forrásokait használta,
s átvette ezek tévedéseit is, így tanulmányában számos alapvető hiba
i Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György. U893 (Magyar Tört. Életrajzok.)
2 Angyal Dávid: Magyarország története I. Mátyástói III. Ferdinánd halá
láig. 1898. (Milleniumi történet 6. kötet.)
3 Tóth László: I. Rákóczy György beavatkozása a 30 éves háborúba. Had
történelmi Közlemények (a továbbiakban: H. K.) 1917.
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található. 4 Azután pedig a hadjáratok egyáltalán nem kerültek napi
rendre. Sorsuk 1945-ig ugyanaz lett, mint a magyar szabadságért, nemzeti
függetlenségért folytatott sok más küzdelemnek is: az elhallgatás. 5 Fel
szabadulásunk után megújuló történettudományunk haladó hagyomá
nyaink közül egyre többre derített fényt, és úgy érezzük, hogy a magyar
nép 1644—45-ös szabadságharca is megérdemli, hogy foglalkozzanak vele.
Ezért született meg ez a tanulmány. Célja, hogy elsősorban a katonai
eseményeket ismertesse, tisztázza, diplomáciai kérdéseket csak akkor
érint, ha az a hadi események szempontjából okvetlenül szükséges.
Ugyanakkor igyekszik a megelőző feldolgozásoktól eltérőleg az 1644—45-ös
hadjáratot az akkori európai helyzetbe beillesztve tárgyalni, megmutatni
kapcsolatát az akkor folyó 30 éves háborúval, melynek tulajdonképpen
része volt. Célja továbbá az erdélyiek hadműveleteinek kinyomozásán
túl az ellenfél erejének, hadmozdulatainak és szándékainak vizsgálata
is, ami eddig egyáltalán nem történt meg. Pedig e nélkül, a császári had
sereg ismerete hiányában az erdélyieknek számos lépése teljesen ért
hetetlen, vagy egészen másképpen fest, mint ahogy azt az ellenfél meg
ismerése után látjuk. Az események minél sokoldalúbb megvilágításán
keresztül reméljük előbbrevinni ennek a XVII. sz.-i magyar hadtörté
nelem szempontjából jelentős eseménynek megismerését.

*
Az 1644—45-ös hadjárat tárgyalása során először azt kell tisztáznunk,
hogy miért éppen ezekben az években következett be? Hiszen I. Rákóczy
György attól a pillanattól fogva, hogy erdélyi fejedelem lett, állandóan
tapasztalhatta a Habsburgoknak és magyar bérenceiknek, elsősorban
Eszterházy Miklósnak azt a szándékát, hogy erdélyi uralmának véget
vessenek, s Erdélyt, a magyar függetlenség bástyáját a Habsburg terjesz
kedés elővédjévé tegyék meg. Előbb vagy utóbb be kell következnie a
harcnak, ezt jól tudta I. Rákóczy György, de az általános európai helyzet
alakulása lehetővé tette számára, hogy ő válassza meg a küzdelem idő
pontját. A 30 éves háború, melynek szereplője volt Bethlen Gábor is,
javában folyt még, és a Habsburg hatalom erejének legnagyobb részét
lekötötte.
I. Rákóczy György idejében a 30 éves háború már egészen más jel
legű volt, mint Bethlen korában. Általános európai konfliktussá vált,
először a svédek (1630), majd a franciák (1635) nyílt beavatkozása kö
vetkeztében, mely a 30 éves háborúhoz kapcsolta a több mint fél év
század óta folyó holland-spanyol küzdelmet is. A nagy európai háború
időt adott I. R á k ó c z y G y ö r g y n e k a felkészülésre, lehetőséget a k e z d e 
ni Tóth László felületes feldolgozásával a továbbiakban nem tartjuk szüksé
gesnek,
hogy foglalkozzunk, egyes téves állításaival polemizáljunk5
A Bóman—Szekfü Magyar történet 1935-ös kiadásában pl. két mondatban
intézte el az egész háborút. (IV. kötet 79. o.)
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ményezéshez, mivel ellenfelét passzivitásra kényszerítetite. I. Rákóczy
György számára alkalom nyílt arra is, hogy Habsburg ellenes harcában
erős állam-hatalmakkal lépjen szövetségre, melyek kipróbált és a háborúk
folyamán sok dicsőséget aratott hadseregekkel rendelkeztek.
I. Rákóczy György 1631 óta tárgyalt, alkudozott a svédekkel, majd
a franciákkal, de ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre egészen
addig, míg az 1642-es évi svéd támadás a svédeket nem hozta Morva
országba, nem tette számukra valóban fontossá I. Rákóczy György be
avatkozását és nem kecsegtette ugyanakkor Rákóczyt is biztos sikerrel,
így érkezett el a Habsburgok elleni támadás ideje.
Cseh- és Morvaország már korábban is látott svéd csapatokat. így
már 1639-ben Banér operált itt, de Weimári Bernát halála miatt ez a
vállalkozás csak rövid időre vonta be újra e területeket a háborúba.
1641 novemberében vette át Torstenson a svéd hadsereg parancsnoksá
gát, s ezzel új szakasz kezdődött a háború történetében. A zseniális stra
téga és takitiikus hamarosan beimutatkozott: 1642 áprilisaiban Sziléziába
tört, megverte az ott állomásozó császári erőket, gyorsan Morvaországba
fordult, és seregének zömével Olmützre támadt. Erős tüzérségének, de
elsősorban meglepetést okozó gyorsaságának köszönhette, hogy viszony
lag kis erőkkel négy nap alatt elfoglalta a várost,
Olmütz elfoglalásával a svédek fontos várral és várossal rendelkeztek
Morvaországban, és ezzel morvaországi szereplésük jellege is megválitozrott. A továbbiakban már nem fenyegető diverzió volt a morva- és cseh
országi hadművelet, azzal a céllal, hogy a fő frontról, a Rajna vidékéről
és. Szászországból elvonjon császári erőket, hanem Torstenson itt igye
kezett döntést kicsikarni. íEhhez pedig segítséget a közelben nem vár
hatott mástól, mint az erdélyi fejedelemtől. 6
Az Olmütz elfoglalását követő diplomáciai tárgyalások megírása a
diplomáciatörténet feladata. Számunkra elég annyi, hogy 1643 nyarán
jutnak a tárgyalások annyira, hogy I. Rákóczy György követeket küldjön
a portára, a hadviseléshez szükséges engedély megadásáért, és megkezdje
hadserege szervezését. Mielőtt azonban a hadak szervezésével foglalkoz
nánk, szükséges megnéznünk, mi volt az általános helyzet 1643 nyarán
a 30 éves háborúban, mire számíthatott I. Rákóczy György? 7
1643-ban Cseh- és Morvaország területén ismét harcok folytak.
1642 júniusában ugyan Torstenson Sziléziába, egészen Glogauig vonult
6
A svédek cseh- és morvaországi szereplésére nézve elsősorban DudikSchweden is Böhmen und Mähren 1874. (továbbiakban Dudik 1874.) című könyvét
használtam
fel.
7
A harmincéves háború 1643/45. évi eseményeire nézve a következő fel
dolgozásokat használtam: Georg Winter: Geschichte des Dreissigjährigen Krieges.
1893. — G. W. Ward: The Later Years of the Thirty Years' War. Cambridge
History. — Gindely: Geschichte des Dreissigjährigen Krieges III. kötet 1882—83.
— E. Charveriat: Histoire de la Guerre de Trente ans. II. kötet. 2878. — E. G.
•Geijer: Geschichte Schwedens. III. kötet. 1836.

46

Cseh-Szombathy

László

vissza az ellene nyomuló császári túlerő elől, innen azonban erősítéseket
kapva Csehországon át Szászországba ment, s Lipcsét vette ostrom alá,
majd 1642 november 2-án Breitenfeldnél megverte az utána nyomuló
császáriakat. Ezután elfoglalta Lipcsét, seregeit Szászországban telel
tette, majd februárban Lausitzba, onnan áprilisiban Sziléziába ment.
Ezalatt Olmütz svéd őrsége Paykull ezredes vezetése alatt portyá
zásokkal és a hegyekből élelmet hozó pásztorok támogatásával tartotta
magát. Torstenson azonban szükségesnek látta a vár megerősítését, s
1643 április végétn benyomult Csehországba. A császáriak Gallas parancs
noksága alatt útját állották, de ő ügyesen kimanővrírozta őket. Június
20-án Olmützhöz érkezett, és a környező kisebb városok elfoglalásába
kezdett.
Torstenson serege 38 lovasezredből és 15 gyalogezredből állott, ami
azonban a valóságban összesen körülbelül csak 13 000 embert jelentett. 8
Jellemző a lovasságnak a gyalogságnál nagyobb száma, ami a 30 éves
háború során a csapatok fegyvernemeinél bekövetkezett eltolódást mu
tatja, a háború elején ugyanis a gyalogság volt mindig a nagyobb számú.
1643 nyarán a császáriak Gallas vezetésével 18 000 főnyi német sereget
vontak össze, melyhez a horvát könnyű hadak járultak. Gallas nem pró
bálta nyílt csatában kihasználni számbeli túlsúlyát, hanem horvátjaival
portyáztatott és zaklatta a svédeket, akikben nyilván felmerült az a gon
dolat, hogy hastonló könnyű hadat szerezzenek maguknak.
A Rajna vidékén is változatlanul folytak a harcok. 1643 májusában
aratta Condé híres győzelmét Rocroynál a spanyolok felett, ami később
lehetővé tette a franciáknak, hogy új csapatokat küldjenek a császáriak
ellen a Rajna vidékére. A Morvaországban és a Rajna mellett egyaránt
szorongatott császáriak tehermentesítést most diplomáciai úton reméltek
elérni; a svéd hódításokra féltékeny dán királyt, IV. Keresztélyt meg
nyerték szövetségesüknek, aki megkezdte előkészületeit a támadásra, mely
Torstenson bázisát, Pomerániát fenyegette.
1643 augusztusának végén kezdte el 1. Rákóczy György katonai ké
szülődését. Császári részen, sőt Varsóban is már júliusiban beszéltek
Rákóczy küszöbön álló támadásáról, de Erdélyben ekkor imég nem
tudunk katonai készülődésről. Még augusztus elején is a pataki prefektus,
Debreceni Tamás a „nagy póstálkodás" lebonyolítása miatt kérte Rákóczy
engedélyét, hogy több katonát fogadjon Sárospatakon, a Rákóczy-hatalom
e magyarországi középpontjában. 9 Még augusztusban is a svédekről, a
török portyázásokról, meg az új kassai főkapitány, Forgách Ádám ki
nevezéséről beszéltek a legtöbbet a Felvidéken. Augusztus végére válto
zott meg a helyzet: Rákóczy emberei útnak indultak a hajdúk meg89 Dudik.

1874. 88—89 o.

Debreceni T. levele. Országos levéltár. Kamarai 1. t. Archívum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1643 aug. 9.
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nyerésére, Debreceni parancsot kapott csapatok toborzására, 10 s ezzel
egyidejűleg mindjárt megtörténtek a császári ellenintézkedések is; elő
ször csak az utaik ellenőrzése nyugat felé, minden arramenő firtatása
— ami nyilván Rákóczy és a svédek közötti kapcsolat akadályozását szol
gálta — majd a császári végvárak erősítése, császári hadak szétosztása
a kei eti megyékben. 1 x
A Felvidék keleti részén erre nagy riadalom támadt. Szeptember
folyamán mindenhonnan' menekültek Rákóczy ellenségei, elsősorban a
katolikus papok, de a pánik kezdett általánossá válni. Debrecenben is
nagy volt a rettegés, és a háborús hírek izgalomban tartatták az egész
Felvidéket. A riasztó hírek miatt például még a bor ára is hirtelen le
esett. 12 Rákóczy emberei közben járták a megyéket, felkeresték a protes
táns 'nemeseket, és lovasokat toboroztak a fejedelem számára. 13
A felvidéki szervező munka központja Patak volt, irányítója Debre
ceni Tamás. Tudták ezt a császáriak is, és szeptemberben híre terjedt,
hogy a kassai generális Patak ellen készül 14 Nem tudjuk, hogy valóban
gondoltak-e erre császári részről, de Forgách Zsigmondnak 1643 szeptem
ber 11-én írt levele 15 azt mutatja, hogy császári részről ekkor Rákóczy
egészen közeli támadásával számoltak. Forgách szerint szeptemiber 24-re
várható a hadak, elsősorban a hajdúk, a váradi katonák és a pataki zsol
dosok indulása. Ez esetben pedig Rákóczy megelőzése Patak elfoglalásá
val komoly előnyt jelentett volna a császáriak számára.
A fenyegetettséget érezve, intézkedett Debreceni is: szeptemberben
még korántsem rendelkezett azokkal az erőkkel, melyeket a császáriak
feltételeztek, éppen ezért segítséget kért Munkácsról, s Ballingh János
munkácsi főkapitány I. Rákóczy György másik kipróbált híve szeptem
ber 18-án 100 gyalogot küldött Patakra. 16 A toborzott lovasok gyüleke
zése csak szeptember második feléiben következett be Patakon és Mun
kácson. Szeptember 21-én Ballingh 300 lovast jelentett, s további 200
gyalog fogadását remélte. 17 Szeptember 28-án már Patakon is 300 lovas
i° Debreceni T. levele. Országos Levéltár, Kamarai i. t. Archívum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1643. aug. 29.
n Debreceni T. levele, és Ballingh J. levele. Országos Levéltár. Kamarai
1. t. Archivum familiae Rákóczi de Felső Vadász. 1643 aug. 09 és szept. 1.
12 Forgách Ä. levele. Országos Levéltár. Batthyány 1. t. 1643 szept- 111.; For
gách Zs- levele. Erdélyi Országgyűlési 'Emlékek X. kötet. 398—400. a-; Ballingh Jlevele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum familiae Rákóczi de Felső Va
dász 1643 szept. 18.; Máriássy I- levele. Országos Levéltár. Kamarai l- t- Kemény
család levéltára. 1G43 szept. 23.; Bakos G. levele- Országos Levéltár- Archivum
familiae Rákóczi de Felső Vadász. 1643 okt. 7.
is Lipcsei Gy. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. *1643 szept. 6.
M Debreceni T. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1643 szept. 28.
is Forgách Zs. levele. Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. kötet. 398—400 o.
is Ballingh J. levele. Országos Levéltár. Kamarai i t. Archivum familiae
Rákóczi
de Felső Vadász. 1643 szept 18.
17 Ballingh J. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1643 szept. 21 és 22.
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volt 18 és 100 gyalogot állított ki a pataki jószágból a prefektus. Októ
ber 11-én pedig már 800 lovas volt együtt. 19
Erdélyben ás folyt a készülődés, szeptember folyamán a vármegyékben
mustra volt. A székelység is Összegyülekezett abból az alkalomból, hogy
I. Rákóczy György ifjabb fiát, Zsigmondot a székelyek generálisává ne
vezte ki. Csak a hajdúkkal nem volt még október elején egyesség; Rá
kóczy szerint nehezen ülnek fel s mennek el hónuktól messze. 20 A csá
szári részről azonban itt is többet sejtettek és többtől féltek, mint ami
a valóságban volt. Október 3-án a szoboszlói kapitány már tényként jelen
tette a kassai generálishoz írt levelében a hajdúk szövetkezését Rákóczyval ( és hasonló hírei voltak a böszörményi és nájnási kapitányoknak is. 21
E híreket hallva, III. Ferdinánd is rendelkezett: az erdélyi végeket
meg kell erősíteni német gyalogsággal s kellő províziót kell szállítani
nekik. Biztosítani kell a felvidéki megyék hűségét. Továbbá meg kell
akadályozni a királyi területeken a toborzást az erdélyi fejedelem
számára. 22
A Felvidéken küszöbön állónak hitt támadás azonban elmaradt. Nem
indult meg, mert Rákóczy -még nem is gondolhatott rá, hiszen a legfon
tosabb feltételeik hiányoztak, nem volt meg még a szerződés a svédekkel,
és nem kapta meg a porta beleegyezéséit sem a hadjárathoz. Támadás
tehát 1643 őszén nem lehetséges, és a kedélyek lecsendesednek. A Fel
vidék keleti részére viszajöttek az elmenekültek, megcsendesedett a
kassai generális működése is, és I. Rákóczy György kapitányai azon tör
hették a fejüket, hogy mit kezdjenek a gyorsain, összegyűjtött hadaikkal.
Debreceni Tamás prefektus már október 11-én utasítást kért, mit tegyen
a 800 lovassal? El akarja-e Rákóczy őket vitetni, vagy bocsássa őket
házukhoz vissza s „'kántorra" fizesse őket? 23 Október 14-i leveléből már
sürgetés olvasható; a lovasok a szegénységen élnek — értsd a Rákóczy
birtok jobbágyságán — és nem hajlandók a parasztoknak fizetni. írjon
Rákóczy rájuk, hogy fizessenek, hiszen a hó-pénzt — zsoldot — azért
kapják. 24 A prefektus most már a rábízott birtok felélésétől félt, s ezért
szeretett volna sürgősen szabadulni hadától. Azt javasolta, hogy vigyék
a katonákat a partium területére. A katonák végül nem akarták felvenni
i 8 Debreceni T. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum familiae
Rákóczi
de Felső Vadász. 1643 szept. 28.
19
Debreceni T. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1643 okt. 11.
20 Szilágyi
Sándor: A k é t R á k ó c z y G y ö r g y családi levelezése. 1875. 110. o.
21 Leuthe D. levele. Országos Levéltár. Eszterházy 1. t. Miklós nádor le
velei 65.
32 III. Ferdinánd utasítása. Országos Levéltár. Eszterházy 1. t. III. Ferdinánd
levelei. 1643 okt. 9.
23 Debreceni T. levele. Országos Levéltár. Kamarai l. t. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1643. okt. 1,1.
24 Debreceni Tamás levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum
familiae Rákóczi de Felső Vadász. 1643. okt. 14.

I. Rákóczy György 1644-es hadjárata

49

a hópénzt sem, csak szabad „quartir", ingyen ellátás mellett. 25 Október
végén azután megtörtént a hadak átvezénylése Munkácsra. Patakon öszszesen 200 lovas maradt. A többiek ellátása Ballingh feladata lett, aimit
Máramaros megyében való szétosztásukkal intézett el. Máramaros lett
a Magyarországon fogadott hadak gyülekezési helye. Ide követték azután
a lovasokat a Patakon fogadott gyalogok is. Körülbelül 2000 fő lehetett
a Rákóczy számára Magyarországon toborzott katonák száma. 26
Várakozással telt el november első fele. Ballingh Máramarosban
mustrát tartott és elhelyezte a Patakról érkezőket. Lengyelország felé
állandóan kémeket küldött. 27 Erdélyben nem volt rniozgás, Magyarorszá
gon a kassai generális Barkóczy Lászlóval Kallón, Baktán és Ungváron
járt, de egészen november közepéig nem történt semmi jelentős. Ekkor,
november 15-én megérkezett Réthy István kapitiha levele a portáról,
mely hírül adta, hogy a mufti a hadakozáshoz való engedély megadása
mellett nyilatkozott, és Musztafa nagyvezér megadta az engedélyt a táma
dásra. A porta utasítani fogja a két román vajdát ezer-ezer lovas segít
ség küldésére, és ha Rákóczy tavaszig vár a támadással, az egész urrnelli
(ruméliai) hadat megkapja segítségül. 28
November 15-én érkezett meg Réthy levele és 16-án aláírták a svéd
szövetségi szerződésit.29 A szerződés I. Rákóczy György megindulásának
feltételéül kikötötte, hegy vagy oly közel jön Torstenson ismét a magyar
határhoz, hogy Rákóczy egyesülni tud vele, vagy 3000 gyalogot küld szá
mára. Rákóczy először magyarországi területekre nyomul, majd az örökös
tartományokba. A 3000 gyalogot a svédek, illetve felét a franciák köte
lesek fizetni; Rákóczy viszont ezek ellenében 3000 lovast küld a svédek
nek, de az első hópénztől eltekintve ezek is svéd zsoldon lesznek. Ez a
szerződésnek hadtörténeti szempontból fontos summája. A két svéd követ,
Rebenstock alezredes és Orbay kapitány még kötelezvényt is adott
100 000 birodalmi tallér fizetéséről Rákóczy számára. 30
A szerződés világosan mutatja I. Rákóczy György elgondolását az
elkövetkező harcról: minél előbb egyesülni a svédekkel, Európa ekkor
elismerten legjobb hadseregével és együttesen operálni a továbbiakban.
Amennyiben ez nem válik lehetővé, akkor olyan svéd erő biztosítása
saját hada számára, mely annak harcedzett magja lehetne. Szeretett volna
még megfelelő hadi tapasztalatokkal rendelkező tiszteket is biztosítani
25
D e b r e c e n i T. levele. Országos L e v é l t á r . K a m a r a i 1. t. A r c h í v u m familiae
R á k ó c z i d e F e l s ő Vadász. 1.643. o k t . 27. é s 31.
26
A t o k a j i k a p i t á n y levele. Országos L e v é l t á r . E s z t e r h á z y 1. t. Miklós n á d o r
levelei. 1643. o k t . 26.
2
' B a l l i n g h J. levele. Országos L e v é l t á r . K a m a r a i 1. t. A r c h í v u m familiae
Rákóczi
d e Felső Vadász. 1643. nov. 5.
28
R é t h y I. l e v e l e . Szilágyi:
I. . R á k ó c z y G y ö r g y k e l e t i ö s s z e k ö t t e t é s e i .
731—734.
o.
29
Szilágyi:
O k m á n y t á r I. R á k ó c z y G y ö r g y svéd és f r a n c i a s z ö v e t k e z é s é n e k
t ö r t é n e t é h e z . 1873. 104—110. o. ( T o v á b b i a k b a n Szilágyi:
Svéd-francia o k m á n y t á r . )
so Szilágyi: S v é d - f r a n c i a o k m á n y t á r . 110. o.
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hada számára. November 16-i levelében a svéd gyalogokkal együtt a
híres Miortaigne ezredes kiküldését kérte Torstensontól. 31 Rákóczynak
ezt a kérését Rebenstock alezredes levele támasztotta alá. 32 Szerinte,
amikor Rákóczy csapatai a Tiszán átkelnek j a fejedelem elküldi a své
deknek a 3000 lovast s ezek ellenében kapja a 3000 gyalogost. Ezekkel
4 svéd generális is jöjjön, mert Rákóczy kevés hadi tapasztalattal bíró
emberrel rendelkezik, de segítséggel komoly eredményt érhet el. Három
hónap alat seregei a nyugati országhatárhoz juthatnak. A 3000 gyalogos
okvetlenül szükséges, mert Rákóczy mintegy ezeket tekinti egész vállal
kozásának alapjául. Szerinte I. Rákóczy György attól fél, hogy a csá
száriak közéje és a svédek közé tudnak ékelődni, és őt egyedül csatára
kényszerítenek. Rebensitock igyekszik a fejedelmet megnyugtatni, hogy
ettől ne féljen, Torstenson úgy rajttá lesz állandóain az ellenségem, hogy ez
képtelen lesz nagyobb erőket az erdélyiek ellen küldeni, összegezve a
dolgot, Rebenstock szerint Rákóczy, mivel hadi tapasztalatai nincsenek,
túlságosan a veszélyeket nézi és kezdetben biztosra akar menni; ezért
okvetlenül szükséges, hogy segítséget nyújtsanak számára.
A svéd szerződés megkötése után I. Rákóczy György legfőbb gondja
a végleges török beleegyezés biztosítása volt. Maurer Mihályt küldte a
portára, majd Serédy István főkövetet és végül Rebenistodk alezredest.
Ezek hamar eredményt is értek el: a támadást engedélyező formánok
december havában már kiadattak; Ibrahim szultán engedélyezte I. Rá
kóczy György számára, hogy a Bethlentől bírt 7 megyét visszafoglalja, és
ehhez katonai segítséget is ígért 3 1
Katonai előkészületről I. Rákóczy György részéről 1643 végén semmit
sem tudunk. Valószínű, hogy nem sok történt, és ezért volt, hogy álta
lában jól értesült felvidéki hívei közül Nyári Bernát decemberben ijed
ten írt Rákóczynak, hogy olyan hírek terjengenék, mintha már nem
jönne, pedig mindenkit bizalommal töltöttek el korábbi készülődései. 34
A bécsi udvart azonban nem vezette félre a csend. 1643 végén
III. Ferdinánd és a bécsi haditanács fontos rendelkezéseket tettek. No
vember 28-ról keltezett haditanácsi határozat Puchaim generálist Morva
országból Felsőmagyarországra rendelte 1500 lovassal, saját ezredével
és némi dragonyosokkal. Gallas fővezér parancsot kapott, hogy a Fern
her g ezredet küldje Puchaimhoz, melyhez csatlakozik két Ausztriában
lábadozó kompánia. Továbbá Szlavóniából, Horvátországból, Kanizsa
vidékéről és a győri kapitányságból 300—300 lovast rendeltek a Fel
vidékre. A gyülekezési hely kijelölését a határozat Eszterházy Miklós
nádorra bízta. A határozat szól még a nyugati végek német őrségének
31
32

Szilágyi: Svéd-francia okmánytár. 115—'116. o.
Szilágyi: Svéd-francia okmánytár. 116—118., 120—127. o.

33 T ö r ö k - m a g y a r k o r i Á l l a m i O k m á n y t á r , III- k ö t e t , 244—245. o.

34 Nyári B. levele. Országos Levéltár.
Rákóczi de Felső Vadász. a643. dec. 9.

Kamarai 1. t. Archívum familiae

L Ráíkóczy György 1644-es hadjárata

51

fenntartásáról és a Bécs környékéről elvonult csapatok pótlásáról, ami
azt mutatja, hogy számoltak a török támadás veszélyével is. 35 Értesítést
kaptak a felvidéki vármegyék is, hogy legyenek készen insurrectióra. 36
A kivitelezés azonban alaposan késett. December végén Puchaim
még mindig Morvaországban volt, és csak Szatmár várának megerősí
tésére érkeztek meg valóban a német gyalogosok.37
1644 januárjában azután' mozgásba jött Erdély, megtörténtek a kaj b , tonai előkészületek a támadásra. Január 3-án Gyulafehérváron összeült
az erdélyi országgyűlés, mely elhatározta a háborút, 13-án szétoszlott,
hogy mindenki megtegye előkészületeit a hadbavonulásra. Rákóczy em
berei járták Erdélyt, és folytak az előkészületek a fejedelem váraiban is. 38
Patakon újabb zsoldosokat fogadtak, az ekkor szétoszlott Serényi Pál-féle
császári zsoldos sereg katonáit. 39 Embereket küldött Rákóczy a román
vajdákhoz; hogy a szultán által rájuk parancsolt segédhadaikat elhozzák.
Január végén Havasalföldön már kész is volt az 1000 lovas kurtán, Mold
vában nehezebben ment a dolog.40 Kitűzték az indulás napját is az er
délyi hadak számára február 2-ára, Kolozsvárra, és január végén szét
mentek a parancsok a gyülekezésre.
Mielőtt rátérnénk: a hadi események ismertetésére, vessünk egy pil
lantást I. Rákóczy György haditervére és azokra a körülményekre, me
lyek az 1644-es év elején fennálltak.
I. Rákóczy György célja, amint láttuk, minél előbbi egyesülés volt
a svéd haddal. Minél gyorsabban igyekezett nyugat felé előnyomulni,
abban bízva, hogy köziben ia magyarországi török erőik támadásai a nyu
gati végeken és a svéd hadsereg nyomása megakadályozzák a császáriakat
abban, hogy ellene lényeges erőket küldjenek. A továbbiakban minden
a svédektől függött, akikkel együtt remélte a törököktől is állandóan
zaklatott császáriakat térdre kényszeríteni. Hogy 'mik voltak I. Rákóczy
György békecéljai, annak feltárása már nem feladatunk, valószínű, hogy
ezek előre nem voltak pontosan körülhatárolva és a hadviselés folya
mán a hadihelyzet változása szerint bővültek vagy szűkültek. Legfonto
sabbnak a felvidéki megyékkel való területgyarapodást tekinthetjük,
7—13 megye megszerzéséről volt váltakozva szó, de bátortalanul felvető
dött egész Magyarország egyesítésének gondolata is I. Rákóczy György
uralma alatt. Fontos békecélnak tekinthetjük még az akkor már Mün" 5 H a d i t a n á c s i h a t á r o z a t . Országos L e v é l t á r . E s z t e r h á z y 1. t. Miklós n á d o r
levelei. 1643. n o v . 28.
36
F o r g á c h Zs. levele. Országos L e v é l t á r . B a t t h y á n y 1. t. 1643. d e c . 22
37
III. F e r d i n á n d u t a s í t á s a . Országos L e v é l t á r . E s z t e r h á z y 1. t. III. F e r d i n á n d
levelei. 1643. d e c . 23.
38 K e m é n y b e a d v á n y a . Országos L e v é l t á r . K a m a r a i 1. t. A r c h i v u m familiae
R á k ó c z i de Felső Vadász. 1644. .ian- 13.
39 F o r g á c h Zs. levele. Országos L e v é l t á r . B a t t h y á n y 1. t. 1644. j an. 9.
40
Sebessy M. levele. Szilágyi:
I. R á k ó c z y G y ö r g y k e l e t i ö s s z e k ö t t e t é s e i .
775—776. o.
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sterben és Osnabrückben folyó tárgyalásokba való bekapcsolódást is,'
azaz azt, hogy az eljövendő európai békében Erdély és a Rákóczyak is
bennfoglaltassanak.
I. Rákóczy György a svédek és törökök segítségével- kívánta céljait
elérni. Hosszas tárgyalások, sok várakozás után 1644 tavaszán azt re
mélte, hogy mindkét részből a legnagyobb segítségben lesz része, és a leg
kedvezőbb körülmények között mehet harcba. Számításaiban azonban
alaposan csalódott.
A harmincéves háborúval kapcsolatban már említettük a császári
diplomáciának azt a sikerét, hogy 1643 nyarán megnyerte a dán királyt
szövetségesül. Veszélybe került Torstenson összeköttetése Svédországgal,
és a svéd kormány már a nyár folyamán utasította vezérét, hogy vonul
jon északra a dánok ellen. Torstenson szeptember 1-én azonban még
mindig Nikolsburgnál állt, ütközetet remélve. III. Ferdinánd vezette
ékkor személyesen ellene a császári hadat, és .kelet felé vonulva várta
a magyar felkelők érkezését. A várt 15 000-ből azonban csak 3000 érke
zett meg, mire a császár visszament Bécsbe, a sereg vezetését Gallasra
bízva. A magyar felkelők elmaradását a harmincéves háború svéd szol
gálatban álló krónikása, Chemnitz Torstenson diplomáciai sikerének
könyvelte el, 41 de ha ez évek egymást követő insurrectióit vizsgáljuk,
akkor azt láthatjuk, hogy ez volt a rendes, megszokott eredménye a fel
kelési parancsoknak. Torstenson végül Brünn alá vonult, majd Olrruitzön
át Sziléziába, és végül decemberben Pomeránián át Holsteinba érkezett.
E visszavonulásról I. Rákóczy György részben Torstenson leveleiből,
részben felvidéki forrásokból, sőt portai követeitől is értesült. Csak éppen
célja felől neon volt tisztában. 1642/43 telén is eltűntek a svéd hadak
Morvaországból, és 1643 tavaszán ismét megjelentek, visszatérve a szász
országi téli szállásokról. Valami hasonlóra gondolt Rákóczy és nem lá
tott abban semmi gyanúsat, hogy az idén még távolabb van a téli szállás.
Január 3-án magabiztosan írt portai követének arról, hogy a svédek
„rövid nap" bizonyosan Csehországba s azután Ausztriába törnek, 42
A svéd vezér az erdélyi fejedelemmel folytatott tárgyalások ideje
alatt már tudta a dán háború tervét és abban saját szerepét. 1643 decem
berétől fogva azonban nyilvánvalóan látnia kellett azt is, hogy szó sem
lehet arról, hogy hamarosan visszatérjen Morvaországba és Rákóczy
hadaival egyesüljön, azoknak segítséget vigyen. Ahelyett azonban, hogy
Rákóczyt erről értesítette volna, igyekezett a fejedelmet félrevezetni,
beugratni a háborúba. 1644 január 2-án, mikor már.folyt a dán háború,
Kiéiből írt levelében Holsteinbe vonulását egyszerű téli szállásra menés
nek tüntette fel, és biztatta Rákóczyt a minél előbbi támadásra. ígérte
ľ
4-

Dudik. 1874. 94. o.
Beké—Barabás
: I R á k ó c z y G y ö r g y és a P o r t a . 662—665. o.
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még mindig, hogy tavasszal közeledik majd hozzá.43 Január 4-én írt le
vele egyenesen bizitcGÍtotta Rákóczy Györgyöt, hogy kellő időre ott lesz,
és a császáriaknak majd kettőjükkel 'kell megmérkőzniök. 44 Most is azzal,
hogy várakat erősít, arra törekszik, hogy biztosítsa az összeköttetést
Rákóczyval. A dán háborúról egyik levelében sincs egy szó sem. Torstemson erről csak február elején írt, de még akkor is biztosította Rákóczyt,
hogy tavasz folyamán megérkezik. 43 ígéretét egy év késéssel váltotta
valóra.
A svédek I. Rákóczy Györgyöt csúful félrevezettek. Számukra az
erdélyi támadás diverzió volt, mgly csökkentette a rájuk nehezedő csá
szári nyomást. Hogy imi történik a szerencsétlen magyar seregekkel,
amelyek a svédekre számítva egészen téves haditervvel egyszerre a své
dek elvonulása következtében felszabadult komoly császári erőkbe üt
köznek, ez Torsterasonékat egyáltalán nem érdekelte. Sikerült Rákóczyt
beugratni a háborúba, és hogy ebben nem ment tönkre, az nem a své
deken múlott.
Az általános hadihelyzet 1643/44 telén még azáltal is romlott, hogy
1643 novemberében a franciák vereséget szenvedtek Tuttlingennél, a
Duna felső folyásánál, és így ezen az oldalon is csökkent a császáriak
fenyegetettsége.
I. Rákóczy György minderről hallott vagy hallhatott, de nem hitte el.
1644 januárjában a zborói udvarbíró megírta Patakra a dán háború
hírét, 46 de vajon hibáztathatjuk-e Rákóczyt, ha ezt kósza hírnek vette
Torstenson ismételt biztosításai mellett? A hadaik februárban változat
lanul azzal a céllal indultak meg, hogy a svédekkel egyesüljenek.
A török Segítség tekintetében nem érte Rákóczyt ilyen brutális csa
lódás, de itt is kedvezőtlen változás következett be, mire megindultak
a hadak. 1644 január 31-én Ibrahim szultán megfojtatta Musztafa nagy
vezért, 47 azt, aki voltaiképpen hozzájárult I. Rákóczy György támadásá
hoz és akiről Réthy ezeket írta Rákóczynak: , , . . . ez mostani fővezér oly
tiszta jóakarója Nagyságodnak, ki helyébe az úristen támaszthat mást is,
vagyon hatalma rá, de én időmben ilyen nem lészen." 48 E jóakaró el
vesztése a későbbi időkben éreztette csak igazán hatását.
Svéd támogatás hiányában, egyre csökkenő török segítség mellett
I. Rákóczy György sikert elsősorban meglepetésszáimba menő támadástól
várhatott volna. Meglepetésről, azonban szó sem volt. Amint láttuk, a
*3
44
iratai.
<ts
40

Szilágyi: Svéd-francia okmánytár. 130—132. fc.
Torstenson levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. I. Rákóczy György
1644. jan. 4.
Szilágyi: Svéd-francia okmánytár. 137—138. és 139—141. o.
Szálai P. levele. Országos Levéltár. Kamarai l. t. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1644. jan. 12.
47 Beké—Barabás:
I. R á k ó c z y G y ö r g y és a P o r t a . 667—668. o.
48 Szilágyi:
I. R á k ó c z y G y ö r g y k e l e t i ö s s z e k ö t t e t é s e i . 736. o.
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császáriak 1643 szeptemberétől kezdve Rákóczy Gyöngy készülődéseiről
állandóan tudtak, sőt ellenintézkedések is történtek, bár ezek a császári
adminisztrációnál szokásos módon csaik részben hajtattak végre. 1644
januárjában is mindent tudtak az erdélyi eseményekről, sőt tervekről is.
Így például Homonnai János, I. Rákóczy György fő ellensége, a Habs
burgok gátlás nélküli kiszolgálója 1644 január 27-én egy nap tévedéssel
megírta a fejedelmi had indulásának idejét. 49 III. Ferdinánd január vé
gén a vármegyéket újból készenlétbe helyezte azzal, hogy amint meg
indul Rákóczy, hirdessék ki az insurreotiót. 50 Forgách Ádám kassai fő
kapitány intézkedett is; riasztotta a keleti megyék — Szaitmár, Rereg,
Ugocsa — nemességét, és a végekből katonaság összevonását rendelte el
Szendronél. 51 Tartalékban pedig ott álltaik Ausztriában, Csehországban
és Morvaországban az október óta pihenő császári ezredek, imelyek a
hairmincéves háború során már rengeteg hadi tapasztalattal gyarapodtak,
és számos sikert éntek el.
I. Rákóczy Gyöngy 1644 február 2-án indult meg udvari hadával
Gyulafehérvárról Kolozsvár felé, ahol az erdélyi hadak gyülekeztek.
4-én ért ide, és a megyék mustrái után 6-án indult tovább. Gyalu—
Egeres—Almás—Szilágynagyfalu—Bályok—Margittá—Székelyhíd
volt a
fejedelmi hadak további útja (1. sz. vázlat), ez utolsó helységbe február
52
12-ón ért a fejedelem. Eddigre azonban már a másutt gyülekező feje
delmi hadak több helyen sikereket könyvelhettek el.
Kolozsváron kívül Nagyvárad és Munkács környéke volt a másik
két fontos gyülekező hely. A váradiak mint a fősereg előhada operáltak,
míg a munkácsiak külön úton igyekeztek Patakra, ahol az egész had
'koncentrálásának kellett megtörténnie.
A hadjárat legelején nem az erdélyi és partiumbeli hadak működése
a legfontosabb, hanem azoké, melyek imár a harc megindulása előtt
Magyarországon voltaik. Ezek a hajdúk, de mindenekelőtt a pataki
hadak, melyek Reöthy Orbán, addigi kővári kapitány és Bakos Gábor
vezetésével Patáik és Szerencs támiaszponitokról I. Rákóczy György indu
lásával egyidőben megkezdték portyázásaikat a Hernád vidékén. Működé
sük rendkívül fontos. Elsősorban megakadályozták a határmenti vég
várak további erősítését. I. Rákóczy György már február 7-én arról szá
molt be levélében, hogy a Tokajba menő 180 németet (Abaúj)Szántónál
megszorították és Tokajtól elrekesztették. 53 Ezen túlmenően lehetetlenné
49 Hoimonnai J. levele. Országos Levéltár. Batthyány 1. t. 1644. Jan. 27.
so m Ferdinánd utasítása. Országos Levéltár. Eszterházy 1. t. III. Ferdinánd
levelei. 1644. jan. 29.
5i Forgách Ádám levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archívum famüiae
Rákóczi
de Felső Vadász. 1644 febr. 852
Az erdélyi hadak kivonulására nézve aduig Szalárdit tekintették egyedül
irányadónak, (Szalárdi: Siralmas Krónika. *1858.) A tanulmány ezzel szemben
Halier Gábor és Bánffy György naplóinak adataira épít inkább- (Megjelentek:
Mikó: Erdélyi történelmi Adatok IV. kötetében.)
53 S z i l á g y i ; A k é t R á k ó c z i G y ö r g y családi levelezése. 118. o.
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tették a Forgách Ádám által tervezett szendrői koncentrálásit, mely kisebb
— néhány száz főnyi — mozgó császári sereget teremtett volna. Ennek
hiányában a várak elszigetelődtek, s Forgách kapitány kis csapattal be
szorult Kassára, melynek körülzárára portyázok által már február 14-én
kezdetét vette.
Ebben a legelső időszakban a hajdúk részéről nem tudunk nagyobb
arányú részvételről a harcban. Szerepük főleg az, hogy Rákóczy kezére
adták palánkjaikat.
A főhad zavartalanul nyomult előre. Székelyhíd után (Ér) Mihály
falva—(Nyír) Lúgos—Kisléta voltak a következő állomások. Ezután
következett Kalló, melynek megerősítésével Forgách Ádám 1643. őszén
foglalkozott. Védői azonban február 14-én, amint ágyúkat állítottak fel
ellenük, megadták magukat a Komis Zsigmond és Bornemissza Pál vezette
előhadnak. 16-án ideérkezett Rákóczy is. Innen tovább Gáva felé haladt
a fősereg, átkelt a Tisza jegem, és február 19-ón megérkezett Patakra,
ahol csatlakoztak hozzá a többi hadaik. Ezzel lezárult a fölvonulás.
A Kemény János vezette seregek nem voltak még itt; ő először (Nagy)
Bányát hódoltatta, majd Szatmár alá vonult. A városba a polgárok már
február 17. körül beengedték, de a császáriak által különösen fontosnak
tartott vár még ellenállt. Ostromára még vissza fogunk térni. Ez időben
hiányoztak még Patakról a román segédhadak is, a havasalföldiek már
Udvarhely körül jártak, a moldvaiak még el sem indultak.
A felvonulás időszaka azonban máris fontos hódításokat hozott.
Február 19-ére a Tiszántúl, Szatmár kivételével, I. Rákóczy György
kezén volt.
Patak elérése után a következő cél Kassa hódol tatása lett, mely mellett
eltörpült a többi váraik megszerzésének gondja. Február 20-án múr meg
indult Kornis és Rákóczy Zsigmond Kassa alá Reöthy és Bakos segít
ségére, akik, mint láttuk, már február 14. óta ott portyáztak. Rövidebb
pihenés után február 28-án a fejedelem is elindult Kassa felé.54 Pataki
tartózkodása idején csapatokat küldött Vallon Péter vezetésével Tokaj alá,
mely még császári kézen volt, valamint fogadta a hozzá siető hódolókat,
így Sáros megye. követeit. Sőt már a kassaiakkal is tárgyalni kezdett.
Forgách Ádám már február 14-én reménytelennek látta helyzetét, és nem
bízott a város polgáraiban, ha nem jön segítség. 55 24-én már alkudozni
is kezdett Rákóczy Zsigmonddal, s beleegyezett, hogy a kassaiak követeket
küldjenek a közeledő Rákóczy Györgyhöz.
Rákóczy a Telkibánya—Gönc—Hidasnémeti—Nagyida úton haladt a
Kassa alatti Bárcához. Ütja valóságos diadalmenet volt. Eperjes, Bártfa,
Lőcse, Szeben és a keleti vármegyék követei jöttek sorban hódolni eléje.
Március 10-én azután Kassa hódolása és Forgách Ádám kapitulálása fel54

Mihó: Erdélyi történelmi Adatok IV 90. és 120. o.

55 F o r g á c h Ä. levele. Országos L e v é l t á r . B a t t h y á n y 1. t: 1644. febr.
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tette a koronát az addigi sikerekre. I. Rákóczy György március 12-én
ágyúdörgés közepette bevonult Kassára. 56
A hadjárat tehát jól kezdődött. Rákóczy 5 hét alatt, néhány vártól
eltekintve, egész Keletmagyarország ura lett. Sikerét ügyes pataki alvezéreinek köszönhette, aikik megakadályozták a Felvidék keleti részén levő
császári erők tervszerű felhasználását; de köszönhette a keletmagyarországi
megyék nemesei rokonszenvének is, kik semmi ellenállást sem fejtettek ki,
hanem behódoltak néki. Végül a sikerekben nagy szerepe volt annak is,
hogy a hadjárat elején kis számú császári erőkkel találkoztak csak. Komoly
összeütközés nem történt, és a /továbbiakban kellett eldőlnie, hogy Rákóczy
erői elégségesek-e a meghódolt területeik megtartására, vagy még növelni
is tudja-e hódításait?
I. Rákóczy György hadserege ekkor 30 000 főnyi lehetett. Ennyire
becsülte seregének számát Rebenstock, a táborában levő svéd rezidens 57
és Ballingh munkácsi kapitány is. 58 Ehhez jöttek a Felvidék hódolt megyéi
nek seregei, miután e megyékben március 15^én Rákóczy felkelést hirde
tett. Ezekkel és a még tartalékban levő hajdúkkal együtt ikb. 40 000 emberre
számíthatott Rákóczy. Ez a XVII. század közepén hatalmas erőt jelentett,
hiszen Gusztáv Adolf 1630-ban 38 000 emberrel indult meg németországi
hadjáratára, 59 s még ezek jelentős részét is várak megszállására használta.
Mozgó serege ritkán haladta meg a 20 000-t. Torstenson hada pedig 1643ban mindössze 13 000 főnyi lehetett. 60
I. Rákóczy György hadának több mint háromnegyed részét lovasság,
még hozzá könnyű lovasság alkotta. Nehéz csatalovassággal nem rendel
kezett. Gyalogosa fcb. 6000 volt. Ebből 1000 lehetett német muskétás,
á többi kopjával felfegyverzett székely és magyar gyalog. Tekintélyes
tüzérsége is volt, amelyet azonban inkább várostiromra, mint nyílt
csatákra lehetett felhasználni. Ez az erő önmagában is elégségesnek lát
szott a várható császári elleinitámadás visszaverésére és még inkább
bizalommal tölthette el Rákóczyt Torstenson segítségének reménye. Torstensonban bízva tűzte ki a következő célt: Előnyomulás nyugat felé, egye
sülés a svédekkel. Komoly elleniállástól nem félt; hiszen a svédek és
a törökök támadásai lehetetlenné teszik majd a császáriaknak, hogy
nagyobb erőket állíthassanak vele szembe. Ebben az értelemben adta ki
rendelkezéseit Kassán március 15. körül.
Időiközben kapitulált Szatrnár is, és ezzel nemcsak jelentős sereg
— Szalárdi szerint 9000 ember 6 1 — szabadult fel, hanem I. Rákóczy
György legtehetségesebb alvezére, Kemény János is. Szatrnár ostroma
56

Szilágyi:
A k é t R á k ó c z i G y ö r g y c s a l á d i levelezése. .131 o.
7 R e b e n s t o c k levele. T ö r t é n e l m i T á r . 1892. 619 o. ( T o v á b b i a k b a n T. T.)
8 B a l l i n g h J. l e v e l e . O r s z á g o s L e v é l t á r . K a m a r a i 1. t. A r c h i v u m familia6
R á k 5ó9c z i de Felső Vadász. 1644. m á r c 2.
Johannes
Paul: G u s t a v Adolf. 1930. II. k ö t e t . 101. o
«o D u d i k . 1874. 88—89. o.
.
ei Szalárdi: S i r a l m a s k r ó n i k a . 149.- o.
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különben tüzérségi tevékenységtől eltekintve körülzárás volt. Nem is
lehetett más, mert az ostromló 'had néhány székely gyalogtól eltekintve
lovas volt, főleg Szatmár, Szabolcs és Bereg megye incurrgensei, akik
Keménynek kereken megtagadták, hogy lóról leszállva harcoljanak,
„darabontokká magukat nem teszik".62 Kemény sem erőltette a dolgot,
nem kívánt rohamot, mert remélte, hogy a vár őrségét ima j d Rákóczy
pártjára tudja vonni. A kapituláció végül is Kassa elestének hírére
történt meg. 63
Március 15. körül I. Rákóczy György három hadat indított nyugat
felé a Felvidék három természettől megszabott útján: a Hernád—Vág
völgyén, a Garam völgyén és a Sajó—Rima—Ipoly völgyén keresztül.
A legerősebb had, melynek magját a munkácsi zsoldosok íképezték (36
zászlóalj, kb. 6000 ember), a Hernád—Vág völgyén nyomult előre Kapronczay György parancsnoksága alatt. Bornemissza Pál kb. 2000 ember
rel a Garam völgyében a bányavárosok irányában tört elő, míg a déli
völgyekben Bakos Gábor ment elől, kit követett hamarosan Rákóczy
Zsigmond és Kornis hada. I. Rákóczy György még egy időre Kassán
maradt, itt fogadta a most már egyenként érkező felvidéki urak hódo
lását, és csak március 28-án indult vissza Patakra, Reöthy Orbánra bízva
Kassát. Ekkor már Kapronczay a Vág völgyében járt, Bakos Zólyom
vidékén, Rákóczy Zsigmond és Kornis hada pedig Pelsőcön túl, Fülek felé.
A keleti részeken már csak néhány vár tartotta magát: még március
elején megadta magát Szendrő, március 20. körül bevette Ballingh Ungvárt, április 1-én kapitulált Tokaj, és csak négy ikisebb vár — Jeszenő,
Szalánc, Szádvár és Regéc — volt még a 7 megye területén császári kézen.
Kapronczay erős hadtestének feladata a svédekkel való egyesülés
lett volna. A Jütlandban harcoló svédek helyett azonban Kapronczay
a Felvidék nyugati részén gyülekező császáriakba ütközött.
Rákóczy megindulásának hírére Bécsben komoly ellenintézkedések
csak márciusban történték, de III. Ferdinánd császár mar február 11-én
Bécsbe rendelte Eszterházy Miklós nádort, és ezután a nádor vette kezébe
a magyar erőforrások mozgósítását Rákóczyék ellen. Eszterházy Miklós,
a magyar szabadságharcok állandó ellensége, a Habsburg hatalmi törek
vések legkészségesebb kiszolgálója, minden tőle telhetőt meg is tett ettől
fogva a függetlenségért harcolók leverése érdekében.
Először csak azok a német csapatok indultak Magyarországra, melye
ket már a november végi haditanácsi határozat ide irányított. Céljuk
néhány vár volt, köztük Fülek. Egy 600 főnyi csapat indult március
elején Fülekre, de a hónap végén visszaérkezett Galgócra, mert Rákóczy
hadai megakadályozták a várba jutását. Galgócon történt azután' a csá62 Kemény: önéletírása. (Kiadta Szalay L. 1856 )
63
A kapitulációd irat megjelent a H. K. 11892. évfolyamában.
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szári csapatok koncentrálása, ide érkezett március folyamán Puchaim
generális is. A német csapatok folyamatosan, állandóan érkeztek, és
jöttük hírére Pozsony vidékén a lakosság mindenfelé menekült, a faluk
pusztán maradtak. 64 Március 3-án III. Ferdidánd elrendelte az általános
insurrectiot, de az előző év tapasztalata alapján nem sokat várt a szemé
lyes felkeléstől. Ezért már március 6-án Ferdinánd a felkelés pénzbeli
megváltását is lehetővé tette egyes megyék számára. 65
A legfontosabb döntés március 8-án történt, amikor III. Ferdinánd
20 császári ezredet rendelt Magyarországra. 66 13 lovasezredről és 7 gyalog
ezredről volt szó, amelyek között szerepeltek a császári ezredek leghíre
sebbjei, mint a két Piccolomini, a Pallavicini, a Pomipeius lovas ezredek,
vagy a Don Felix és Suys gyalogezredek. Az ezredek létszáma erősen
változó volt: akadt köztük 150-es létszámú is, de ugyanakkor Pallavicini
ezrede pl. 919 embert számlált. Átlagosan 500 körül mozgott a létszám,
ami a harmincéves háború idején rendes létszám volt, hiszen tudunk
50—60 főből álló ezredekről is a negyvenes éveikben. A bécsi kimutatás
szerint összesen 7200 lovasnak és 2876 gyalogosnak kellett Magyarországra
menni. Főparancsnokul a császár Götz miarsallt rendelte ki, aki ekkor
elismerten a császári sereg egyik legjobb tábornoka volt. Helyettese
Puchaim generális lett.
A csapatok gyülekezése nehezen ment. Akadályozta előnyomulásukat
a Vág zajlása, de különösen ellátási nehézségük a lakosság elmenekülése
miatt. Az ellátás megszervezésével legfelső fokon a nádor volt megbízva,
s feladatát egyre nehezebben tudta teljesíteni. A városokkal tudott csak
valamire menni, a falvakon március végén már olyan volt a helyzet,
hogy „a német hadnak nagy istentelensége miatt annyira elkeseredett
az egész föld, hogy csak megtalálják indítani, maguk verik agyon az ide
való emberek". 67 Ha komolyabb összecsapásról a lakosság és a katonaság
között ekkor még nem is tudunk, már maga a támogatás hiánya is elég
séges volt ahhoz, hogy a császári had főerői csak április közepére érkez
zenek Galgóc vidékére, ahol azonban már április elején volt néhány ezer
császári katona.
A gyülekezésről leginkább a magyar insurrgensek maradtak le.
A Dunántúlon lehetővé vált a pénzbeli megváltás, és megyénként 200
zsoldost kellett volna fogadni. Csak egyes főnemesektől, mint Batthyány
Ádámtól és a Zrínyi testvérektől kívánt Ferdinánd bandériumaik élén
személyes hadbaszállást. Azonban sem a megváltás, sem a személyes
hadbaszállás nem ment. Hiába írt Ferdinánd, hiába fenyegetődzött Esz•>4 Eszterházy M. levele. Országos Levéltár. Batthyány 1. t. 1644. márc. 6.
•s m . Ferdinánd utasításai. Országos Levéltár. Eszterházy 1. t. n i . Ferdi
nánd levelei. 1644 márc. 6. és Batthyány 1.11- 1644. miárc, 3,
6« III. Ferdinánd utasítása. Országos Levéltár. Eszterházy 1. t. III- Ferdi
nánd levelei. 1644. márc 8
67 Forgách Zs. levele. Országos Levéltár. Batthyány 1. t. 1644. márc. 30.

í. Rákóczy György 1644-es hadjárata

(il

terházy, se pénz, se katona nem érkezett Galgócra. 68 Nem akartak har
colni sem a főurak, sem a nemesek, de volt ürügyük, okuk is a megyé
jükben maradásra, s ez a török veszély volt.
A török portyázások már 1643. őszén is gyakoriak voltak mindenfelé.
Folytatódtak 1644. januárjában, főleg Eger körül, de teljes erőre március
ban és áprilisiban kaptak. Március végén egyszerre jelentek meg a török
portyázok Nyitra vidékén, Esztergom környékén és Körmendnél, majd
Zrínyi birtokai kerültek sorra. Március közepén még Ferdinánd és Eszterházy a dunántúliaknak a török veszélyre váló hivatkozását kibúvónak
tekintetlek, és északra vonulásra szólították fel a helyedként 'már fegyver
ben levőket, 09 március végén azonban 'már kénytelenek voltak másképpen
megítélni a helyzetet. Ferdinánd Batthyányi megbízta a török elleni véde
kezés megszervezésével, és csak azt kötötte ki, hogy nagyobb összeütkö
zésre ne adjanak alkalmat, 70 Még azok is visszafordultak, kik már elindul
tak Galgóc felé, így Zrínyi Miklós is. 71
A török diverzió tehát 'megtörtént a hadjárat elején, I. Rákóczy
Györgynek erre nem lehetett panasza. Eredményéképpen a császári sere
gek mellett Galgóonál nem lehetett több magyar 1000—1500-nál, akiknek
jelentős részét maga Esztenházy állította ki. A török ígéret beváltását
jelentette március végén a moldvai segédhadak megérkezése is, a havas
alföldiek után, és áprilisira török segédcsapatok is érkeztek Rákóczy
mellé.
Április elején tehát következő volt a helyzet: Rákóczy alvezérei közül
Kapronczay Vágbesztercénél tartott és Trencsén felé portyáztatott; Bor
nemissza Garamszentkeresztnél járt, útban Besztercebányára; Rákóczy
Zsigmond és Komis Fülek körül voltaik. Keleten néhány vár kivételével
már minden Rákóczy kézéire jutott, aíki maga is indulóban volt a tartalék
sereggel a déli völgyeken át Rákóczy Zsigmond és Kornis után. A csá
szári hadak Galgócnál gyülekeztek, a főerők még Pozsony körül.
A magyar imsurrgensek legnagyobb része, azaz a könnyű lovasság, a török
diversió miatt elmaradt.
A császáriakkal a fejedelmi hadak először rendkívül kedvezőtlen
körülmények között, a Vág völgyében ütköztek össze 1644. április 9-én.
Kapronczay feladata, mint láttuk, a svédekkel való egyesülés volt, és
portyázásai .a felderítés mellett valószínűleg a svédekkel való összeköt
tetés megteremtését célozták. Kémek küldése Morvaország és Szilézia
felé nehéz lehetett, mert III. Ferdinánd már március közepén elrendelte
68 m . F e r d i n á n d
E s z t e r h á z y M. l e v e l e .
69 E s z t e r h á z y M.
70 i n . F e r d i n á n d
' i Beké—Barabás:

u t a s í t á s a . Országos L e v é l t á r . B a t t h y á n y 1. t. 1644. m á r c 14.
O r s z á g o s L e v é l t á r . B a t t h y á n y 1. t. 1644. (márc 7.
l e v e l e . Országos L e v é l t á r , B a t t h y á n y 1. t. 1644. m á r c . 19.
u t a s í t á s a . Országos L e v é l t á r . B a t t h y á n y 1. t. 1644. m á r c . 31
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a jablonkai hágó elzárását, 72 s valószínűleg őrizték a többi utakat is.
Kapronczay így teljes bizonytalanságban lelhetett, míg ugyanakkor a csá
száriak Galgócnál pontosan ismerték hadának erejét, helyét és azt is
tudták, hogy a svédéktől, akikre Kapronczay számított, nem kell tar
tamok. Április elején Földvári Miklós vezetésével a Vág mentén könnyű
hadak és császári lovasok indultak északnak. Céljuk az volt, hogy egyen
ként üssenek rajta Kapronczay portyázóin, akik közül egyesek már Illava
környékén jártak. Április 9-én itt lepte meg a Faragó András vezette
portyázókat Földvári, és üldözésük közben a főhad közelébe ért. Kapron
czay kis csapattal sietett megszorult alvezére segítségére, de a kialakult
harcban lelőtték, Faragót pedig elfogták. Császári részről a fejedelem
hadának veszteségét 300-ra becsülték, tehát szó sem lehetett az egész
hadtest megsemmisüléséről, azonban Kemény szavaival élve „a had
confundáltatott". Vezér nélkül maradva, a seregek feladták a Vág völ
gyét, és a Besztercebányán levő Bornemissza seregéhez csatlakoztak. 73
Az első ütközet szerencsétlen kimenetele részben a rossz vezetés
következménye volt, részben viszont magából a könnyű lovashad laza
szervezetéből és kevés haditapasztalatából adódott. Hiányzott a főerők
megfelelő biztosítása, és ezért érhetett el sikert a számbelileg feltétlenül
kisebb Földvári-féle sereg a fejedelmi haddal szemben. A vereség után
pedig a vezér elvesztése elégséges volt ahhoz, hogy a had feladja az egész
Vág völgyét és utat nyisson a császáriaknak erre felé, akik azonban nem
érezték magukat elég erősnek, hogy messzebbre előnyomuljanak. Ezért
Földvári visszatért Galgócra, ahol tovább folytak az előkészületek, hogy
az Ipoly völgyében támadjanak rá Rákóczy seregeire.
Kapronczay hadtestének veresége után a svédekkel való egyesülés
közeli kilátásai elhalványodtak, bár a svédek felől továbbra is teljes volt
a bizonytalanság. Ugyanakkor viszont Rákóczy alvezérei tisztában voltak
a galgóci gyülekezés jelentőségével, és most már a császári ellentámadás
elhárítása lett az elsőrendű cél. A bányavárosokat — Besztercét, Körmöcöt — hódoltató Bornemissza dél felé húzódott, hogy közelebb legyen
a fő seregekhez, míg feles embereit, főleg a hozzá csatlakozott demorali
zált Kapronczay-hadakat, Breznóbánya felé hátraküldte. Fülek környéké
ről, a közben iderendelt Kemény Bakossal a Garam irányában nyomult
előre, hogy a várható nagy császári erők felé fedezzék a Füleket ostromló
fejedelmi csapatokat. Kemény célja, a Garam elérése ) és ott az átkelő
helyek megszállása volt. A roissz utak és fáradt lovai miatt csak nehe
zen tudott előrejutni, de óvatosnak is kellett lennie, állandóan portyázó"2 III. Ferdinánd utasítása. Országos Levéltár. Eszterházy 1. t. III. Ferdinánd
levelei. 1644. márc 21.
73 Földvári M. jelentése. H. K. 1615. 407—408. o.; Révai levele. H. K. 1915.
400. o.; Kemény: önéletírása 315. o.; Sarnóczay F. levele. Országos LevéltárBatthyány 1. t. 1644. ápr. 13.
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kat küldött maga előtt, és így (tapogatódzva jutottak el április 24-én Korponán keresztül a Garam közelébe. Megszállatta a barsi hidat 1000 lovas
sal, remélve, hogy most már nem tudnak a császáriak ágyúikkal oly
könnyen átjutni a Garamon, és ezzel a fősereg időt nyer.
A Losonc—Füleik térségében levő Kornis Zsigmond vezette hadakhoz
közben, április 15. körül csatlakozott maga I. Rákóczy György is. A leg
fontosabb feladatnak Fülek vára bevételét tekintették, melynek kapitánya
Wesselényi Ferenc volt. A vár elfoglalásának reményét növelte az, hogy
április elején sikerült megakadályozni német erősítések bejuttatását a
várba, viszont a galgóci gyülekezés valószínűtlenné tette, hogy rendsze
res ostrommal idejűik lesz a várat bevenni, legalább is így ítélte meg
a helyzetet Kemény János. 74 ö már április 21-én a visszavonulás gondo
latával foglalkozott, és a bányavárosok felé vezető utat, vagy török terü
letre vonulást ajánlott Rákóczynak.
I. Rákóczy György Füleknél ijesztéssel próbálkozott: felgyújtatta
április 17-én Fülek városát, és utána tárgyalásokba kezdett Wesselényivel,
aki április 19-én semlegességet is fogadott. Amint azonban I. Rákóczy
György Szecsény felé a haddal tovább vonult, Wesselényi visszavonta
reverzálisát. A főhad erre Szécsénynél megállapodott, Rákóczy körülzáró
csapatokat küldött vissza Fülek alá, és nagyobb ostromot határozott el.
még a nyugat felé biztosító Kemény hadából is lovasokat rendelt vissza.
Ezt a parancsot azonban a helyzetet jobban megítélő Kemény nem tel
jesítette.
A császári had ugyanis ekkor már mozgásban volt. Április 19-én
indultak meg Galgócról, 75 fcb. 11—12 000 fő? legnagyobb részt nehéz német
csatalovasság, kisebb részt német gyalogság, legkisebb részben pedig
magyar és horvát könnyűlovasok. Vezetőik: Götz és Eszterházy nádor.
Nyitrán át érkeztek április 24-én Barshoz, hol a Garam hídját éppen
valamivel korábban foglaltatta el Kemény. Tartós védelemre a Garam
mellett Kemény eleve nem számíthatott, hiszen hadától délre ott volt
a császári kézen levő Léva vára, fenyegetve csapatainajk oldalát. Lévával
kapcsolatban Kemény csak arra gondolt, hogy a várost és asztagait fel
gyújtja, és így megakadályozza, hogy az ellenségnek támaszpontul szol
gáljon. Portyázókat is küldött Léva alá, de ezek tervét nem tudták végre
hajtani. Április 26-án pedig a császáriak kalauzoktól vezetve gázlókon
átkeltek a Garamon, és a túlerővel szemben Kemény hada megkezdte
a visszavonulást. A hidat őrző Petki István csak üggyel-bajjal tudott
az ellenségen átvergődni és Keményhez csatlakozni, A császári sereg be
vonult Lévára. 76
~'b Kemény J. levelei. Qiszíigos Levéltár Kamarai 1. t. Archivum familiae
Rákóczi
de Felső Vadász. 1644. ápr. 21., 22., 23., 24.
"765 Eszterházy M. levele. Országos Levéltár. Batthyány 1. t- 1644. ápr. 18Kemény J. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. ArchivKim familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1644. ápr. 26.
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A császári csapatoknak a Garamon való átkelése után Rákóczynak
döntenie kellett a tcvábbiakban követendő haditervről. Rákóczy a tábort
Szécsénynél hagyva előre jött (Balassa) Gyarmatra, s ide rendelte tanács
kozásra alvezéreit is. A Garam felé ezalatt Bakos Gábor fedezte a főhadat. A tanácskozáson, mely április 30-án folyt le, csupán Rebenstock
svéd rezidens képviselte azt az álláspontot, hogy a császári sereggel meg
kell ütközni, be kell őket várni. Véle szemben a magyarok, élükön
Keménnyel, a visszavonulást (kívánták, mely az ellenséget minél jobban
eitávolítaňá támaszpontjaitól, kényszerítené, iiogy a környékből éljen,
s ezzel egyre inkább kiszolgáltatná magát a fejedelem pcrtyázóinak. 77
E tanácskozáson nemcsak a nyugati hadielmélet ütközött meg Rebenstockon keresztül a magyar portyázó elgondolással. Ennél alapvetőbb
különbségről volt itt szó. Rebenstock a svéd-német hadszervezethez szo
kott, a nyugati gazdasági és társadalmi fejlődés teremtette állandó ezre
dekhez, melyeknek kiképzése, emberanyaga kívánatosabbá tette a nyílt
ütközetet a demoralizáló visszavonulásnál. A nyílt csatában elért győze
lem egy időre minden problémát megoldott: a győztes seregnek meghódí
tott területek jutottak szabad kirablásra. Ugyanakkor a visszavonulónak
nemcsak a sarkában levő ellenségtől kellett tartania, hanem ellátásának
megbénulásától is: a városok bezárták előtte kapuikat, a parasztok fel
támadtak élelemszerzőik ellen.
A magyar társadalmi fejlődés viszonylagos elmaradása, de különösen
az állandó török veszély más hadszervezetet és más katonaanyagot hozott
létre. Hiányzott a nyugati ezredek szervezete, erős harci fegyelme, a köz
katona betörése, mely azt az ezredgépezet automatikusan működő
részévé tette. Mindennek hiánya a magyar csapatokat alkalmatlanná
tette nyílt csaták megvívására nyugati ezredekkel szemben, mégha szám
belileg fölényben is voltaik. De ugyanakkor olyan kvalitással rendelkez
tek, mely sokszor nemcsak kiegyenlítette az erőviszonyokat az ezredek
kel szemben, hanem még javukra is döntötte el: ez pedig gyorsaságuk,
mozgékonyságuk volt. A gyorsan mozgó csapatok számára pedig már
egészen másképen fest a visszavonulás kérdése. A mozgékonyság a vissza
vonulást támadó hadműveletté változtathatja, melynek során közbeikta
tott támadásakikai az ellenséget állandóan fárasztani, pusztítani lehet,
míg az annyira le nem gyengül, hogy már nyílt csatában is szembe lehet
vele szállni, vagy önmagától megfutamodik.
Rákóczy alvezérei nem jártak új úton javaslatukkal, előttük lebeg
hetett Bethlen Gábor példája, aki ilyen offenzív visszavonulásokkal verte
meg császári ellenfeleit.
Rebenstock ellenállási javaslatában azonban nemcsak a nyugati
'''< Kemény J. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archívum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1644. április 27.; Rebenstock levele. T. T. 1892,
1644. aug. 19-ről.
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katona értetlensége nyilvánult meg a magyar adottságokkal szemben,
hanem a nyugati diplomata magatartása is. Leveleiből kiderül, hogy már
a hadjárat megindulása előtt is tisztában volt azzal, hogy Rákóczy hada
— melyet, kvalitásait fel inem ismerve, semmire sem becsült — képtelen
lesz egyedül, nyílt csatában megállni a császáriak ellen. 78 Most mégis
ezt javasolta, gondolva, hogyha győznek is a császáriak, veszteségeik is
jelentősek lesznek, s így, ha I. Rákóczy György és Erdély el is bukik,
a svédeik számára mégis lesz valami haszon.
A gyarmati tanácskozáson I. Rákóczy György még nem döntött nyíl
tan; elrendelte ugyan a visszavonulást, de azzal a magyarázattal, hogy
csak kedvezőbb helyet kíván ütközetre találni. 79 A visszavonulásban
azonban nem volt megállás; május 2-án indult meg Gyarmatról Rákóczy
visszafelé, 5-én elhagyta a tábor, azaz a fősereg Szécsényt és Rimaszom
bat— Kövecses—Putnok— Edelény—(Sajó) Vámos—Gesztely—Legyes bénye
útvonalon május 22-re Patáikra érkezett vissza. 80
A visszavonulás elrendelése a fejedelmi had adottságai miatt feltét
lenül helyes volt. Kérdés csak az, hogy mennyire volt offenzív is e had
művelet, mennyire használták ki a csapatok mozgékonyságát, és gyengí
tették-e az ellenséget?
I. Rákóczy György elvben értette a portyázások jelentőségét. 81 Azon
ban a portyázást legszívesebben a törökre bízta volna, kinek segítségét
állandóan sürgette Budán és Konstantinápolyban. Nagyobbszabású por
tyázásokra nézve kétségtelenül kedvezőtlen volt az, hogy a lovak már
erősen kifáradtak s hosszabb pihenő rájuk fért volna, továbbá, hogy saját
hadainak is gondot okozott az élelem biztosítása az előnyomuláskor már
felélt területeken. De ezen túl hiányzott I. Rákóczy Györgyből a had
vezéri merészség is ahhoz, hogy csapatainak nagyobb részét szétosztva,
portyázásokkal kockáztassa seregét. Rákóczy mint hadvezér is takarékos
volt, és igyekezett hadait maga mellett tartva konzerválni. Ujabb csa
patokat rendelt Erdélyből, és a hajdúságot is felültette, hogy készen
létben legyenek a Tisza mögött, ahova maga is indult. A főhad leg
nagyobb része a visszavonulás során nem látott ellenséget.
Valóban aktív visszavonulást csak az utóvéd hajtott végre Kemény
János és Bakos Gábor vezetésével. Gyarmatról Kemény 800 lovassal
visszatért Bakos biztosító csapataihoz, akik ekkor már az Ipoly köze
lébe jutottak. A visszavonulás az Ipoly völgyében folyt tovább Palánkig.
Itt a fejedelem alvezérei nagyobb ütközetet határoztak el május 5-én.
Arra nem volt elég erejük, hogy az egész császári haddal megmérkőz
zenek, nem is azt akarták. Az volt a céljuk, hogy a császári csapatok egy
'8 R e b e n s t o c k l e v e l e . 1844. j a n . 6. T. T. 1892.
Szilágyi:
A k é t R á k ó c z y G y ö r g y c s a l á d i levelezése. 146. o.
so Mikó E r d é l y i t ö r t é n e l m i A d a t o k . IV. 92—93. é s 123—124. o.
8i Szilágyi:
A k é t R á k ó c z y G y ö r g y családi levelezése. 146. o.
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részét leválasszák és külön megsemmisítsék. 82 Egy nagyobb vizesárok
mentén foglaltak állást a fejedelmi csapatok, majd Kemény egy vegyes
hadat — törököket, románokat, hajdúlkat, székelyeket, fejedelmi zsol
dosokat — átküldött az árkon az ellenség (megtámadására. Ezeknek az
lett volna a feladatuk, hogy az ellenség egy részét támadásra ingereljék
és átcsalják az árkon. Az ellenség harcba is bocsátkozott, és üldözőbe
vette a meghátráló támadókat. De csak az árokig nyomult előre, ott
megállt. Érezte a csapdát, nem tudta felmérni a túlsó oldalon levő feje
delmi had erejét, s ezért megkezdte visszavonulását.
A császáriak hátrálását látva, Kemény és Bakos csapatai újra tá
madtak és bátran vitézkedtek. Vezetőiknek csak nehezen sikerült a bát
ran helytálló csapatokat visszavonulásra bírni, akkor, amikor az egész
császári had ellentámadásától lehetett tartani.
A palánki összecsapás volt az 1644/45-ös háború legnagyobb ütkö
zete. A két alvezér itt 2—3000 főnyi hadat vitt nyílt ütközetbe. Az elő
zetes haditervet ugyan nem sikerült keresztülvinniük, mert a császáriak
óvatosak voltak, de az ütközet más szempontból mégis sikeres volt.
A csapatok vitézein harcoltak, és önbizalmukat ^növelhette, hogy maguk
előtt meghátrálni látták a császáriakat. A tüzpróbát jól megálltak a
hadak. Az ütközet során azonban megmutatkozott a fejedelmi had gyenge
oldala is: szervezetének és fegyelmének lazasága. A tiszteknek csak nehe
zen sikerült a harcba lendült katonákat visszafordítani. A küzdelembe
belemelegedett katonák nem voltak már egy nagy harci gépezet részei,
önállóan küzdő csoportokra szakadtak. Nem voltak elég fegyelmezettek,
a harc közepette kicsúsztak tisztjeik kezéből. Ez lehetetlenné tette, hogy
a vezérek harc közben átcsoportosítsanak, változtassanak eredeti csata
rendjükön.
A laza szervezet, a hiányos fegyelem súlyos következményekkel jár
hatott akkor is, ha Rákóczy hadai váratlanul találták magukat az ellen
séggel szemben. Ilyenkor pánik lett rajtuk úrrá. Ez történt a palánki
csata után. Kemény a sikeres ütközetet befejezve az éj folyamán szán
dékozott elvonulni, azonban még besötétedés előtt a császáriak az Ipoly
védelme alatt muskétásokat küldtek az oldalába. Mikor megkezdődött
a lövöldözés, a hátul álló erdélyi csapatok megfutamodtak, magukkal
ragadva a többieket is. Fejvesztett menekülés kezdődött, amelyet azon
ban az ellenség nem használt ki. Nem indult a fejedelmi had után,
mert cselnek vélte futásukat. „Nem is reméltük, hogy egészen derekas
táborunkig megtartóztassuk a futástól a hadat", írta Kemény, mert ritka
dolog, hogy a futókat a vezérek meg tudják állítani. 83 Az ok nélkül me
nekülő csapatoknak vezéreik már egyáltalán nem tudtak parancsolni,
82 Részletes leírása: Kemény:
önéletírása. 320—324. o. Időpontjára
Mikóß Erdélyi Történelmi Adatok. IV. 92 o.
3 Kemény: önéletírása. 323. o.
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s a szaladok egészen váratlanul álltak meg. Ezután rendezetten folyt
a visszavonulás Szécsényig.
Kemény a visszavonulás során megtévesztő hadműveleteiket szere
tett volna végrehajtani, olyanokat, melyek az ellenséget bizonytalan
ságban tartották volna a visszavonulás iránya felől, illetve állandó
készenlétre kényszerítették volna. 84 Rákóczy azonban a szécsényi tábor
ban nyilvánosam kihirdette a nagy általános visszavonulást, és ezek után
Kemény számára nem maradt más hátra, mint a visszavonulás fedezése
a fizetett hadakkal.
A visszavonulókat nyomon követték a császáriak. Május 8-án Szécsényre érkeztek, a következő nap Fülekre, ahol csatlakozott hozzájuk
Wesselényi is. Első komolyabb sikerüket május 18-án érték el, amikor
Wesselényi visszafoglalta Szendrőt. 85 Itt Eszterházy pihenőt adott a csá
szári csapatoknak, majd ismét megindulva átkelt a Hernádon, ós 22-ón
elfoglalta Szerencset. 86
Patakhoz közeledve Legyesbényón Rákóczy újabb rendelkezést adott
ki. Visszaérkezett a hét vármegye területére, melyet most már nem akart
olyan egyszerűen átengedni, mint a Felvidék középső részét. Ugyanakkor
változatlanul kerülni akarta a nyílt csatát. Nem maradt más választása,
mint a kezében lévő várak és városok őrséggel való ellátása, hogy ezek
akadályozzák meg a császáriak további előnyomulását. Május 19-én
Legyesbényéről írt leveléből 87 láthatjuk, hogy melyik váralkat tartotta
a legfontosabbaknak. Első helyen szerepel Kassa, a tavaszi hódítás leg
értékesebb nyeresége. Ide 1550 gyalogot és 400 lovast küldött, akik
Reöthy Orbán parancsnoksága alatt várták az ellenséget. Eperjes volt
a másik fontos hely, hova 500 gyalogot rendelt. Ezután következett az
a két vár, mely Erdély felé zárta el áz utat: Patak és Tokaj. Patakon
1100 gyalog volt, Tokajban 700. Patakon még gyorsan sáncniunkákat is
végeztek, korszerű fedett út készült a vár alatt Rebenstock és Haller
Gábor vezetésével. Végül Rákóczy még Onód és Szerencs megerősítését
látta szükségesnek. A levél bepillantást enged Rákóczy gyalogságának
létszámába és osztályozza is a gyalogosokat. 1644 tmájus közepén e szerint
4020 gyalogost helyezett el Rákóczy várakban, ezekből 790 volt a német
muskétás, 2100 székely, 400 udvari kékgyalog és 730 különféle, részben
uradalmakból, részben városok által kiállított katona. Mivel minden
valószínűség szerint valamelyes gyalognak a fejedelem mozgó hadában
is kellett maradnia, így 1644 májusában rnég körülbelül az lehetett a
gyalogság száma, minit a hadjárat elején: 6000 körüli. A lovasságnál már
84 Kemény: Önéletírása.324. o. Kemény J. levele. Országos Levéltár. Ka
marai 1. t. Archivum familiae Rákóczi de Felső Vadász. 1644 máj. 6.
85 Mikó: Erdélyi Történelmi Adatok. IV. 93. o.
86 Eszterházy M. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1644. máj. 22.
87 Szilágyi: A két Rákóczy György családi levelezése.. 155—157 o.
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valószínű, hogy jelentős csökkenés volt, mert Rákóczy alvezérei már
április elejétől fogva panaszkodtak, hogy a katonák igen nagy szám
mal szöknek. A szökések oka elsősorban a had fizetetlensége volt.
I. Rákóczy György már május 10-én felszólította György fiát, hogy Er
délyben, kutattassa fel a szökevényeket. 88 A lovasság száma azonban még
mindig tekintélyes volt.89
A svédeknek változatlanul csak a hírük érkezett Rákóczyhoz, de
semmi remény sem volt közelebbi segítségükre. Török részről ugyan még
folytak a portyázások, de elmaradt a nagy diverzió, amelyet Rákóczy
kért, hogy 4—5000 harcossal hajtsanak végre a császári hadak mögött.
Budai követe, Szentpáli István nem sok jóval kecsegtette, ellenkezőleg,
a császári diplomácia sikerét volt kénytelen Budáról jelenteni. 90 I. Rá
kóczy György tovább kérte a török segítségét — most már 10 000 katona
küldését 91 ;— de ugyanakkor egyedül maradva (május közepén megkezdte
tárgyalásait a császáriakkal a béke helyreállítása érdekében. 92 Az 1644
májusától kisebb-nagyobb megszakításokkal 1645 augusztus végéig folyó
béketárgyalásokról nem akar e tanulmány szólni, csak annyiban tesz
majd róluk említést, amennyiben a hadi események szempontjából szük
séges, azokat magyarázza. Az 1644 május 18-án Lónyai Zsigmondból és
Kemény Jánosiból álló követség, mely Rákóczy békeajánlatával Eszterházyhoz indult Szendrőbe, azért fontos, mert a későbbiekben befolyá
solta a császáriak hadműveleti tervét.
A svédek szemében, mint már láttuk, Rákóczy támadása diverzió
volt, melynek feladata császári csapatok elvonása a fő frontról. Ugyan
ennek tekintették császári részről is. Alig indultak rneg a hadak, III. Fer
dinánd május 6-án máris utasította Eszterházyt, hogy tárgyaljon Rákóczy val, s ha az hajlandó visszaadni az elfoglalt területeket, kössön vele
békét; 11-én már arra hívta fel, hogy legyen engedékeny a tárgyalá
sokon, majd 18-án egészen határozottan megírta: békét kell kötni, hogy
a hadsereg másutt legyen használható. Ugyanezt szögezte le öt nap múlva
azzal a kiegészítéssel, hogy a béke megkötéséig üldözni kell Rákóczyt,
míg az a királyi területen tartózkodik. 93 A császári parancsnokok, Eszterházy Miklós és Götz marsall, Szendrő és Szerencs elfoglalása utam nehéz
helyzetben voltak. Feladatuk minél előbb bókét kötni, s erre Rákóczy
mutatott is hajlandóságot; csak most már valahogy nyomást kellett volna
rá gyakorolni. Egy győztes ütközet lett volna a legjobb, de megütkö88

Szilágyi: A k é t R á k ó c z y G y ö r g y családi levelezése. 153 o.
Szilágyi: A k é t R á k ó c z y G y ö r g y családi levelezése. 157—158 o.
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Beké—
Barabás:
I. R á k ó c z y G y ö r g y és a P o r t a . 693. o.
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i ötvös: R e j t e l m e s l e v e l e k . 1848. 46—47. o.
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2 I. R á k ó c z y G y ö r g y m e g b í z ó levelei L ó n y a i és K e m é n y s z á m á r a . Orszá
gos L e v é l t á r . K a m a r a i 1. t. A r c h i v u m familiae R á k ó c z i de Felső Vadász. 1644.
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zésre Rákóczy nem volt kapható. Utána nyomulni nem sok értelme lett
volna, hiszen Erdélybe Ferdinánd utasítása ellenére nem követhetik, de
meg ellátási nehézségek miatt nem is tanácsos messze előtörni. Végül
még ott vámnak az útban köztük, és Rákóczynak ekkor már a Tisza
mögött Salamonnál lévő tábora közt, Tokaj és Patak erősen védett várai.
Nem célszerűbb-e Kaissa alá vonulni, és bízni abban, hogy a város a csá
száriaknak is éppen úgy megadja magát, mint Rákóczyniak, hisz ezzel az
erdélyi fejedelem legfontosabb hódítását szerzik vissza? Ebből kiindulva
indult meg a császári sereg május 27-én Szerencsről Kassa felé. •
Eszterházy és Götz Kassa alá fordulása ímegnyugtatólag hatott Rá
kóczy táborára. Amikor a császáriak Szerencshez értek, Rákóczy a fő
haddal a Bodrogközbe vonult, majd Salamonnál átkelt a Tisza mögé.
Pataknál a várőrség mellett Kemény János maradt utóvédnek vissza.
A Tiszától nyugatra álltak még Ibrányi Mihály és hajdúi, akik május
végén keltek át Polgárnál a Tiszán, hogy az ellenségre innen portyáz
zanak. A salamoni táborban tartott haditanács, mely a császáriak szán
dékát még nem ismerte, úgy döntött, hogy ha az ellenség továbbra is
kelet felé nyomul, előle I. Rákóczy György a fő sereggel ismét vissza
vonul, de nem Erdélybe, hogy hátán oda ne vigye az ellenséget, hanem
a Tisza mentén manővrírozzon, mindig a folyó másik oldalára kelve,
mint ahol az ellenség van. Közben a várak őrségének lett volna feladata,
hogy a császáriaikat hátulról zaklassa. 94 A nagy mozgékonyságot igénylő
terv érdekében május végén az urak társzekereiket haza is bocsátották. 95
Május 29-én azután megérkezett a táborba a hír, hogy Eszterházy a csá
szári sereggel Kassa alá indult. Erre a fősereg június elején visszatért
a Tisza mögül a Bodrogközbe, Körtvélyesre, és I. Rákóczy György itt
várta a további eseményeket, Keményre, Bakosra, Ibrányira bízva a
császáriak zaklatását.
Eszterházy Szerencsről először saját vára, Regécz alá vezette a csá
szári hadat, s erősítést juttatott be, majd Hidesnémetihez szállt táborba.
Innen küldött át csapatokat a zempléni hegy soron, melyek rajtaütöttek
(Sátoralj a)Ű j helyen és Borsin, ijedelmet keltve a fősereg táborában.
E támadás tulajdonképpeni célja élelemszerzés volt a császári hadak
számára, melyek már ekkor szükséget kezdtek látni. A császári hadak
ellátási nehézségeit csak kisebb részt okozta a támaszpontoiktől való
eltávolodás, hiszen a 30 éves háború idején minden sereg elsősorban
a környéken, a lakosságon élt, és csak kis mérteikben elégítették ki szük
ségleteiket a magazinok. Nem is a portyázó fejedelmi seregek okozták
a császáriak fő gondját. Ezek ugyan ott kóvályogtak körülöttük, de még
elég ritkán kaptak beléjük. A császári had legnagyobb problémáját a
parasztság magatartása okozta.
9

* Kemény: önéletírása. 340. o.
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Már láttuk, hogy a parasztság a Felvidék nyugati részén is elmene
kült a császári hadak elől, mindjárt Pozsony környékén, majd később
a német katonák magatartása miatt teljesen nekikeseredett e vidék la
kossága. A Felvidék keleti részén is eltűnt a faluk népe, a jobbágyság
a császári had elől, ami itt már önmagában véve is súlyosabb volt a csá
száriakra nézve, mert míg a nyugati részeken rendelkeztek egy-két
élelmiszerrel előre feltöltött támaszponttal, itt ilyenről nem lehetett szó.
A parasztság azonban nemcsak falvait hagyta el, hanem fegyvert fogva
aktív partizánharcot is viselt az Eszterházy vezette császári seregek
ellen.
A parasztok aktív küzdelméről az első adat 1644 május 29-ről szár
mazik; budai követének írta I. Rákóczy György, hogy: „Az ellenséget
mindenünnen fogyasztják. Immár a parasztság is feltámadott rájuk,
ölik, vágják". 96 Ekkor a császáriak Regéc környékén jártaik már, és
innen kezdve állandósult számúikra a paraszt-veszély, mely tetőfokát
akkor érte el, mikor Kassa ostroma folyt.
Kassa alá Eszterházy június 3-án már tépett sereggel érkezett.
Éhség, betegség már meggyengítették, parasztok, portyázok már megtize
delték a sereget. A lovasságot sújtotta a takarmányhiány, a lovak dög
löttek, s egyre több katona vált gyalogossá. Remény csak akkor lehetett,
ha Kassát sikerül gyorsan, megfélemlítés által elfoglalni.
Az előjelek azonban nem ígértek gyors sikert. Eszterházy Hernád
németiből május végén 24 nemesből álló követséget küldött a városba,
akiket azonban I. Rákóczy György kapitánya és helytartója. Reöthy
Orbán minden teketória nélkül elfogatott és elzáratott azon a címen,
hogy nem volt a fejedelemtől salvus donductusuk, és nem mint követek
viselkedtek, hanem, inkább mint kémek. Meg sem engedte, hogy a ta
náccsal szembekerüljenek, hanem elvette és egyenesen a fejedelemhez
küldte az általuk hozott leveleket. 97 A városban, amint már láttuk,
I. Rákóczy Györgynek fob. 2000 főnyi katonája volt akiknek befogadá
sába a város már május közepén beleegyezett. A polgárság részvételéről
a város védelmében1 közvetlenül nincsen tudomásunk, csak I. Rákóczy
György egyik levelében fejezi ki azon reménységét, hogy az általa Kas
sára küldött 2000 katonával Reöthynek legalább 4000 „fegyverfogható
embere" lesz.98 Ha ennyien nem is vettek tevékeny részt 1644 nyarán
Kassa védelmében, az bizonyos, hogy a város maga is fogadott katonákat,
sőt még Sáros megye is hozzájárult pénz küldésével a város védelméhez. 99
Mint tartalék ott volt még maga a polgárság is. Rákóczy kellő időben
élelemmel jól megrakatta a várost, továbbá ágyúkat és pattantyúsokat
9
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is küldött. A tárgyi feltételek tehát megvoltak a város ellenállásához, és
nem hiányzott a készség sem. A város elszántan kitartott Rákóczy hű
ségén, és Reöthy személyében olyan parancsnokikal is rendelkezett, ki
nem hagyott lehetőséget habozásra. Jól felszerelt, elszántan védett vá
rossal szem/ben Eszterházy gyengülő, ostromeszközökkel rosszul felszerelt
seregének eleve neim sok kilátása volt, annál kevésbé, mert háta mögött
volt I. Rákóczy György egész hada és az egyre aktívabb parasztság.
A császáriaknak sietni kellett, mert a sok ellenség közepette kevés
segítségben bízhattak. A hemádvölgyi nemesség Boldogkővárába gyűlve
megegyezett a nádorral május végén, és megígérte a c&ászári sereg élel
mezését, 100 de jobbágyaik közreműködése nélkül, illetve azok aktív ellen
állása miatt Eszterházy nem sokra mehetett a nemesek ígéretével. A se
regektől szabad felső Hernádvölgyben is volt szövetségese: itt a Szepességen Hosszútófihy László címzetes váradi püspök vezetésével a ikatolikus
papság tevékenykedett, és ia városok hajlandók is lettek voloa császári
hűségre visszatérni. Ebből azonban szintén nem volt Eszterházyéknak
semmi haszna, mert a parasztok a hegyeken úgy elzártak minden utat,
hogy a Szepességből nemcsak hogy élelem nem juthatott el hozzá, de
még a hódolásra kész városok követei sem. 101 A legtöbbet Homonnai
Jánostól várhatott a császári had, aki visszatérve ' birtokaira, Jeszenő
körül jobbágyaiból szervezett hadat, ezekkel pusztított mindenfelé, és
Ungvárt is visszafoglalta. Rákóczy Ballingh Jánost bízta meg a Homonnai-had szétverésével. 102 Homonnai működése tehát Rákóczy fő
seregéből sem vont el csapatokat, lekötésére elégségesek voltak a mun
kácsi tartalék katonák és így Kassa ostromára nézve nem volt semmi
jelentősége. Márpedig a császári ellentámadás sorsa Kassánál dőlt el.
Kassa alá érkezve, Eszterházy azonnal megállapította, hogy nem
lesz könnyű dolga.103 A város körüli házakat a védők felgyújtották, hogy
a császáriak ne találjanak fedezékre és védelemre. A várbeliek kezdet
től fogva igen elevenek voltak, „apró és öreg lövő szerszámokkal"
lövöldöztek ki. A császári vezérek elrendelték, hogy előkészületül az
ostromhoz, a várárokból a vizet vezessék le, de legfőbb reményük az
maradt ,hogy a város „észretér és nem bocsátkozik vakmerő veszede
lembe". Június 6-án Eszterházy újból megadásra szólította fel a várost,
sikertelenül. Erre a külvánois ellen rohamot rendeltek el, melyet azonlban
a védők visszavertek, majd utána kb. 1000 főnyi had kiütött a városból,
loo
Kassa város jegyzőkönyvéből. H..K. 1917. 147- o.
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és a császáriakat elkergette a vár alatti területről. 104 A császáriak hát
rébb húzódtak a város alól Muslakhoz, és elsáncolták magukat. Eszterházy segítségért írt Bécsbe, főleg ostromágyúkat és élelmet kért, mire
III. Ferdinánd el is rendelte Szádvárról, Szendrőről és Fülekről az ágyúik
nak Kassa alá szállítását, de az élelmezésre nézve csak biztatást adott. 105
Az ostromló császáriak helyzete június 10 után kezdett 'kritikussá
válni. Ennek csak kis mértékben volt Rákóczy hada az oka. A fősereg
még mindig a Bodrogközben volt, először Pusztakörtvélyesen, majd Vaj
dácskán. Űj csapatok érkeztek az itteni táborba, ismét felültek a Szatmár és Szabolcs megyeiek. Június elején Egerből 1000 török lovas érke
zett, Erdélyből útban voltak az újonnan fogadott fizetett katonáik,
és 500 vagy 600 székely gyalogos.106 Rákóczy azonban a fősereggel nem
mozdult, bár feltétlenül több mint 10 000 emberrel kellett csak a Bodrog
közén rendelkeznie, hanem Budán és a portán követelt segítséget, mely
nek elmaradása esetére békekötéssel fenyegetőzött.107 4 kisebb hada mű
ködött június 10 körül a Bodrogtól és a Tiszától nyugatra. A császá
riakhoz legközelebb Huszár Mátyás volt, kit június 5-én küldött Rákóczy
2000 lovassal Kassa közelébe. Működéséről azonban semmit sem tudunk.
Szendrő körül Bakos portyázott, és nehezítette meg a császáriak össze
köttetését Fülek felé. Ibrányi is erre operált a Hernád és Bódva közén.
Kettőjük hada 6000 fő körül lehetett. A negyedik sereggel Kemény elő
ször Pataknál teljesített utóvéd feladatot, majd június 12-én a császári
kézen lévő Szerencs alá vonult. Ezt Tholdalagy kapitány mar néhány
napja ágyúztatta, ostromolta. Kemény lovassága fedezte az ostromot,
m
í g gyalogjai Tholdalagyhoz csatlakozva megrohamozták a már meg
rongált falakat, és bevették a várat. 108 Až őrséget leöldösték, hiába len
gettek egyesek fehér zászlót. Radványit, a császáriak kapitányát is Ke
mény csak személyesen karddal tudta megvédeni, remélve, hogy vele
majd kicserélik a császáriak a hadjárat elején elfogott Faragó Andrást.
Kemény ezután Szerencsen nem hagyott őrséget, hanem a vár felszere
léséből amit tudott, Tokajra szállíttatott, hadával pedig északnak indult.
Csak lassan haladt előre. Ebben része volt annak, hogy csapatai élelem
hiányában szenvedtek az erősen kiélt vidéken, de annak is, hogy Rá
kóczy nem ismerve fel a helyzet változását, Keményt Patakhoz rendelte
vissza. Kemény azonban némi habozás után nem teljesítette a paran104
Ismeretlen szerző levele.
míliáé
Rákóczi de Felső Vadász.
105
III. Ferdinánd utasítása.
nánd10 levelei. 1644 júni 11 és 16.
6 Szilágyi: A két Rákóczy
telmes levelek. 51—52. o

Országos Levéltár- Kamarai 1. t. Archívum fa
1644 júni 15.
Országos Levéltár. Eszterházy 1. t. III. Ferdi
György családi levelezése. 181. o.; ötvös:

Rej

107 T ö r ö k - m a g y a r k o r i Á l l a m i O k m á n y t á r . I I I . 268—270. o.
108 Kemény:
Ö n é l e t í r á s a . 341—344. o.; K e m é n y J. l e v e l e . Országos L e v é l t á r .
K a m a r a i 1. t. A r c h í v u m f a m i l i a e R á k ó c z i d e Felső Vadász. 1644 j ú n i 12.
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csőt, hanem június 16—17 körül Kassa alá érkezett, és Rozgony közelé
ben egyesült Huszár Mátyással.
#
Eddigre azonban imár eldőlt Kassa ostroma és vele együtt a csá
szári ellentámadás kimenetele. Eldöntötték a város elszánt védőd és min
denekelőtt a felkelő jobbágyak.
A parasztok fegyveres harca június folyamán egyre nagyobbszabású
lett, egyre szélesebb területekre terjedt ki. Június 9-én Forgách Zsig
mond Szaláncról már azt írta, hogy nem tud a környéken egy falut sem,
ahol a lakosok még otthon lennének, és ne menekültek vcilna az erdőkbe,
a hegyekbe. 109 De nemcsak menekülésről volt szó, hanem kemény, el
szánt harcról is a császáriak ellen. I. Rákóczy György is megemlékezett
erről leveleiben, 110 de e küzdelem igazi méreteiről legjobban a paraszt
ság fő ellenségének, Eszterházynak leveléből értesülhetünk. 111
„Ügy esek értésünkre" kezdd a levél, melyet Borsod megye neme
seihez írt, „hogy az Parasztságh mint onnét az erdőkben és hegyekiben
összevervén magát, nemcsak azért, hogy magát oltalmazza, de elmentek
és akármely uthan járókra reá ütnek s ölik, fasztiák s kergetik, ugy hogy
maid nem is bátorságos keveses embernek járni az utakon. Ugy vagyon
ez hadak ínségnek miatt elkeseredtenek nyavaliások, de azért erre a
nagy gonosz cselekedetekre, ölésre, fosztásra, latránságra ugyan nem
rezolválhattak m a g á k a t . . . " Utasítja a nádor a vármegyét, hogy írjon,
üzenjen a parasztságra, hogy térjenek házaikba vissza és ne öljék, fosszák
az útonjárókat. „Mert ha ez intésünk után, nnégh egyszer valamey pa
nasz jövend reaia hozzánk, bizonyosak legyenek benne, hogy két ezer,
három ezer gialogh muskétásokat is reaiak küldünk, faluiökat porrá
tetettiük, magákat felvadásztattiuk az erdőkben és hegyekben vagy
narsban vonattiuk vagy más érdemlett halállal ölettiük meg, ha meg
nem szűnnek gonosz elkezdett cselekedetektül. Példát statuállunk belő
lük másoknak is ki hogy ne légien."
E levél bizonyítja legjobban a parasztság hatalmas ellenállását Esz
terházynak és a császári seregnek azzal a kísérletével szemben, hogy
megtörjék a magyar szabadságmozgalmat, és a Felvidék keleti részét
ismét Habsburg uralom alá kényszerítsék. Nemcsak arról volt szó, hogy
a zsoldos katonák által kifosztott és agyongyötört paraszt végső elkese
redettségében fegyvert fog az ismét megjelenő fosztogatókra, mint az
a harmincéves háború során Németországban több ízben is lezajlott,
hanem sokkal többről. „Nemcsak, hogy magát oltalmazza, de elmenetek
és akármely utonjárókra rea ütnek s ö l i k . . . " írja a levéd, ami bizonyítja
a parasztság harcának aktív, támadó jellegét. Rákóczy Zsigmond szerint,
109 Forgách Zs. levele. Országos Levéltár, Batthyány 1. t. 1644 júni 9.
no Szilágyi: A két Rákóczy György családi levelezése. 175 és 178 o.
m Eszterházy M. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1.1. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1644 júni 13.
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amint kijött az ellenség Kassa amellett táborából, máris rajta volt a pa
rasztság, 112 úgyhogy csak nagyobb csapatok mozoghattak a táboron kívül.
És mindenfelől rajta volt a parasztság a császáriakon, még oly vidé
kéken is feltámadtak ellenük, ahol azok ekkor még nem is igen jártak.
Eszterházynak Borsodhoz írt levele maradt fenn, de hasonlókat írhatott
más megyékbe is. Hosszútóthy László, váradi püspök a Szepességről kö
zölte a nádorral, hogy Szepes, Sáros, Torna és Gömör megyék parasztjai
is f egy vériben vannak. 113 Ezek a megyék már nem is tartoztak az úgy
nevezett 7 vármegyéhez, de Rákóczy előnyomulása idején meghódoltak
neki. Szepes és Sáros megyék június 15-ig még nem igen láthattak Esz
terházy és Götz katonáiból, ami még jobban bizonyítja, hogy nem helyi,
passzív védelmi harcról volt szó, hanem nagy területek parasztságának
szervezett megmozdulásáról a Habsburg uralom és az azt • képviselő csá
szári zsoldosok ellen. A szervezőkről, szervezetről, mely a parasztokat
mozgósította, nem tudunk semmit, de valószínű, hogy a parasztvármegye
szolgált e több megyére kiterjedő mozgalom alapjául. Rákóczy csak
tudomásul vette a parasztok partizánharcát és annak méreteit, de semmi
nyom sem mutat arra, hogy összeköttetésben állt volna a parasztokkal,
vagy egyenesen miozgatta volna őket. önálló volt a parasztság fegyveres
harca, semmi okunk sincs, hogy az ellenkezőt gondoljuk, és ez a harc
volt elsősorban, ami Eszterházyt a császári haddal megfutamította.
Eszterházy írt a nemességnek, Ihogy térítsék haza jobbágyaikat és
Hosszútóthy is azt javasolta, hogy a nemesség segítségével csendesítsék
le a parasztokat. Hiszen a nemesség kapitulált Boldogkőváránál a nádor
előtt, és ez lehetett politikája mindenütt, ameddig a császári seregek
eljutottak, A nemesekről ezért nem nagy véleménnyel volt I. Rákóczy
György sem, mert mint mondja: „bizony itt az ember elszükült, s bi
zonnyal merem írni, Zemlin vármegyébe^ Ungban, Üjvárban, Borsod
ban, sőt ezekben a vármegyékben igen kevés vallásunkon való nemes
embert találnánk, az ki elhagyná jószágát az isten tiszteletiért, annál
inkább életét elfogyatná azért, kiről sokat írhatnánk." 114 Kiemeli Sáros
megyét, mely eddig becsülettel viselte magát.
A kapituláns nemességtől azonban kilátástalan volt a jobbágyság
lecsendesítését várni, hiába hivatkozott Eszterházy a császári sereg és
a nemesek közötti érdekközösségre a gyűlölt parasztokkal szemben, mert
erre nem igen volt módja. Hosszútóthy ugyan olyan javaslatot tett Esz
terházynak, melynek végrehajtása esetén lehetett volna valami ered
ményre kilátás, tudniillik azt, hogy a nemesek szálljanak fegyverbe,
állítsanak ki háiroim-thárom gyalogot is, és így menjenek a „paraszt
112
113

Szilágyi: A két Rákóczy György családi levelezése. 178. o.
Hosszútóthy levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archívum familiae
Rákóczi
de Felső Vadász. 1644 júni 15.
114
Szilágyi: A két Rákóczy György családi levelezése. 168. o.

I. Rákóczy György 1644-es hadjárata

75

rebellisek"-re. A nemesség azonban erre már nem lehetett hajlandó,
mert 1644 júniusában ez a lépés már nemcsak a jobbágyak ellen szólt
volna, hanem végleges szakítást jelentett volna az erdélyi fejedelemmel
is, ami viszont kapitulációjuk ellenére sem volt a nemesek célja, külö
nösen akkor, anükor a császáriak ügye egyre rosszabbul állt.
Eszterházy így kizárólag csapataira volt utalva a parasztok elleni
harcban. Két-háromezer muskétással ígérte, hogy a borsodi parasztokra
megy, amit azonban könnyebb volt mondani, mint végrehajtani. Hiszen
már Galgócról való indulásakor sem volt a császári seregnek több gya
logja háromezernél. Több vármegye parasztságát erdőkben, hegyekben
felvadásztatni ilyen erővel nem sok reménnyel biztatott. Maradt tehát
a „falvak porrá tétetése", amiben a császári csapatok régi specialisták
voltak, és ami a magyar parasztok dühödt ellenségének, Eszterházy
Miklósnak sem esett nehezére. Kassa környékén alapos munkát végez
tek, s ideérkezve még Kemény János is, aki elég ritkán emlékezett meg
a lakosság szenvedéseiről, megdöbbenve írt a „szörnyű éktelenségek"-ről,
amit az ellenség müveit. 115 Tehetetlen dühükben a császáriak egyik falut
a másik után égették fel, amiről még a császári párton levő Forgách
Zsigmond is rosszalólag emlékezett meg.116 Június 15. táján a nádor
többfelé expedíciót küldött pusztítani, egyik Mecenzéfet dúlta fel.117
Mindez azonban nem változtatott a császári sereg helyzetén. A pa
rasztok ellen küldött gyalogok távolléte végleg lehetetlenné tett min.denféle ostromműveletet Kassa ellen. A császáriak beszorultak sáncaik
mögé, és maguk válták ostromlottalkká. 118 A kassai őrség egyre .meré
szebb lett. Június 16-án ismét kiütött a várból és elfoglalt két ostrom
sáncot is. Közben pedig felzárkóztak Rákóczy alvezérei: Ibrányi és Bakos
Nagyida körül tanyáztak, Kemény és Huszár pedig Rozgonynál. Minden
oldalról fenyegetett volt már a császári had, és Kassa ostroma teljesen
kilátástalan lett. így tnem maradt Eszterházy ós Götz számára más hátra,
mint 1644 június 17^ről 18-ira virradó éjjel szekereikkel járhatatlannak
vélt úton északi irányban elmenekülni, miután felgyújtották a Kassa
szomszédságában levő falvakat is. 119
A császári ellentámadás sorsa eldőlt. A nördlingeni csata hőse, Götz
marsall és Eszterházy Miklós menekültek visszafelé a húsz híres csá
szári ezreddel. Amikor III. Ferdinánd megtudta a visszavonulást, egy
szerűen nem értette, hogy hadserege hogy juthatott ilyen helyzetbe. 120
115
Kemény J. levele. Országos Levéltár. Kamarai 1. t. Archivum familiae
Rákóczi de Felső Vadász. 1644 juni 18.
116
Forgách
Zs. levele. Országos lt. Batthyány í. t. 1644 juni 9.
117
Szilágyi: A két Rákóczy György családi levelezése. 183. o.
U8 Szilágyi: A két Rákóczy György családi levelezése. 184. o.
• 119 Kemény J. és Rákóczy Zsigmond levelei. Országos Levéltár. Kamarai 1. t.
Archivum
familiae Rákóczi de Felső Vadász. 1644 juni 18 és 19
120
III. Ferdinánd utasítása. Országos Levéltár. Eszterházy 1. t. III- Ferdi
nánd levelei. 1644 juli 11.
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Hiszen csapatainak feltétlenül jobbaknak kellett lenni Rákóczyéinál,
írta. És valóban, ha a császári seregek csak Rákóczy csapataival álltak
volna szemben, kérdéses, hogy nem győztek volna-e. 1644 nyarán azon
ban a császári hadak a fejedelmi seregeken kívül a kassai polgárok
ellenállásába ütköztek, de legnagyobb ellenfelüket a keletfelvidéki pa
rasztságban találták. Az erdélyi fejedelemség szervezett hadai, a kassai
polgárok és a parasztok egy cél érdekében, a Habsburg elnyomás meg
akadályozására vívott harca vezetett sikerre 1644 júniusában, ha ez a
harc nem is volt egységes vezetés alatt, nem is volt koordinálva.
Az 1644/45-ös háború legnagyobb eseménye Kassa ostroma volt.
A császáriak fölött aratott győzelem eldöntötte Kassa és a 7 vármegye
sorsát. A győzelem azonban még nagyobb területek felszabadítását is
lehetővé tette a Habsburg uralom alól. A további hadakozás során kellett
annak eldőlnie, hogy Rákóczy ki tudja-e használni a győzelmet, és a fel
vidéki parasztság és polgárság segítségével még nagyobb területekkel
tudja-e megnövelni az erdélyi fejedelemséget, a magyar szabadság és füg
getlenség bástyáját a XVII. században.

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS NEMZETI SZÍNEINK MÚLTJA
(II., BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY)
Kumorovitz

L.

Bernát

3. A nemzeti

zászló, a háromszínű rózsa és más színes
jelvények
1848/1849-ben
11. Amikor a nemzeti szín- és címertörvény javaslatát tárgyalták
(10. §.), Pesten s vidéki városainkban és falvainkban már szabadon len
gedezett a márciusi szellőben a magyar nemzeti zászló.
A Március Tizenötödike „Óránként új hírek" című rovatában tá
jékoztatta olvasóit a pesti eseményekről. „A királyi épületeknél a sárga .
—fekete szín helyébe a nemzeti vörös—fehér—zöld fog használtatni" —
írja március 17-én. „Már láthatni eziránt tettleges intézkedéseket. El
határoztatott az osztrák sasok letétele". Másnap azt jelenti, hogy „a
nemzeti zászló... már a királyi palota tetőin és valamennyi kormá
nyi épületeken szemlélhető". Első számának à címlapján pedig Petőfi
nek már 1848 januárjában megírt, gyújtó tartalmú s a jövőbe tekintő
zászló-versét olvashatta a közönség. 1 íme a vers:
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott?
A ruhámat
foltozgatod?
Rongyosan is jó az nékem,
Varrj inkább egy zászlót, feleségem!
i Március Tizenötödike. 1848- 1. sz. 1., 2. és 4. o. — Március 15-én a köz
bátorsági választmányt a nép kíséri a helytartótanácshoz Budára. A menet
élén Szathmáryné, a Nemzeti Színház neves művésze vitte a háromszínű
zászlót. Pálffy I.: Nők a magyar függetlenségért. Budapest, 1952. 53. o. — Ugyan
aznap a pesti „rendfenntartási bizottmány" emeli a polgári őrsereg létszámát,
s mint „nemzeti őrsereget" nemzeti színekkel (nemzeti szalaggal a balkaron s
nemzetiszínű rózsával a fövegen) ékesítteti s kijelenti; „Budapest ki leszen vilá
gítva, s mnentúl. Pestváros, mint a haza szíve törvényházának tornyán nemzeti
színű zászló lobogand". Pap D.: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcá
nak történetéhez. Pest, 1868. I. 13—15. o. — A Nemzeti színház este a Bánk bánt
adta, s tagjai nemzetiszínű kokárdát viseltek. Pesti Hírlap. — Március 16-án
este a Landerer és Heckenast-nyomda munkásai „Éljen a sajtószabadság" fel
iratú háromszínű transzparens alatt rendeztek felvonulást. Spira Gy.; Kossuth
Lajos forradalmi szövetsége a radikális baloldallal és a népi tömegekkel. Kossuth-Emlékkötiyv (BudRnest. 1<>52 ) TT i*S o. — 1848. márc. i5-ére vonatkozólag olv.
még Zerffi G.: Martius 15-ike 1848 Pesten. Egy lap néptörténet. Pest, 1848. éš
Birányi A.: A pesti forradalom. Pest, 1848.
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Sejtek, sejtek én valamit,
Magam sem tudom, hogy mit,
Elég, hogy szól a sejtésem,
Varrd meg azt a zászlót,
feleségem!
Nem maradhat így sokáig,
Mi hogyan lesz majd elválik,
Elválik a csatatéren,
Varrd meg azt a zászlót, feleségem!
Drága áru a szabadság,
Nem ingyen, de pénzen adják,
Drága pénzen, piros véren,
Varrd meg azt a zászlót, feleségem!
Ha Hlyen szép kéz varrja meg,
A győzelem belé szeret,
S mindig ott lesz közelében,
Varrd meg azt a zászlót, feleségem!
Március 20-án megelégedéssel közli a Helytartótanácsnak az osztrák
sasokra és a nemzeti színek használatára vonatkozó határozatait.
Ekkor már az egész város zászlódíszben pompázik. A lap szemére
veti a konzervatívoknak, hogy zászlóikat csak óvatosságból tűzték ki.
„Azért hunyják be most szemeiket — írja, .. . fedezzék el arczukat, ha
pirulni tudnak. Hasítsák ketté köntösüket, öltözzenek gyászba, vegyék
be egy jó sötét éjjel ablakaikon feltűzött zászlóikat, mellynek három
színe önökre nézve csak a kétszínűségüket jelenti". 2
Március 21-én oktatást ad a közönségnek a nemzeti színekről:
„Szabad legyen itt figyelmeztetni hazánkfiait, kik a nemzeti ügy mel
lett buzogva a győzelem után a diadalt a háromszínű zászló feltűzé
sével ünneplik, hogy a magyar tricolor a rózsaszínt nem ismeri. Oda
tiszta, úgynevezett királyveres kell, mégpedig a színek fekmentes irány
ban következő renddel, felülről kezdve: veres, fehér, zöld. — A zöld,
fehér, veres a mexicoiak zászlója". 3
Jókai szerint március 15-én Pesten fehér zászlóra is esküdtek. 4
2 Marc. T- 1848 2. sz. 1. o- — 1849 első napjaiban sokan leveszik a zászlót.
A főkormánybiztos hazaárulóknak minősíti őket- Marc- T. 1849. I. 4.
3 Marc- T. 1848. 3. sz. 12. o. — Előfordult az is, hogy a lobogót sávjaival
függőlegesen erősítették a zászlórúdra (ld. például a M. Tört. Múzeumban lévő,
Kossuthot Szegeden ábrázoló képen). — A radikálisok egy csoportja „Egyenlő
ség—Szabadság—Testvériség" felírású vörös-fehér-kék zászlót használt. Később
fehér-vörös-zöldre (ez is francia hatásra vall) tértek át, majd végleg megálla
podtak a magyar hagyományoknak megfelelő piros-fehér-zöld mellett. (Ellenőr
1348- máj. 6) — Ld. még Szenč.rei: Kat. 1896. 610. o
i 1848—1849. Történelmi Lapok. V. évf. 41. o. (TL.)
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23-^án este már az országgyűlés tárgyalja a nemzeti színről és az
ország címeréről szóló törvényjavaslatot. Ugyanaznap az Ideiglenes Mi
niszteri Bizottság nevében Klauzál Gábor, dezignált kereskedelemügyi
miniszter a hadi főkormányzóval tárgyal a nemzetiszínű zászlóknak a
laktanyákra való kitűzéséről, s a lap jelenti, „már rendelés van téve,
hogy a laktanyák homlokzatára a nemzeti tricolor azonnal kitűzessék". 5
Március 29-én a 21. törvénycikk szövegé/vei is megismerkedik a
közönség, mely a színeknek és a címernek nemzeti ünnepeken való hi
vatalos használatát szabályozza.6 Mint látjuk, a város népe e részben
is megelőzte a törvényhozókat.
Április 5-én a francia kolónia is megmozdul. Elhatározzák, hogy
üdvözlő iratot küldenek a minisztériumnak, és magyar zászlót csi
náltatnak „Testvériség" („Fraternité") felírással. 7
Petőfi verse, Budapest közönségének és hatóságainak a példája a
vidéket is fellelkesítette, s szinte egyidejűleg a nemzetiségi területeket
is izgalomba hozza a magyar trikolór kultusza. Ezekben a napokban
mindenütt ünnepelnek. Kassára március 17-én jut el a pesti események
híre, s másnapra már kokárdáktól és nemzetiszínű zászlóktól ékes a
város, közgyűlése pedig egyhangú lelkesedéssel 20-án fogadja el a 12
pontot. 23-án a tanulóifjúság számára rendeznek zászlóünnepélyt. A
minisztérium kinevezésének a hírére fáklyásmenetben, zászlókkal vo
nulnak föl. Április 2-án nyilvánosan máglyára hányják a reakció nagy
jainak az arcképeit, 4-én pedig a laktanyákra is kitűzik a magyar tri
kolórt. 8 Pozsonyban még nagyobb a lelkesedés, s akkor éri el tetőpont
ját, amikor szintén zászlódíszben és. kokárdásan a minisztérium foga
dására vonulnak ki. 9 Lőcsén kivilágítással és felvonulással ünneplik
meg a „jó hírt", s a város főterén magas árbocfára vonják fel a nemzeti
lobogót.10 Rimaszombatban a zászló mellett a koronás piros pántlika az
öröm jelvénye. 11 Bártfán március 25-én tűzik ki a városházára a nem
zeti zászlót. Május 11-én átvonulnak Lázár tábornok huszárjai, és le
verik a még itt-ott található sasos jelvényeket. 12
A tavasz folyamán országszerte folytatódnak az ünnepségek, főként
a nemzetőri zászlóavatások alkalmával. Sok ilyen zászlószentelésről tu
dunk. Kassán március 23-án vadász- és lovasnemzetőrséget szerveztek,
s a nyár folyamán (mint toborzóközpontban) ott alakult meg a vörössipkások (9.) zászlóalja. Május 7-én szentelték fel a lovascsapat zászla
ját. Régifajta katonai zászló volt ez, fehér selyemből, egyik oldalán a
Madonnával, a másikon Kassa város színes címerével, szélét vörös-zöld
5 M a r c T. 1848. 6. sz. 22. o
6 M a r c . T. 1848. 11. sz. 46. o.
i M a r c . T. 1848. 18. sz. 48.o- „ U n d r a p e a u n a t i o n a l c e n i t d ' u n e é c h a r p e a u x
couleurs hongroises portant inscription — fraternité".
s A s z a b a d s á g h a r c E m l é k a l b u m a . Kassa, 1898. 17—30. o. (Kassai E m l é k a l b u m . )
9 TJ. O. 56. o.
10 U. O. 27—28. o.
n U. o. 22. o. — K u l t u s z á r a j e l l e m z ő , h o g y p i p á t és o l t á r g y e r t y á t is n e m 
zetiszínű szalaggal d í s z í t e n e k (Ellenőr 1848. 3. és 4. sz. M á j . 8- és 11.)
12 Kassai E m l é k a l b u m 89—90. o-
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szegély fogta körül, a rúdja is vörös-zöld csíkozatú volt, hegye pedig
lándzsában végződött. Az ünneplő polgárság ezreihez a vadásznerrizetőrség és az ott állomásozó ezred egyik százada is csatlakozott. A haza
fias ünnepet némileg megzavarta a rendezőség túlbuzgósága, amenynyiben a tábori sátorra, úgy látszik, a hadsereg iránti figyelemből,
fehér-vörös színű zászlókat és kétfejű sasokat is rakatott. A méltatlan
kodók figyelmét csak a szög-beverés aktusa terelte el. Az ünnepség
üdvlövéssel végződött, s a nemzetőrség kapitánya köszöntő szavainak
elhangzása után a csapat felszentelt zászlóval és zeneszó mellett vonult
el a zászlóanya előtt. 13
Lelkesedésük később se lohadt. Hetenként kétszer gyakorlatoztak,
s legtöbbjük végigküzdötte a szabadságharcot. Eperjesen március 21.-én
560 polgár vette fel a piros karszalagot és a háromszínű kokárdát. Há
rom szakaszba osztva egyesültek a polgári őrséggel. Délután a nagysárosi
nemzetőrség látogatta meg őket. Az eperjesiek zenekarral vonultak fo
gadásukra, s a templom tornyára kitűzték a háromszínű zászlót. így ün
nepelték meg a magyar szabadság hajnalhasadását Eperjesen. Másnap
megalakult az eperjesi főiskola 61 tagú nemzetőrszázada. A kollégium
tanári testülete jóváhagyta mozgalmukat, s az ifjúság a városi réten meg
kezdte fegyvergyakorlatait. Pantallónnadrágban, vitorlavászon kabátban,
mely gazdagon volt ellátva nemzetiszínű zsinórzattal, trikolór libatollal
pörge kalapjaik mellett, s ugyancsak nemzetiszínű karkötővel, lelkesült és
lelkesítő önérzettel vonultak ki délutánonkint a gyakorlótérre. A város
hölgyei május elején készültek el az ezüstkoronás és ezüstcsipkés zász
lóval, melyet ünnepély keretében május 6-án adtak át a csapatnak. 14
Bars megye nemzetőrsége április 10-én esküdött föl a nemzetiszínű zász
lóra, 15 Veszprémben pedig április 19-én avatták fel a nemzetőrség
zászlaját. 16
A nép választások és toborzások alkalmával ünnepelte a nemzeti
zászlót. Amikor 1848. június 20-án Sárkeresztúron választottak, min
den község 1848-as feliratú zászlajával jelent meg. 17 Amikor meg ka
tona kellett a kivívott szabadság biztosítására, „a háromszínű nemzeti
lobogó tűzetett ki, s a toborzás szaporán haladt e l ő r e . . . Tíz magyar
zászlóalj volt toborzásra kitűzve, éspedig a magyarajkú nép között, ahol
a haza, szabadság és függetlenség jelszavának a hatását észlelni lehe
t e t t . . . " — írja Mészáros Lázár Emlékirataiban. 18 Potemkin szerint a
Jászberény főterén kitűzött nemzeti lobogó alá csakhamar oly nagy
13
U. o- 44—46. o — A zászlóval való tisztelgés régi szokás. Amikor 1849. jú
liusában Kossuth Temesvárt seregszemlét tartott, a zászlóaljak földig meghaj
tották előtte a zászlót, és „éljen-rivalgással" fogadták. Potemkin Ö-: Az 1849-ik
évi magyar hadsereg feloszlásának okai. - . Pest. 1867- 80. o.
i* Kassai Emlékalbum 69—72. o.
is Magyarország vármegyéi és városai. Bars megye 414. o.
16 C. Kat. 35- o.
W Madarász J-: Emlékirataim. Budapest, 1883. 131. o. — Akkoriban jelent
meg Arany János verse': Muzsika szól verbuválnak • . . dallamára. C. Kat. 55. o.
is Mészáros Lázár Emlékiratai. (Közreb.: Szokoly V- Pest, 1867. II. 57. o.)
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számmal özönlött a harcra vágyó jász-kún ifjúság, hogy abból nemcsak
öt. század huszár, hanem ezenfelül még egy gyalogzászlóalj is kitelt. 19
S amikor a nemzet szinte védtelenül állja Jellacsics támadását,
maga Kossuth jelenti, be parlamenti beszédjében (1848. szept. 24.), hogy
félóra múlva (a Radical Kör zászlajával a kezében?) Ceglédre indul,
s — hogy faluról-falura járva tömegestül fegyverbe szólítja a népet. 20
Erdélybe március 21-én jutnak el a pesti hírek. Kolozsvár ünnepel,
és közgyűlést tart. A három főiskola ifjúsága kokárdásan, trikolór zász
lókkal vonult fel, éltette az uniót, s a városháza erkélyére kitűzte a
nemzetiszínű lobogót. A boltokban elfogyott a szalag; a nők készítették
a kokárdát, s az ablakokból szórták a közönségre. „A nap nemzeti
színben ment le Kolozsvár felett". 21 Másnap népgyűlést rendeznek. Hat
nemzeti lobogót visz az ifjúság, s az „Unió" felírásút a városházára
tűzik.22 Csíkban Veress Ádám táblai írnok terjeszti a 12 pontot és
a kokárdát. Marosvásárhelyt a Talpra magyart szavalják el, s a lányok
kokárdát osztogatnak. 23 Háromszékben szintén lobogósan ünnepelnek. 24
A jelszó mindenütt az „Unió": „Ezen szó a mi üdvösségünk, meg
váltónk. Ki az uniónak nem barátja, az rossz hazafi ; ki ellensége, az
hazaáruló" — írja az Ellenőr május 2-án. 25 Ezen reményük kifejezé
sére zöld szalagot viselnek. 26 Május elején küldöttséget menesztenek
Pestre. A „forradalmi csarnokban" Vasvári köszöntötte őket. A Nemis Potemkin
Ö-: Az 1849-ik é v i m a g y a r h a d s e r e g feloszlásának o k a i . . . P e s t ,
1867. 6. o. — Egy 1848-as toborzózášzlót Hampel í r t le. ( K a l a u z 82. o.) E l ő l a p j á n :
„ H o n v é d k e l l m o s t a h a z á n a k " , h á t l a p j á n : „ Ü s s e t e k fel k a t o n á n a k " szöveg volt
olvasható.
Ü° Barta I-: K o s s u t h Lajos 1848/49-ben. I I I . K o s s u t h Lajos az Országos H o n 
v é d e l m i B i z o t t m á n y élén. I. r. B u d a o e s t . 1952; 26. o. é s 27. o- 1. jegyz- ,.Én m a
i n d u l o k Cegléd, K ő r ö s , K e c s k e m é t felé és í g y t o v á b b , a n é p e t t ö m e g e s t ő l fel
k e l é s r e b u z d í t a n i . V i s z e m a z á s z l ó t . " — Szeremlei S-: A h o n v é d e l m i b i z o t t m á n y
k e l e t k e z é s e és a f o r r a d a l o m k i t ö r é s e 1848-ban P e s t , 1867. 56. o. — S z e g e d e n
1300 e m b e r c s a p o t t föl k a t o n á n a k . A z á s z l ó a v a t á s o k n á l é n e k e l t é k először:
„Magyarország
édes
hazám,
Neked
szült és nevelt anyám,
•
•
Négy esztendő
nem a világ,
Éljen a magyar
szabadság."
.
S z e g e d e n v e r b u v á l t á k a 33. zászlóaljat. E k k o r j e l e n t k e z i k először a:
„Kossuth
Lajos azt
üzente,
Hogy elfogyott
a
regimentje.
Ha még egyszer
azt
üzeni.
Mindnyájunknak
el kell
menni!
Éljen a magyar
szabadság!
Éljen a haza!"
Az ü z e n e t E r d é l y b e is e l j u t o t t :
„Kossuth
izenete
eljött,
Magyar nemzet
talám
győzött.
Nekünk
es most el kell
menni,
Szabadságért
ki kell á l l n i . " ( H o n v é d 1948. II—III- sz.
86—88. o.)
21 1848—49. T ö r t é n e l m i L a p o k . VII. évf. 10. o.
22 u . o. V. évf. 14. o.
23 u . o- I. évf. 52. o.
24 u . o- V. évf. 114. o.
25 E l l e n ő r 1848. 1. sz. V. 2.
2« U. o- 1848. 7. sz. V. 16.
6 H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k — 16723/2
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zeti Színházban a Hunyadi Lászlót adták elő tiszteletükre, s a színpad
előtt két nemzetiszínű lobogó volt felállítva, az egyiken a magyar, a
másikon az erdélyi címerrel." Május 29-én volt Kolozsvár örömnapja:
ekkor nyílt meg az országgyűlés. Wesselényi kokárdásan jelent meg.
A trónust ez alkalommal még Erdély hármasszíne, a kék, vörös és sárga
díszítette. Amikor 30-án kihirdették az egyesülést, Ujházy György meg
ragadta a pesti küldöttség zászlaját, a terembe rohant vele, s a trón elé
tűzte. 28
A nemzetőrségi alakulatok is szaporán kelnek életre. S ha már van
zászlajuk és dobjuk, akkor a csapat a legközelebbi vasárnap a temp
lomba megy, hogy fölesküdjék. 29 A márciusi napok után különösen az
országgyűlés előtti héten öltözött zászlódíszbe Erdély. „Soha ennyi zász
lósúr nem volt hazánkban" — írja május 21-én az Ellenőr. A zászló
használatban különben itt is nagy volt a változatosság és sokféleség,
főleg a felírások dolgában. „Sokan küzdenek azon, mit írjanak és mit
ne írjanak a zászlókra" — olvassuk az Ellenőrben. „Egy része semmit
sem ír, más része uniót; most, mint halljuk, olyak készülnek, melyek
V. Ferdinánd összes címeit s egész királyi propositiókat tartalmaznak;
véleményünk szerint legtöbbet ír, aki semmit sem ír reá". A városhá
zára ilyen felírásút tettek: „V. Ferdinánd alatt, unió Magyarhonnal". A
közgyűlésen valaki azt javasolta, hogy a magyar mellé osztrák zászlót
is tegyenek, de „e véleményre a közönségnek csak egy négy betűből
álló reflexiója volt". Bécs híveinek mindez természetesen nem tetszett,
s a cenzor május 21-én törölte az Ellenőrnek a magyar trikolórról szóló
cikkét, amiről Kőváry László így értesítette olvasóit: „Az itt követ
kező papiros szól a nemzeti színekről". 30
Í848-ban tehát a nemzeti zászlónak már szinte mithikus ereje van,
és hazafias kultuszban részesül. Április 24-én a Március Tizenötödike
panaszkodik is a külsőségek miatt: „Nálunk még fődolognak látszik:
a zászló, a cifrakard és katonai egyenruha". 31
A hadsereg átszervezése azonban lassan haladt előre. Horváth Mi
hály szerint a „sorkatonaság, mind gyalog, mind huszár, még mindig
a régi osztrák szabályok és zászlók alatt állott, régi nevét és színeit
viselte, német vezénylet szerint mozgott.. ."32
A sorkatonaság körében különben már kezdettől fogva megnyilvá
nult a nemzeti hadsereg iránti rokonszenv, amit egyes parancsnokok
elfojtani igyekeznek. „Semmi ezeknek szemöket annyira nem sérti, mint
a kokárdát viselő ifjúság, úgyhogy találtatik százados, ki katonáinak
27 U. o. 2. sz. 1848. V. 5. — W e s s e l é n y i zászlaját a v o l t P a r l a m e n t i
őrizte.
28 1848—1849. TL. VII. évf. 17. és 28. o.
29 XI. o. V. évf. 114. o.
30 E l l e n ő r 1848- 10. sz. V. 21.
81 Márc. T . 1848. 34. sz. IV. 24.
32 Horváth
M.: M a g y a r o r s z á g f ü g g e t l e n s é g i h a r c á n a k
története
ben. Genf, 1865. I. 569. o.
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parancsolatba kiadta, hogy kokárdát ne viseljenek" — írja május 5-én
az Ellenőr. 33 Különösen Székelyországban vannak napirenden a katonai
mozgalmak. Csíkszeredán a katonák ki akarják tűzni a trikolórt, de a
káplár nem engedi, míg „rendelés" nem jön. Meg is jutalmazzák: dél
utánra őrmester lett belőle. 34 1848 májusában egy székely századot
Brassóba, majd négyet Szeben és Szászsebes felé indítottak. Hozzátar
tozóik sírva búcsúztatták őket. Gál Dani ügyvéd Illyéfalván nemzeti
lobogót készíttetett, Uzonban az illyefalviak kíséretében felkereste a
katonákat, s felvilágosította őket, hogy Olaszországba indulnak. Azt
tanácsolta nekik, hogy a határig menjenek csak, de tovább nem. Az
ezredes és a tisztikar parancsa ellenére nem mentek tovább, s nem is
vitték ki őket. 85
Az országgyűlés az október 3-án kiadott királyi manifesztum ha
tására rendeli el, hogy a hadsereget magyarrá kell átszervezni. 36 Októ
ber 8-án a magyarországi várak parancsnokai utasítást kapnak az Or
szágos Honvédelmi Bizottmánytól, hogy egy héten belül tűzzék ki a
nemzeti lobogót, különben hazaárulóknak fognak tartatni. 37 Az osztrák
parancsnokok viszont a fekete-sárga zászlók alá akarják kényszeríteni
a magyar kormányhoz hű csapatokat. Erre szólítja föl például október
4-én Berger tábornok az aradi magyar fegyveres erőt (mintegy 1400
aradi, gyulai, és debreceni nemzetőrt), azonban ismételten is tagadó
választ kap: hűek maradnak a királyhoz, s azért vérüket is készek
ontani, csakhogy annak minden parancsát a magyar miniszternek kell
ellenjegyeznie; a fekete-sárga lobogót azonban kitűzni nem fogják.38
1848 októberében Kossuth és az Országos Honvédelmi Bizottmány
33 E l l e n ő r 1848. 2. sz. V- 5. — B e v á l t t e h á t B é c s t a k t i k á j a - (10. §•) K o s s u t h
szerint
t u d t á k , h o g y a m a g y a r h á r o m szín ellen a s á r g a - f e k e t e s z í n r e h i 
v a t k o z n i u k a n n y i t teszen, m i n t a m e g s z o k o t t e s k ü r e , m e g s z o k o t t k e g y r e , m e g 
s z o k o t t disciplina e r e j é r e h i v a t k o z n i " - Barta
Ï-—Spira
Gy.: K o s s u t h L a j o s : F e l
m i n d n y á j a n a h o n v é d e l m é r e . B u d a p e s t , 1951. 15—16. o. — A S á n d o r - e z r e d tisztjei
p é l d á u l b e c s m é r e l t é k a m a g y a r k a t o n á k a t , s m i n t K o s s u t h e g y e m b e r e (szept.
25-én) j e l e n t e t t e : „ I t t ia l a k t a n y á b a n (Lipótvár) á l t a l á n o s a n beszélik, h o g y a
Sándor ezredbeliek ezredesük parancsából a schwarz-gelb k o k á r d á t kénytelenek
v o l t a k b o r n y u j o k b a n m a g o k k a l v i n n i " . ( B a r t a I.: K o s s u t h L a j o s 1848/49-ben. III.
K o s s u t h Lajos az Országos H o n v é d e l m i B i z o t t m á n y élén. I. ( B u d a p e s t , 1952-)
552—553. o.
;
-i
• í
í i •• i':|ÉÍ
34 E l l e n ő r 1848. 7- sz. V. 16.
35 u . o. 1848. 3. sz. V. 8.
se Horváth
M. i. m . I. 580. o.
37 „ A z o r s z á g g y ű l é s n e k h a t á r o z a t á b ó l e z e n n e l s z o r o s a n és k e m é n y felelet
t e r h e a l a t t m e g h a š y a t i k m i n d e n m a g y a r o r s z á g i , e r d é l y i , szlavóniai és h o r v á t 
o r s z á g i v á r p a r a n c s n o k n a k é s v á r a k b a n létező m i n d e n k a t o n a s á g n a k , h o g y . . .
ezen p a r a n c s n a k a Közlönyben k ö z h i r r é tétele u t á n 7 n a p alatt m ú l h a t a t l a n u l
tűzze k i a m a g y a r o r s z á g i h á r o m s z í n ű l o b o g ó t " . B a r t a !•: K o s s u t h L a j o s 1848—49b e n . I I I . K o s s u t h L a j o s a z O r s z á g o s H o n v é d e l m i B i z o t t m á n y é l é n . I. r. ( B u d a p e s t ,
1952.) 126- o- — K ö z l ö n y 1848. Oikt. 938 Potemkin
i m 15. o- — Az OHB- p a r a n c s a o k t ó b e r 8-án kelt- — A z a r a d i
v á r ü g y é v e l k a p c s o l a t b a n m á r k o r á b b a n B o h u s főispán i n t é z k e d e t t
olyformán,
h o g y „ a v á r p a r a n c s n o k a d d i g e g y g a r a s p é n z t s e m k a p , m í g a h á r o m s z í n ű zász
lót k i n e m tűzi s n e m z e t ő r ö k e t b e n e m f o g a d " . (Barta i. m. III. 1. 62. o ) Októ
b e r 3-án p e d i g K o s s u t h í r j a : „ R e n d e l é s t t e t t e m , h o g y az a r a d i v á r p a r a n c s n o k o t ,
h a a n e m z e t i h á r o m színt n e m t ű z i k i s n e m e n g e d e l m e s k e d i k , ú g y , a h o g y lehet,
l ő j j é k a g y o n " . (SaHa i. m- III. 1. 77. o )
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legfőbb feladatának a hadsereg nemzetivé tételét tekinti. 13-án az or
szágos biztosok azt írják Kossuthnak a táborból, hogy „ . . . hadsere
günkre jelen szerkezetében a haza nehéz körülményei között nem szá
míthat. Okvetlen szükség az egész hadsereg reorganisatiója. Magyar
zászló, színek, jelek, csákórózsák nem halaszthatók. Kérjük tehát a
bizottmányt, hogy ezeket szükséges mennyiségben mentül előbb küldje
el, a háznak egy erős határozatával, melly szerént a tisztek általunk
fölszólítandók lesznek, hogy a háznak, végzéseinek okvetlen engedel
meskedjenek, és mindaz, ki magát erre kötelezni nem akarja, szolgála
tából elbocsájtassék ..."; két hét múlva pedig, ugyanonnan, Kossuth
már azt jelenti az OHB-nak: „A sereg maga, az dicső, bátor és lelke
sült, mint talán sereg sohasem volt a világon. Felállíttattam a zászló
aljakat, s a fotisztikar fényes kíséretében egyenkint meglátogattam; á
zászlókra szallagokat feltűzetém, a rózsákat, szallagokat kiosztatom,
nagy részben kiosztva találtam. Armadánk nationalisálva van". A kato
nai átszervezés gyors munkájának a Valóban sikeres voltát igazolja az
OHB. október 26-i az a rendelkezése is, amely az egyes csapatokhoz
való átlépéseket tilalmazza: „ . . . m i u t á n az országban létező lovas se
regeknél a járandóságok egyformák s a nemzeti színek is felvétettek,
tehát ezek nem léte az eltávozásra okul nem szolgálhat". Egy hónap
múlva pedig Kossuth a sorkatonaság és a honvédség közti különbsé
gek megszüntetése iránt intézkedik, mivel a honvédség már végleg
megalakultnak tekinthető: „Hadseregeink minden osztálya letévén az
esküt az alkotmányra s felvévén a törvény értelmében a magyar szí
neket, a hajdani sorezredek s a magyar hadsereg oszthatlan egység
nek jelentetik ki, mellyel minden osztályait a Magyar honvéd sereg
dicső nevezete gyanánt megilleti". 39
39 Barta i. m- III. 1. 185., 217-, 293. és 568-•). — E nehéz munkának a nyomait
a következő adatok szolgáltatják: 1848. szept. 28. Kossuth jelenti Batthyánynak,
hogy a Princ Preusen ezred két századja, mely saját tisztjei alatt nagynehezen
megmaradt, de nemzeti zászlót követelt, Velence felé indul. (Barta 1. m. III. 147- o-) — Okt. 2. Az OHB. utasítja a komáromi kormánybiztost, hogy a Pozsony
ban fekvő 2. század erdélyi román határőrnek „a magyar zászlót, ha ezek jósze
rével elfogadják • • • átadhatja, de azon feltétel alatt, hogy elébb a magyar al
kotmányra feleskedtessenek". (Barta i- m. III. 1. 71. o) — Okt. 9- Az OHBHrabovszky János katonai főparancsnokot utasítja, szólítsa fel a péterváradi
vár parancsnokát és az ottani helyőrséget: „akarnak-e a magyar alkotmányhoz
hívek lenni, az országgyűlés s a fennálló kormány rendeleteinek s parancsai
nak feltétlenül engedelmeskedni? Ha igen, méltóztassék az alkotmányra fel
esketni, a nemzeti zászlót a várra ki tűzetni, s magokkal a tisztekkel is a magyar
három színt azonnal f e l v é t e t n i . . . " (Barta i. m. n i . 1. 137. o) — Okt. 10. Az
OHB. utasítja Hódossy Miklós Bihar megye kormánybiztosát: ,, • • • az ottani
várparancsnokot komolyan szólítsa fel a hazai lobogóknak kitűzésére, mellyeket, ha újabb események után sem akarna kitűzni és vonakodnék (hűségnyi
latkozatot adni), kövessen el mindent a vár átvétele érdekében". Barta i. mHl. 1. 157. o) — Okt. 11. Kossuth utasítja Vay Miklós kormánybiztost, hogy
„azon esetre . . ., ha a nagyszebeni főhadkormányzó és a Szebenben állomásozó
Pfersmán tábornagy vonakodnának a maguk nevében és Írásban nyilatkozni az
iránt, miszerint a magyar alkotmány zászlói a alatt a haza függetlenségéért küz
deni k é s z e k , . . . mozdítsa el és helyettest állítson további rendeletig". Barta im. III. 1. 159. o.) — Az eszéki várban lévő ezredek tisztikara még augusztus 31-én
nyilatkozatot tett közzé, „amelyben a várat az összmonarchia tulajdonának, ön-
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12. A zászlókészítés lelkes munkája már márciusban megindult.
Asszonyok, leányok, vármegyék és városok versenyeznek, hogy a csa
patok minél előbb zászlóhoz jussanak. Ez a munka 1849-ben is folyta
tódik, hiszen a beözönlött ellenséggel szemben egyre újabb zászlóal
jakra van szükség.
Debrecenben „Kossuthnénál magyar és lengyel zász
lókat hímeznek" 40 s Kossuthné
által készített zászlót kapnak a Don
Miguel-ezred magyarjai is. 41 Néha maga a kormány adományoz
egyegy, a harctérre induló alakulatnak „szabványos" hadizászlót. 42 Hiva
talosan Batthyány Lajos miniszterelnök követelte első ízben, hogy a
csapatokat lássák el magyar zászlóval. A hadizászlóra vonatkozólag a
Közlönyben ezt a kormányrendeletet adták ki 1848. július 11-én Baldacci Mórnak, a nemzetőrségi tanács elnökének az aláírásával: „A mimagukat pedig a magyar-horvát ellentétekben semlegeseknek nyilatkoztatták kiEhhez a nyilatkozathoz később is ragaszkodnak, s bár az OHB. okt. 8-i rendelete
.értelmében a magyar zászlót az osztrák és a horvát mellé kitűzték, a várba
vezényelt magyar honvédzászlóaljat nem engedték be. Végül Batthyány Kázmér
okt. 22-én egy honvédzászlóalj élén mégis bevonult a várba és biztosította azt
Magyarország számára". (Barta i. m- III. 1. 172. 1. jegyz. és 264. o) — Okt. 12Az OHB. Éd'er Frigyes vezérőrnagynak a verbászi sereg tisztikarában mutatkozó
reakciós magatartásával kapcsolatban többek között azt írja, hogy: „A magyar
színeknek a magyar ezredeknél fölvételét eszközölni Beöthy országos biztos
úr a törvény értelmében, de egyszersmind kellő óvatossággal utasíttatott- A
haza elvárja, hogy e részben vezérőrnagy úr saját lelkes példájával előremenve,
s a magyar szalagot és rózsát fölvéve Beöthy biztos úrral egyetértőleg a nemzet
ezen törvényes kivánatát teljesíteni fogja....-" (Barta i. m. III- 1. 174. o ) —
Okt. 12. Az OHB. utasítja Hajnik Pál országos rendőrigazgatót, hogy Czecz
János honvéd kapitánnyal ,,a (13-ám Pestre érkezett Don Miguel gyalogság
század tisztjeit aziránt felszólítsák, váljon akarnak-e a magyar zászló alatt a
magyar ügy mellett - . . harcolni, s azonnal a magyar színeket feltűzni?" Ha
nem, azonnal elbocsátatnak, ,,a legénység pedig azonnal a magyar színeket,
mikint már a többi társai, feltűzni fogják, melly alatt hazájukat védelmezni
szent kötelességüknek ismerni, hogy mindenkor készek leendnek, bizton elvárja
a haza és király nevében a honvédelmi bizottmány". (Barta i. m- III. 1- 176. o-)
— Okt- 14. Az OHB. utasítja a hadügyminisztert, intézkedjék, hogy ,,a Hannover
huszár ezred parancsnoka azonnal tüzessé fel a magyar szineket. . . " (Barta i.
m. III. 1- 197- o) — Okt. 16. Kossuth utasítja a hadügyminisztert, szólítsa fel Kiss
Ernő hadvezért, „ismerje kötelességének a parancsnoksága alatt álló seregnek
magyar jelekkeli felruházását..." (Barta i. m. III. 1. 217—218. o.) — Okt. 17. Az
OHB. köszönetét fejezi ki Blagoevich péterváradi főparancsnoknak a várnak
magyar oldalon való megtartásáért. „ . . . az említett vár fokain a magyar színű
zászlók lobognak". (Barta i. m. III. 1. 231. o.) — Okt. 18. Az országos biztosok
jelentik az OHB-nak Parndorfból: „A sereg minden pillanatban kész a nem
zeti szineket elfogadni. — Szükséges volna a tegnap már megirt zászló szalago
kat és csákó rózsákat minél előbb küldeni". (Barta i- m. III. 1. 242. 1.) — Okt.
21. Pulszky Ferenc jelenti (Pozsonyból) az OHB-nak: „Modenában, mint hírlik,
a magyar garnizon kitűzte a magyar lobogót". (Barta i- m. III- 1. 260. o ) —
Okt. 22- Az OHB. uasítása Vlad, Dániel, Pan és Bohacei képviselőkhöz: a Lipót
várról Vácra érkező román katonaságot nyerjék meg a magyar ügy részére:
» . . . minden helyes felvilágosítást megkísértsenek... az alkotmányos esküt
letétetni és a magyar szineket s lobogókat az országgyűlés határozata szerint
elfogadni. . •" (Barta i- m. III- 1. 263. o-) — Nov. 2- Az OHB- megbízza a had
ügyminisztert, hogy az eszéki Zanini-ezred.. . legénységét szólítsák fel, hogy
„akarnak-e ügyünk mellett elhatározottan küzdve olasz honvéd nevezet alatt,
magyar zászlók alatt állani . . . " (Barta i- m. III 1. 338. o.)
4» A szabadságharc fővárosa Debrecen. (Szerk. Szabó I-) Debrecen 1948. 282.
o. (Debrecen)
41 1848—1849. T . L . I I . évf. 20. o.
42 Neogrády L.: A szabadságharc zászlói. Honvéd 1948. 6. sz. 4. o.
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4. kép.
nisterelnök jóváhagyásával a nemzetőrségeknél a gyalogzászlónak a
rúdja nemzeti színekkel festve és fehér szegekkel kiverve, 3,20 méter
hosszú. Felső végén egy lándzsa alakú fémhegy, ennek egyik oldalán a
honi címer, a másikon V. F. (V. Ferdinánd) van bevésve. Lobogója
fehér selyem kelméből a szegekkel együtt hossza átmérője 1,80 méter,
szélessége a rúdnál 1,30 méter, jobboldalán a magyarországi, balon a
vármegyék czímere aránylagos nagyságra festve. Három oldalon levő
szegélye 16 cm széles és nemzeti színekkel háromszögű darabokra osztva
körülfestett. Tokja fekete viaszosvászon, reája fehér betűkkel a zászló
alj neve és száma kiírva.
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A lovassági zászlónak rúdja 2,30 méter hosszú, egyébiránt olyan,
mint a gyalogoké, rajta középen 32 centiméteres vasrudacska futó ka
rikával. Lobogója fehér selyemkelméből, a szegéllyel együtt hossza át
mérője 74 centiméter, szélessége szintén 74 centiméter. Címerek rajta
mint a gyalogzászlón. Szegélye 8 centiméter széles, mint a gyalogoké
festve. Tokja szintén mint a gyalog zászlóé".43

5.

kép.

43 u . o. 3. o. — Az eredeti méretet ,,láb-" és „hüvelyk"-ről Neogrády számí
totta át mai mértékre. — Ez a rendelet későn kelt, s már korábban készültek
nemzetöri zászlók. Már az is, amelynek felavatásánál jelen volt Batthyány, eltér
az előírástól. (Hampel: Kalauz 84. o-)
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6. kép.
Az 1848—1849-es hadizászló tehát kétféle: gyalogsági és lovassági,
s csak méret tekintetében különböznek egymástól. Mivel a zászlórende
let későn jelent meg, és nem adott részletes utasítást, ezek a zászlók
méret, kivitel és ábrázolás tekintetében nagyon változatosak. Anyaguk
rendszerint fehér selyemszövet. Általában olajfestékkel festették, vagy
színesen hímezték a rajtuk lévő címereket és képeket. Kék, barna vagy
arany mezőben vannak elhelyezve és barnaszínű, rokokó stílusú keret,
esetleg tölgy-, babér- vagy olajág-nyaláb övezi és díszíti őket. A sza
badságharc megindulása után a régi Máriás-zászlók lesznek ismét di
vatosak: balkarján a gyermeket tartó Máriával, olajjal festve, sok-
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szór valóban művészi kivitelben (4. kép), de akad olyan is, amelyre
I. László király képét festették. 44 A zászlók rúdja csigavonalban van
nemzetiszínűre festve. A lándzsacsúcs aranyozott, ezüstözött, vagy egy
szerűen csak fából van kifaragva. Az ország címere rajtuk a kiscímer
(5. kép), pajzsán a magyar királyi koronával, melyet a függetlenségi
nyilatkozat kimondása után koszorúval díszített kardokkal cseréltek
föl (6. kép). A nemzetiszínű lángnyelvek néha a lobogónak mind a négy
szélét szegélyezik. A zászlóavatások alkalmával a szög-beverés szer
tartása is szokásos volt, a zászlóanya pedig nemzeti va,gy más színű
szalaggal vagy szalagcsokorral díszítette föl a zászlót, s rájuk korszerű
jelmondatokat hímeztek, vagy festettek (6., 8. és 9. kép). Neógrády L.
a következőket gyűjtötte össze:
„Testvériség! Egyenlőség! Szabadság!"
„Hazáért! Szabadságért!"
„Szent az ügyünk, nem rettegünk!"
„Szebb jövendőt a hazának!"
„Éljünk, haljunk bár, de győzzünk!"
„Küzdjetek a szabadságért!"
„Föl a hazáétt és szabadságért!"
„Előre! Velünk a szent szabadság Istene!'"
„Szabadság vagy halál!"
„Ha Isten velünk, ki ellenünk?"
„Védd, hogy megtartsad!"
„Vesszen aki bánt!"
„A hazáért!"
„Ne bántsd a magyart!"
„Itt az idő, most vagy soha!" 43
A nemzetiszínű zászló általában vászonból való. Készítésének a
módját előírás nem szabályozta, azért méret és kivitel tekintetében sok
féle.46 Fehér csíkjukon (de másutt is) többnyire az 1848-as évszámot, a
magyar kiscímert 47 (7. kép), sokszor pedig változatos szövegű felírást
is találunk; azokon a zászlókon például, amelyekkel 1848 áprilisában
Pesten a minisztériumot fogadták, ezt: „Éljen a felelős minisztérium;
Éljen a független felelős minisztérium" stb. 48 A nemzetőri zászlókon is
rendszerint nem a zászlószalagokon, hanem szintén a lobogón találjuk
44 Neógrády
i. m. 4- o. — László k i r á l y k é p e v a n p é l d á u l a g y a r a k i n e m z e t 
ő r ö k zászlaján. A r a d i M ú z e u m . C. K a t . 41. o. — A M a d o n n a I. M á t y á s ó t a sze
repel a pénzeken.
45 Neógrády
i. m. 4 o. — A b é c s i n ő k K o s s u t h o t zászlóval f o g a d t á k Bécs
b e n 1848. m á r c . 15-én. V ö r ö s b á r s o n y s z a l a g j á n , a r a n y h i m z é s s e l e z a f e l i r á s v o l t
r a j t a : ,,Von F r a u e n W i e n s " . — C. K a t . 36- o. — N é m e l y a l a k u l a t csak 1849-ben
c s e r é l t e fel r é g i zászlaját a m a g y a r r a , p é l d á u l a 39. e z r e d 1- zászlóalja 1849.
á p r i l i s á b a n , a c i n k o t a i g y ő z e l e m után- Hampel:
K a t . 78- o.
46 Neógrády
i. m . 4. o.
47 Ld. a 8. é s 9. k é p e t .

48 Az 1948-i Centenáris Kiállítás
nélkül.

IV.
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a szokásos jelmondatokat és egyéb felírásokat. Az Aradi Múzeum egyik
darabján például az előlapon van a címer és „Éljen a király és a sza
badság", a hátlapon, koszorúban: „Moss", alatta ekevas, kés, az 1848-as
évszám és „Áldás, Egyetértés, Béke és Rend" felírás; 49 egy másikon, a
címer mellett: „A Polgárnak legszebb éke, Jog, Szabadság és a Béke",
hátlapján pedig a koronázási jelvények és „A Trónnak legbiztosabb
alapja az alkotmány". 50 A szabolcsi nemzetőrök piros-fehér-zöld színű

7. kép.
«9 Aradi Múzeum. — Az 1948—1949-i Centenáris Kiállítás katalógusa. 41. o.
( C Kat.)
M Aradi Múzeum. C. Kat. 41. o.
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zászlaja ellenben üres, s díszítő selyemszalagján ez a felírás: „Szabolcs
a hazáért" és „Győzni vagy meghalni, 1848. szeptember". 51
A nemzetőri zászlókon olvasható jelmondatok 1848. májusában már
türelmesnek tűnlek. Az Ellenőr kolozsvári szerkesztője az új zászlókkal
kapcsolatban kéri is a közönséget, hogy: „...szíveskedjenek mintául
venni a már meglévőt, d e . . . nem azért, hogy olyant, hanem azért, hogy
ne olyant csináljanak. Az afféle csend, rend, béke, békó s több ily

8.
*i Szabolcsi Múzeum. C. Kat. 41. o.

kép.
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pecsovics felírástól óvakodjanak. Én inkább akarok — így folytatja —
zavart a szabadsággal, mint békét szolgasággal. Aztán figyelmükbe
ajánlom azt, hogy a béke és békó közt csak egy betű a különbség. Ma
békét, s holnap bé'kót írtnak nyakunkra. Prabatuim est". 52
A honvédzászlóhoz hasonlóan a nemzetőri lovascsapatok nemzeti
színű zászlaja is kisebb volt, mint a gyalogosoké. 53 A jelmondat itt is

9. kép.
52 Ellenőr 1848. V. 8.
83 ilyet láttunk az 1S48—lS49-i Centenáris Kiállítás IV. termében.
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szalagon a szokványosabb, s a lobogón többnyire csak az 1848-as évszám
kapott helyet. A trikolór-zászló rúdja általában vörös színű, de van
piros-fehér-zölddel csíkozott is.
A szabadságharc folyamán a honvédeinkkel együtt küzdő bécsi,
olasz, lengyel, tiroli (vadász) és német légiónak is volt saját külön
zászlaja. A bécsieké piros-fehér-zöld színű és „Szabadság! Egyenlőség!
Testvériség! WIENER LEGION für UNGARN" felírással volt ellátva.
A bécsi ifjúság a pesti nőktől is kapott nemzetiszínű zászlót. A bécsiek,
viszonzásul, Mátyás király pajzsát küldték el a pestieknek, s a magyar
ság, húsvét napján, a Múzeum előtt rendezett népgyűlésen, Szemere és
Eötvös miniszterek jelenlétében vette át a becses ajándékot. 54 Az olasz
légió zászlaja fehér színű s egyik oldalán a babérkoszorúba foglalt
koron átlan magyar és olasz címert, a másikon ugyancsak babérkoszorú
ban magyarul és olaszul „Éljen a magyar-olasz Unió! Éljen a szabadság"
mondatokat tartalmazza. A többi légió zászlaja eddig nem került elő. 55
A zászló színei a csapat becsületét, erényeit jelképezték: a vörös a2
erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt. Minden nagyobb csapategységnek volt zászlaja. A zászlóvivőt a csapat erősebb és szellemi
tekintetben is kiválóbb emberei közül szemelték ki. Tisztsége kitüntetés
számba ment, s nagyobb zsoldpénzzel is járt.
A honvédek esküt tettek zászlójukra. Formulája így hangzik: „Én
N. N. esküszöm,. hogy a magyar birodalom zászlójához, a királyhoz és
a magyar alkotmányhoz hű maradok; hogy az ország mind kül-, mind
belellenségeit saját ellenségeimnek tekintendem, és bárki ellen a ma
gyar birodalom egységét és függetlenségét életemmel és véremmel védendem. Esküszöm, hogy a törvénynek, az országgyűlésnek és az ez
által a kormányzóhatalommal megbízott országos honvédelmi bizott
mánynak engedelmes leszek, és katonai kötelességeimet mindenkor híven
és pontosan teljesítendem. Isten engem.. ."56
Az 1848—1849-es honvédzászlók nem voltak tokjukban óvott dísz
jelvények csupán: Végigkísérték honvédeinket dicsőségük és kálváriájuk
útján. Nem is maradt belőlük sok, mert az osztrák, elnyomó hatalom
dühvel pusztította a magyar győzelmek ezen beszédes szimbólumait,
emlékeit. Az egykorú csataképeken mindig ott látjuk a zászlót, s ez
nem a művész fantáziájának a szüleménye csupán. Sokszor egyedül csak
a zászlóhoz való rendíthetetlen ragaszkodás hozta meg a kívánt sikert
«4 Ellenőr 1848. 2. sz. V. 5.
55 Neogrády i. m. 6. o.
66 Barta I.: Kossuth Lajos 1848—49-ben. III. Kossuth Lajos az Országos Hon
védelmi Bizottmány élén. I. r. (Budapest, 1952) 233. o. — Neogrády (i- m. 3—4. o )
egy rövidebb (u. 1. a Szemere-kormány idejéből való) formulát is ismer: ,,Eskü
szöm az élő Istenre, hogy hazám alkotmányát s a magyar nemzet függetlenségét
életemmel és véremmel megvédeni kész vagyok, nemzeti zászlómat soha el nem
hagyom s a magyar minisztériumnak s törvényesen kinevezett elöljárómnak en
gedelmeskedvén, kötelességemet mindig pontosan és híven teljesíteni fogom".
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és győzelmet. Sok adatunk van ilyen haditényekről. 57 Régebben az ütkö
zet előtt a zászlótartó sarkantyúit leoldották, mert a zászlóval . . . „csak
győzni vagy meghalni lehet". „Ha az egyik kezedet meglövik — írja
egy régi (Zrínyi-korabeli) szabályzat —, amellyel a zászlót tartod, át
veszed a másikba, ha ezen is seb vagy lövés esik, a szádba veszed, ha
pedig látod, hogy az ellenség hatalmat vesz rajtad és a zászlót tovább
meg nem tarthatod és oltalmazhatod, akkor magadat belé takarod és
magadhoz szorítod és így halsz meg." 58 A zászló védelme ezért minden
harcos legszentebb kötelessége, azzal a csapat dicsősége elválaszthatatlan
egységet képez.
A zászló hősies védelme viszont kitüntetéssel, jutalommal járt.
Az egész csapat vitéz magatartásáért pedig a zászlót díszítették fel
érdemrenddel. 1849-ben elsőnek a 19. ezred 3. zászlóalja új zászlajára
tűzték ki március 1-én a III. osztályú érdemjelet a Cibakházánál tanúsí
tott vitéz magatartásáért. Ez az OHB. február 274 határozatából történt
így, „ . . . mivel a honvédek közül senki sem akart külön kitüntetést.. ." 59
67 A schweehati csata (1848. nov. 23.) például sikertelenül végződött, de vol
tak dicsőséges és biztató jelenetei is. Gózon százados kezébe ragadta a zászlót,
előrerohant vele, földbe szúrta, s így kiáltott fel: „Ide magyar! Itt a zászló, itt
halj meg!" — A felsődunai visszavonulás napjaiban az Erneszt-zászlóalj a Nagy
szombatnál elszenvedett súlyos vérvesztesége mellett zászlaját is elveszítette,
amit dec 22-én Kossuth így jelentett be: „Az Erneszt-zászlóaljnak zászlőőrző
százada ott fekszik lobogója mellett, mely csak a század utolsó emberével tudott
elesni". Pap I).: Okmánytár 282—284. o. Az ilyen veszteségeknek sohasem örültekKossuth azonban (dec- 20-án a képviselőházban) m°snvugtatta őket —kijelentvén,
hogy „ezen századnak a nemzet mégis egy új zászlóval tartozik, melly egy tölgy
koszorúval kerítve legyen", mert elveszítette ugyan, de „dicsőn"- (Barta I-:
Kossuth Lajos 1848—49-ben. III. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizott
mány élén- I- r- Budapest. 1952- 815. o.) — Asbóth Lajos ezredes, a 2. hadtest
parancsnoka, a peredi csatában nem egyszer maga ragadta kezébe a zászlót, s
vitte a támadás súlypontjára, hogy magával ragadja embereit. A zalai 56-os
zászlóalj Királyrévnél válságos helyzetében az ellenség felszólítására már-már
megadta magát. Ekkor Jámbor Ferenc őrmester felkiáltott: „Zalamegyeiek! Oda
ne adjátok, meg ne gyalázzátok a kápolnai zászlót!" Egyenlőtlen közelharc
fejlődött ki. Szekeres József hadnagy embereit a zászló köré csoportosította, s
Horvát őrmester a Dudvág partjára rohant vele- A vértesek utolérték, de ő:
„inkább meghalok, de az én kezemből ki nem veszitek a zászlót" kiáltással bele
vetette magát a vízbe, ahonnan aztán bajtársai (zászlóstól) mentették ki. Köz
ben segítség is érkezett, s rohamával visszavetette az ellenséget. — Budavár
bevételénél (1849. május 21.) Máriássy ezredes és Hernády hadbíró tűztek ki
egy-egy magyar zászlót. „Hozzátok azt a zászlót fiúk, gyorsan ide a vár fokára,
hadd lássa Pest nemzetünk szineit a bevett vár ormairól lobogni" — így biz
tatta honvédéit Hernády. — A tápióbicskei csatában Földváry Károly őrnagy,
c 3. zászlóalj parancsnoka kiragadta a 9- zászlóalj zászlótartójának kezéből a
zászlót, s ..utánam fiúk!" k<áltá==al futamította meff az ellenséget- (Podzer K.:
Leiningen-Westerburg Károly gróf 1848—49-i honvédtábornok életrajza. Balassa
gyarmat. 1932. 47. o.) A 9- zászlóalj visszakövetelte zászlaját, azonban csak Dam
janich közbelépésére kapták vissza, azzal a feltétellel, hogy a zászlótartót meg
büntetik.
5
» Neográdi i. m. 6. o. (Átírva Zrínyi M. ,, . . . az militiarul irt tractatus"ból 59való extractus"-ából. Szécsy K.: Gr. Zrínyi Miklós II. 251. oBarta I.: Kossuth Lajos 1848—49-ben. IV. Kossuth Lajos az Országos Hon
védelmi Bizottmány élén. II. r. (Budapest, 1953) 556. o. — Klapka 1849. ajug. 8-i
napiparancsában a 18., 37. és 64. zászlóalj zászlaját díszítették fel a IIT. osztályú
érdemjellel. O. L. 1848—1849. 14. Fasc. — 1849. márc. 1-én a 3. zászlóalj zászlajá
nak a felavatásánál Leiningen így beszélt: „Bajtársak! Tekintsetek ezen új és
magyar színekkel díszlő zászlóra. Nincs üdő, hogy szokott ceremóniával avatsam
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összefoglalásként tehát megállapíthatjuk, hogy 1848 általánossá tette
nálunk a nemzeti zászló használatát. Háromféle 1848—1849-es zászlót
különböztethetünk meg: 1. a régi hagyományokhoz igazodó és hivatalosan
is előírt (honvéd gyalogsági és lovassági) hadi csapatzászlót, egyik olda
lán a koronás (1849. tavasza óta korona nélküli) magyar kiscímerrel
(6. kép), a másikon vármegyei, illetve városi címerrel, vagy máis képpel
stb. 60 ; 2. a piros-fehér-zöld színű nemzeti zászlót, melyét a közhivatalok,
a polgárság, a nemzetőrség (szintén gyalog- és lovassági zászló formájá
ban) és a polgári őrhad-alakulatok használtak 61 és 3. a republikánus csa
patok nemzetiszínű szalaggal díszített vörös zászlaját. 62 Bár az emlékek
tanúsága szerint használatuk bizonyos fokig vegyes, mégis a honvédség
túlnyomóan az elsőt, a nemzetőri zászlóaljak inkább a másodikat, a
polgárság és a közhivatalok pedig kizárólag a nemzetiszínű zászlót hasz
nálták. Némely alakulatnak több, mégpedig dísz-, hadi és gyakorló
zászlaja is volt. 63
13. A zászló ünneplésével egyidejűleg, francia példára, pártállásuk
nak és örömüknek a kifejezésére, a pesti polgárok mellükre kokárdát
tűztek. A Március Tizenötödike a márciusi napokra visszaemlékezve
megjegyzi, 'hogy az ifjúság megmozdulása után „másnap (már) az arisz
tokrata, a polgárság és proletár sereg a koldusokig felvéve a nemzeti
cocardát". 64 Március 18-i helyzetjelentésében pedig azt írja, hogy „a vá
rosban a hangulat csendes, de vannak türelmetlenséget mutató symptomák is. A közbátorságra ügyelő bizottmány (comité du salut public)
folyvást működik. A nemzeti kokárdát kivétel nélkül minden ember
viseli". 65 Pár nap múlva már a vidéken is kokárdásan ünneplik a ma
gyar szabadság hajnalhasadását. Csaknem mindenütt a nők készítik, és
ők is tűzik a férfiak mellére. 66 Kolozsvárt például márc. 21-én a boltok
ban alig van már szalag; nők csinálják a kokárdát, s — mint említet
tük — az ablakokból szórják a felvonuló tömegre. 67
Mivel a Világos utáni napokban az elnyomó hatalom a magyar
szabadságharccal kapcsolatos minden emléket tervszerűen pusztított, s
a szigorú büntetés kilátásba helyezése miatt nem egy őrzőjük is sza
badulni igyekezett tőlük, nagyon kevés 1848—1849-es ereklye maradt
ránk. A második világháború végén pedig a Magyar Nemzeti Múzeumbé ezen zászlót, hanem itten az Isten szabad ege alatt ünnepélyes esküt teszünk,
hogy utolsó csepp vérünkig védelmezni és előlobogása alatt hazánkat megmen
teni és szabadságunkat biztosítani fogjuk. Éljen a haza, éljen a szabadság!"
Podzer i. m. (az 57. iesyzetbem 32. o.
60 A szabadcsapatok zászlói a nemzetőrségéivel egyeznek. A Kossuth-szabadcsapatét leírta Hampel. (Kalauz 12. o ) Az emigrációba is elvitték. Fehér ala
pon vörös-zöld lángnyelvek díszítik. Előlapján a magyar, hátlapján pedig a szé
kelyek címere látható.
sí Hampel: Kalauz 83. o- — Az őrhadak a nemzetőrség elődei.
«2 Ld. a 14. §-t.
63 Neogrády i. m. 4. o.
«4
Márc. T. 1848. 40. sz. V. 1.
85
TT. o- 1848. 1. sz- 4. o- III. 18
«6 1848. TL- 1. évf. 41. o
67 U. o. VII. évf. 10. o '
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nak éppen az 1848—1849-es gyűjteménye pusztult el 68 , úgyhogy az
1948-i Centenáris Kiállítás is csak néhány eredeti 1848—1849-es kokárdát
tudott bemutatni. 69 Belőlük azonban mégis tiszta képet alkothatunk a
száz esztendővel ezelőtt viselt nemzetiszínű rózsáról.
Több fajtáját ismerjük. Az első csoportba azokat a kokárdákat soroz
hatjuk, amelyek valóban a rózsára emlékeztetnek. Általában a nemzeti
színű szalagnak egy középpont körül ék-szerűen redőzött összehajtogatásával készültek úgy, hogy a vörös szín a rózsa kerületén helyezkedik
el, utána pedig, befelé, a fehér és a zöld következik. A zöld gyűrűt néha
külön szalagból készítették, hogy szirmai elég nagyok legyenek, a rózsa

10. kép.
közepére pedig még nemzetiszínű gombot is szereltek azért, hogy a szer
kezet kevésbé tetszetős részét eltakarják, de azért is, hogy reá az
1848-as évszámot írhassák. Ez a gomb néha fehér, a számjegyek pedig
feketék vagy vörösszínűek. A rózsáról általában ék-alakban két, vagy
függőlegesen egy, szintén nemzetiszínű szalag függ. Ezen típusú kokár
dát 10. számú képünkön mutatjuk be. Változatossá szirmainak redőzési
módja és száma teszi. A bemutatott rózsának például (kétszer) 19 szirma
van (19 elül és 19 hátul), de akad ennél kevesebb vagy több szirmú
kokárda is. Átmérője átlag 5—10 cm, szalagjának a hossza pedig az
átmérővel arányos, s körülbelül a kétszerese. A színek néha fordított
e» c Kat. 5. o.
69 C. Kat 38-, 40. és 63. o- stb. — A megmaradt kokárdákat tulajdonosaik
áhítattal őrizték. Brassóban Koós Ferenc tanfelügyelő a 90-es években (a már
cius 15-i ünnepélyeken) 1848-as kokárdát viselt- (1848—1849. TL. I. évf 19. o) —
Krook Frigyes Tamás, a Vasvári csapatában szolgált svéd szabadságharcos,
öreg korában is őrizte két kokárdáját és attilája zsinórját. (U. o. V. évf. 107—
110. o.)
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rendben is szerepelnek: közepén vannak a vörös, a peremén pedig a
zöld szirmok/» Ilyen esetben azonban valószínűleg elnézéssel van dol
gunk: a márciusi napok lázas sietségében készültek, s eleinte a zászló
val kapcsolatban is figyelmeztetni kellett a közönséget a helyes szín
rendre. De az is lehetséges, hogy néhányat szándékosan készítettek így
hogy a vörös szín erőteljesebben kidomborodjék. Ilyen kokárdát látunk
például Vasvari Pál mellén Barabás Miklós 1848-i kőrajzán, melyet a

11.
38.

kép.

?« Például Vasvári Pál képén. — Magyar Történelmi Képcsarnok. -- C Kat.
71
Marc. T. 1848. 3. sz. 12. o-

7 Hadtörténelmi Közlemények — 16723/2
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Teleki Blanka-Nevelőintézet növendékei rendeltek forradalmár törté
nelemtanáruk tiszteletére. 72
A második csoportba sorozható kokárdák szintén rózsaformájúak, &
csak készítési módjukban térnek el az elsőtől. Ilyenek például azok a
kokárdák, amilyeneket Kossuth Lajos osztogatott csákvári látogatása
alkalmával. (11. kép.) Szirmai három rétegben helyezkednek egymásra
úgy, hogy keresztbe rakott keskeny vörös szalagból van a hét vörös r
rajtuk ugyanannyi, de valamivel kisebb fehér, legfelül (középen) pedig
a négy legkisebb zöld sziromlevél. Ez a rózsafajta azért tetszetős, mert
szirmai recézettek és élénk kontrasztban tükrözik a nemzeti színeket.
Gomb helyett aranyozott kiscímer van rajta, lefüggő piros-fehér-zöld
színű (egyes) szalagja pedig szintén keskeny szalagocskákból van egybe
varrva. 73 A lefüggő kokárda-szalagokon néha felírást is találunk.
A Magyar Nemzeti Múzeum egyik példányán például ezt: „Éljen Kossuth
Lajos. Éljen a szabadság. Emlék 1848".7á
A harmadik csoportba a pillangókötésű (,,kravátli"-szerű) díszesebb,
kokárdák tartoznak. Főként a nők viselték. Ma is divatosak. Az Aradi
Múzeum egy nagyon becses ereklyét őrzött meg belőlük. Damjanich
özvegyének nemzetiszínű selyemkokárdája ez, melyet 12. képünkön be
is mutatunk. Ék-alakban vágott szalagjait aranyrojtok díszítik, két
szárnya pedig függőleges irányban is piros-fehér-zöld színű szalaggal
van átkötve, s gyöngyházból alakított „köztársasági" kiscímer ékesíti.75Ez az igénytelen címer beszédes dokumentuma Damjanichné republiká
nus meggyőződésének.

12. kép.
'2 Ld. a 70. jegyzetet.
75
A r a d i M ú z e u m . C. Kat. 104. o.
74
Magyar Történeti Múzeum. C- Kat. 63. c>
75
A r a d i Múzeum. C. Kat. 104. o.
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1848 márciusában az ismertetett háromfajta nemzetiszínű rózsa volt
divatos, de ismerünk egyszerűbb, kokárdapótló nemzeti jelvényeket is.
Ilyen a nemzetiszínű pántlika, melyet ruhán, kalapon vagy gomblyuk
ban (a nők nyakdíszként 7e ) viseltek, vagy zászlódíszül alkalmaztak.
Az utóbbiak kétfélék: vagy nemzetiszínű szalagcsomót alkotnak, s néha
felírással is el vannak látva, vagy a zászlóéval azonos anyagból készül
tek, és minden esetben jelmondat van rájuk hímezve vagy festve.
(Ld. a 4., 6., 8. és 9. sz. képet.) Vidéken egyszerűbb nemzeti jelvényeket
is készítettek. A Március Tizenötödikének többféle ilyén népi jelvény
ről van tudomása, de nem írja le őket.77 Legkedveltebb a nemzetiszínű

"-Bl WS i

13. kép.
'6 Kassai Emlékalbum 175. o. — Széchenyi nemzetiszínű mellszalagot viselt.
Magyar Történeti Múzeum Történeti Tára. C. Kat. 119. o.
" Marc. T- 1848 14. sz. IV, 1.
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tolldísz lehetett, amilyent a nemzetőrök és a honyédtisztek viseltek
(8. kép), s választások alkalmával, némileg módosítva, később a nép is
használt. Nem lehetett ritka a pálcikára vagy gombostűre szerelt, s
emelvényre, ruhára vagy kalapra tűzhető kisebb zászló vagy zászlócska
sem. Kossuth — mint láttuk — rniaga is osztogatott ilyen ruhára vagy
kalapra tűzhető zászlócskákat csákvári látogatása alkalmával. Belőlük
egyet ehelyütt is bemutatunk. (13. kép.) Körülbelül 10 cm-es, egyik végén
karikában végződő, tűre erősített, mintegy 6 X 8 c m 2 felületű és mind
a három színsávjában ékben végződő selyemzászlocska ez, fehér csíkján
„Mindent a népért" felírással. 78
A magyar nemzet a márciusi napokban kivívta ugyan szabadságát,
de nem volt még hadserege. A honvédség csak a haza „veszélyes" nap
jaiban született meg, s a magyar katona akkor még idegen földön, idegen
egyenruhában és gyűlölt színek alatt (hiába) várta nemzeti alakulatokba
való beosztását. Ezért, de a rend fenntartása céljából is, mindjárt az
első napokban, először a fővárosban, majd országszerte mindenütt pol
gári, illetve nemzeti őrségeket alakítottak. Szinte varázsütésre támad
nemzetőri gyalogságunk, lovasságunk, (tervben) tüzérségünk és vannak
nemzetőri vadászaink, ezredekbe, zászlóaljakba, századokba osztva, saját
zászlóval, tisztikarral, magyar vezénylettel és gyakorlati szabályzattal,
de nagyrészt fegyver és egyenruha nélkül. Az eperjesi főiskolai nemzet
őrség ruházatáról már megemlékeztünk: vitorlavászon-kabátjuk emlékez
tetett csupán az egyenruhára, nemzetiszínű zsinórzat, trikolór libatoll
és nemzetiszínű karkötő a jelvényük. Pedig ők a tehetősebb rétegből
regrutálódtak. A bártfai nemzetőrök már csak kokárdát és karszalagot
kaptak. S így volt ez nagyjából másutt is. Később, egyes vármegyék és
városok ruhával, csákóval vagy sapkával látják el őket, tisztjeik pedig
többnyire maguk gondoskodnak felszerelésükről. Május elején a nemzet
őrség még mindig rendeletre vár a ruházat dolgában. Az Ellenőr 5-én
figyelmezteti a vidékieket, hogy az előírás megjelenéséig ismertető jelet
kell viselni: a köznemzetőrnek kétujjnyi nemzetiszínű posztószalagot
a balkaron, az altiszteknek hegyével a kéz felé irányuló ék-alakú szala
got, a tiszteknek pedig „egy szalagot a nyakokba, jobbról vallókról bal
hónyok alá vezetve". 70 Legfontosabb jelvényük azonban még később is
a kokárda és a nemzetiszínű karszalag maradt. Anyaga rendszerint
selyem vagy posztó, de ismerünk horgolt karszalagot is. 80 Az 1948-i
Centenáris Kiállítás belőlük is bemutatott néhányat, például Simonides
Antalét, Sárosi Gyuláét, Prohászka Ferencet és még néhány ismeretlen
nemzetőrét. 81 Mind az Aradi Múzeum tulajdona, tehát nagyrészt aradi

'8 Aradi Múzeum. C- Kat. 63. o
'9 Ellenőr 1848. 2. sz. V. 5.
so Magyar Történeti Múzeum Történeti Tára- C Kat. 39. o. — A Hadtörté
nelmi Múzeum is őriz egy 1848-ból való horgolt karszalagot.
81 Aradi Múzeum. C. Kat. 36. o. — Magyar Történeti Múzeum Történeti
Tára. C Kat. 39. o.
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rabságuk idejében szedték el tőlük. Simonides Antalé keskeny, erős,
piros-fehér-zöld színű selyemszalag, közepén bronzból öntött koronás
szabvány-kiscímerrel, melyet olaj- és babérlombág övez, s alul lévő
félkörlemezkéjén „15-ik Márczius 1848" felírás olvasható. 82 (14. kép.)

14. kép.
15. számú képünkön egy ismeretlen hős viharedzett piros-fehér-zöld
színű, három posztócsíkból kezdetlegesen összevarrt nemzetőri kar
szalagját mutatjuk be. 83 Fekete tintával az 1848-as évszámot jegyez
ték rá. Meglátszik rajta, hogy viselője nem a tarsolyában őrizte. A nem
zetőri kokárdák megegyeznek a polgárságéval, hiszen valamennyi a 48-as
honleányok kezemunkája.

15. kép.
14. Voltak nemzetőri alakulatok, melyeknek tagjai a nemzetiszínű
jelvény mellett még más, különleges megkülönböztető jelvényt is visel
tek, például halálfejet, ágyút, golyókat stb., de volt közöttük egy fel
tűnőbb is: a forradalom vörös színe. Ezt — adataink szerint — legko8 2 M a g y a r T ö r t é n e t i M ú z e u m T ö r t é n e t i T á r a . C. K a t . 36. o.
83 Magyar Történeti Múzeum Történeti Tára. C Kat. 39. o.
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rabban az 1848. márc 31-i pesti tüntetés alkalmával tűzték ki, mely a
30-án Pozsonyba érkezett két királyi leirat ellen irányult. Az első a fel
állítandó had- és pénzügyminisztériumot akarta paralizálni, a második
Pedig azt kívánta, hogy a jobbágyfelszabadításról szóló törvénycikkeket
a rendek „bővebb tanácskozásba vegyék", amíg a nemesség kármentesí
téséről nem gondoskodnak. Kossuth az országgyűlésen elutasítja az ud
var követelését, amely Pesten 30-án vált ismeretessé. Az utcákon pilla
natok alatt csoportosulások alakultak. „Másnap reggel a népet alig le
hetett lecsillapítani. — a parasztokat akarták becsődíteni ,a harangokat
félreverni, s minden csitítás dacára kitűzték a veres zászlót. Az egész
város talpon volt s készült azon esetre, ha estére jó híť nem érkezik." 84
A vörös szín használata ezóta gyakoribbá válik.
Április 1-én, délután, a városháza előtti téren, csődület támadt, s
a Fillinger-kávéház közönsége és az Uri-utcában csoportosuló nép is
megmozdult. A Március Tizenötödikének a megfigyelője szerint azt
beszélték, hogy egy nemzetőrrel, akinek karján vörös szalag volt, a pol
gárok méltatlanul bántak, s a tömeg elégtételt követelt. Mások a
Vadászkürt előtt akartak egy vörösszalagost elfogni, de az ifjúság ki
szabadította. A városháza előtt nagy volt az izgalom; a kereskedők
bezárták boltjaikat. A Március Tizenötödikének a tudósítója elmondja,
hogy „néhány nap óta többen mutatkoznak a városban, akik az eddigi
vörös, fehér, zöld kokárda helyett csak veresét kezdtek hordani".
Mások meg nagy vörös tollat tűztek kalapjukra. Akadtak közöttük
olyanok is, akik tagjai voltak a mérsékeltségéről ismert középponti
választmánynak. Az új jelvény eleinte senkinek se tűnt föl, most meg
bántalmazzák viselőit. A nemzetőrség rendet teremtett, š a vörösszala
gosokat szabadonbocsátották. Eközben a városháza ablakából valaki
lekiáltott, hogy „mindazok, kik vörös kokárdát viselnek, hazaárulók",
de „általános szánalom és mosoly követé e rövid haranguirozást".
A Március Tizenötödike is védelmére kel a vörös kokárdának, és meg
nyugtatja
olvasóit: Ne tegye maigát senki nevetségessé, hiszen
„ . . . ezelőtt tíz-tizenkét esztendővel azon három szín is, melly most a
királyi palota s a laktanyák tetőin lobog, meglehetősen tiltott portéka
volt, azért, ha a mostani vörös kokárda netán egy fokkal szabadelvűbb
politica jelképét is viselné, az ellen olly oktalanság volna fellépni most,
mint volt akkor, midőn a három szín viselését felségsértésnek tartot
ták". 85 Április 6-án tisztázódott a helyzet. Az „Egyenlőség első százada"
nyilatkozatot közölt — kijelentvén, hogy „tagjai március 20-ától mint
megalakulási naptól fogva ismertető jelül vörös szalagot hordanak", s
a polgárok ezt lázongási jelnek véve, túlbuzgóságukban, viselőit bán
talmazták, a Pester Zeitung pedig elferdítve ismertette ezeket az esete
ket. Az álhírek eloszlatására Sebő Antal az alakulat megbízásából kis* Márc. T. 1848. (14. sz. IV. 1. — Spira Gy.: Kossuth szövetsége a radikális
balolriaiial és a néni tömegekkel. Kossuth-Emlékkönyv (Budapest 1952.) II. 157- o.
95 Márc T. 1848 19- sz IV*. 6.
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jelenti, hogy a haditanács és a nemzetőrség parancsnoka az ügyet már
elintézte, a megbántottak pedig elégtételt kaptak. A haditanács még
arra is kötelezte az erőszakoskodókat, hogy az okozott kárt megtérítsék. 86
Április 9-én a pesti „rendre ügyelő választmány" felvilágosító kiáltványt
is ragasztott ki az üggyel kapcsolatban. Türelemre inti. a polgárságot:
„Szabadság, egyenlőség, testvériség a jelszavunk! Kivívtuk a szabadsá
got, hogy véleményét mindenki szabadon nyilváníthassa. S midőn az
egyenlőséget kimondottuk, ezt azért tettük, mert testvérileg akarunk
összeolvadni... A magyar forradalom nagy dolgok véghezvitelére ütött
ki, s nem lehetett, hogy a dolgok menete bizonyos elvekre ne alapít
tassák. Az elvet pedig a szabad ember külsőleg is viselni szokta. így
történt, hogy mozgalmaink jeléül a nemzeti három szín tűzetett ki
országszerte. Azonban polgártársaink közül sokan a színek megválasz
tásában másként jártak el. Vörös szalagokat tűztek ki fövegeikre, ami
természet szerint senkinek sem tiltathatik meg. Ebben más polgártár
saink a veszedelmet, vérontást és lángokat látták, mellyek békés lakai
kat netalán felháborítaná j ák; és ők erőszakot használtak e színek viselése
ellen", pedig „a vörös szín viselése olly egyszerű valami, melly magában
semmi veszélyt nem rejt; minden ember tetszése szerint tűzheti magára
azon színt, a nélkül, hogy a szabadság és a haza függetlensége elvei
szerint atoban megtámadtatnék." Befejezésül pedig kijelenti, hogy a
zavartkeltőkkel szembeni a jövőben a hatóság megtorlást fog alkal
mazni. Pesten, 1848 márciusában a vörös zászlót nem is tűzték
ki többé. Lehet, hogy a munkásság készült rá, de barátjuk, a radi
kális Vasvári is csak „tartalékolta" osztagaikat, s a kézművesipari
munkások március végén nemzetiszínű zászlókkal vonultak fel a céh
házak felé, amikor munkabérköveteléseiknek nyomatékot kívántak adni.
Amikor az Ideiglenes Miniszteri Bizottságtól a minisztérium vette át
a kormányzást, Vasvári maga fejtette ki a pestmegyei választmány előtt,
hogy titkos mozgalom keletkezett az iparos és kézműves ifjúság között,
de a központi választmány annak idején a gyanús erők felhasználásától
óvakodott. Vasvári ajánlotta, hogy sérelmeiket a minisztérium orvo
solja. A forradalom első napjaiban titokban külön munkás csapatok
alakultak, s az Újépület elfoglalására is ajánlkoztak, de az akkori „éji
választmány" többsége tervüket elvetette. A nemzetőrségbe jelentkező
iparos ifjúsággal szemben is bizalmatlanok voltak. Amikor egy mester
ember a vörösszalagosokat megfenyegette, Vasvári egyik barátja így
felelt neki: „Tudja-e ön, hogy életök kezünkben van, s ha minket vér
rel ijesztenek, mi Önöket saját zsírjokban fogjuk megfojtani..., saját
legényeikkel fogjuk önöket legyilkoltatni". Ez hatott, „s a vörös tollak
viselését senki többé vérengzéssel gátolni nem meré". 87
Ezekből az adatainkból az is kiviláglik, hogy a vörös toll és kokárda
(karszalag) a radikálisok jelvénye, az „Egyenlőség első százada" pedig
86 M a r c . T- 23. sz. 1848. IV. 1(1.

8' Mérey Gy-: Munkásmozgalmak 1848—49-ben. Budapest, 1948. 51—52. o.
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vörös karszalagos nemzetőri alakulatuk lehetett. A nemzetőrségnek
volt ugyanis „egyenlőségi" és „közosztálya". Az előbbinek az élére,
ezredesi ranggal, a miniszterelnök Nyáry Pált állította, a „közosztály"
pedig Teleki Lászlót választotta századosául. 88
Nemsokára vidéken is feltűnnek ezek a jelvények. Meg is szapo
rodnak, és vitéz katonai alakulatok is kezdik használni. így a 9. honvéd
zászlóalj, a kassai „vörössapkások" híres alakulata 89 , a debreceni vörös
szalagosok 90 és a bakonyi pirospántlikások. A bakonyiak már nyíltan
bevallják, hogy republikánusok: a köztársaságra esküsznek, vörös zászló
alatt harcolnak, s e mellett még fontos politikai hivatást is teljesítenek.
Tomor Ferencnek a Március Tizenötödikébe 1848. december 30-án be
küldött leveléből ismerjük őket és szellemüket. „Nyugodt vagyok
— írja —, mert megszabadultam olly zászlótól, ahol az előléptetések
instánciák és pátronusok által történnek és most olly csapatnál vagyok,
hol a jutalmat érdemek szerint osztják. E csapat a bakonyi piros pántli
kásoké! Vezéreink Mednyánszky és Rohlicz. És e csapatnak illy vezérek
kellenek. E csapat legeredetibb és legnagyobbszerü hivatása: Mi a mel
lett, hogy a hadviselésben részt veendünk, még a nép political elvei
fölött is őrködünk. Esküdtünk a köztársaságra! Hallja-e polgártárs!?
a mi imádságunk a köztársaság. Emlékezzetek szavaimra, ha majd hal
lani fogjátok, hogy a magyar köztársaságot a magyar hadsereg kiáltá
k i . . . Még egyszer ti bakonyi gyerekek! gyertek hozzánk, tűzzétek ki
a piros pántlikái, esküdjetek vörös zászlónk alá, itt a harczi babér és
a haza jövője. Isten önnel szerkesztő. Éljen a köztársaság. Tomor
Feréncz". 91
88 Ellenőr 1848. 1. sz. máj. 2.
89 Honvéd (1948. febr—márc) 67. o.
90 November 12-én például Lippánál 400 debreceni vörösszalagos tízszerte
nagyobb ellenséges csapatot futamított meg. Potemkin i. m. 29. o.
9i Márc. T. 1848. 247. sz. XII. 30. — A bakonyi pirospántlikások az 1848. dec.
közepén Győrött alakult partižáncsapat emberei voltak. Lukács Sándor győrvá
rosi kormánybiztos szervezte meg őket azzal a feladattal, hogy a vidék népét
gyűjtsék hadba. December 20-án így jelenti ezt Kossuthnak: ,, . • . Az ide mellé
kelt fölhívásból méltóztatik látni, hogy utászkari hadnagy Mednyánszky Sándor
vezérlete alatt, — kit e' tekintetből megbízni legcélszerűbbnek gondoltam -r SLZ
önkéntes népfölkelési csapatok alakulása iránt a' kellő intézkedést megtettem, a'
fővezér mellé adtam egy alkalmas segédet, és Görgey főhadvezértől kértem mel
léjük két bátor huszárt. És Mednyánszky vezér úr haladék nélkül veres zászlót
ragad, és bejárja megyénknek hegyesebb vidékeit és a' Bakonyt és telljes re
ményem van, hogy egy pár nap múlva néhány száz elszánt magyar fog zászlója
alá seregleni. Győr megye és városnak börtöneiben létező rabokat kibocsátom,
azon eskü alatt: hogy e' csapatban a hazáért teendő hű szolgálatokkal mentetnek
föl a' további börtönöztetéstől és mossák le vétküket". A jelentésnek Kossuth
által a Közlöny részére megküldött szövege pedig így hangzik: ,,Az önkénytes
népfelkelési csapatok vezére: Mednyánszky Sándor mellé alkalmas segédről gon
doskodott (a győri kormánybiztos) és Görgey főhadvezértől két bátor huszárt
nyert a' felkelő csapathoz. Mednyánszky vezér haladék nélkül veres zászlót ragadand és bejárja a Győr megye hegyesebb vidékeit és a' Bakonyt; minél fogva
reményll a' közbiztos, hogy több százra menő elszánt magyar fog a' vérszin
zászló alá seregleni. Győr megye és város börtöneiben levő rabokat, azon eskü
letétele mellett bocsátandja ki, hogy hazáj okért teendő hü szolgálataikkal mos
sák le vétkeiket". (Teljes szövege a Közlöny 1848. 195. számában. Dec. 22.) Lukács
Sándor december 19-én maga is felkelésre szólította fel a népet, s Kiáltványában a
felállítandó partizáncsapatok feladatát is fölvázolta. ,,Keljetek föl magyarok — .
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1848-ból nem maradt ránk vörös zászló.92 Egynek azonban ismerjük
a leírását. Ez a Rákóczi-szabadcsapat zászlaja, melyet Vasvári Pál elő
írása szerint Teleki Blanka készített el. Vörös színű volt, zöld díszítéssel
a szélein. Egyik oldalán, ezüsttel hímezve, ezek a szavak állottak:
„Oh ha te élnél Rákóczy!" A másik oldalon: „Hazádnak rendületlenül".
Anyaga selyem volt s készítésének a dátumát is magán viselte. 93
A borsodmegyei alispán vörös tollának a hatása alatt kezdik nyil
vánosan is viselni a miskolci honvédek a vörös sapkát. 94 Vörös tollat
viselt a képviselők parlamenti balszárnya, főleg Debrecenben, amiért
vöröstollasoknak vagy flamingóknak csúfolta őket a békepárt. 95 Tavaszi
tanár és író vöröstollas kerek kalapjában utazott 1849. január elején
Debrecenbe. 96 Jókai feljegyzése szerint vezérük Madarász László és
fivére, régi meggyőződésükhöz híven még tovább mentek, s vörös kalapot
hordtak. De vörös tollat — egyes esetekben — nem csak a radikálisok
viseltek. így szeptember 9-én az országgyűlés száztagú küldöttségének
tagjai közül többen — Bécsből hazajövet — vörös tollal fejezték ki el
szántságukat, s az őket szállító hajóra is vörös zászlót tűzettek. Vagy
amikor 1849 januárjában (26. és 27.), Perczel támadó mozdulatai idején,
a pestiek a megszállók ellen tüntettek, sokan „ . . . sipkákban és más
nemzetőri ruházatban, részint vörös tollakkal, vagy vörös szélű fekete
szalagokkal ellátott kalapokban jelentek meg". 97
Vörös sapkát Damjanich és Vécsey is viseltek. Érdekes a története.
Á huszárság egyenruhájának egyik darabja a vörös nadrág volt. Ha
elkopott, tisztítórongynak használták, ép részeiből pedig házi sapkát
készítettek. Egy szemtanú szerint 1848 tavaszán Miskolcon is állomáso
zott egy huszárezred. A márciusi napokban Borsod megye alispánja vörös
tollat tűzött a fő vegére, s példáján fölbátorodva a katonák és a besorozott
újoncok a vörös sapkát most már nyilvánosan is kezdték hordani.
A Kassára helyezett részleg oda is elvitte. így jutott a 9. zászlóalj vörös
írja többek között — és én az ország elnökének megbízásából Mednyánszky
Sándort, lelkes magyart fővezéreteknek kinevezem, seregeijetek zászlója alá
kaszával, vasvillával, dárdával, fejszével: Minden helységben van elég lelkes em
ber, minden helységben legyen vezér az, a' ki akar, 's a' kit a nép legjobban
szeret. *s a helységek vezérei egyesüljenek a' fővezér zászlója alatt, és isten,
és hazánk szent nevében, gyöngítsék, irtsák a' gonosz fajt. .. Föl magyar nép!
a' ti fölkeléstek lelkes katonáinknak nagy segítségére lesz e' szegény haza meg
mentésére, — ti nem fogtok katonáinkkal egyesülni, ti éjjel nappal saját vezé
reitek akaratja szerint utón útfélen hátráltatjátok, pusztítjátok az ellenséget,
a' mint jónak, a' mint hasznosnak fogjátok látni . . ." (O. L. — OHB. 1848:6226sz. Teljes szövege a Közlöny 1848. 195. számában. Dec. 22.)
92 Dr. Csillag F. szives közlése szerint a Hadtörténelmi Múzeumban ilyet
nem őriznek.
93 Lövei K l á r a leírása. 1848—1849. T L . I. évf. 212. . — Az 1848-as vörös zászlók
e m l é k e k é s ő b b is élt. Kopácsi Dezső 1892-ben verset is í r t r ó l u k ilyen c í m m e l :
„Hős Magyarországon v ö r ö s zászló lobog.'' 1848—<1849. TL. IX. évf. 10. o94 1848—1849. TL. VII. évf. 93—94. o.
98 Debrecen 353. o96 1848—1849. TL. I. évf. 179. o.
'•" Debrecen 354. o. — Horváth M-: Magyarország függetlenségi harcának tör
ténete 1848- és 1849-ben. Fest, 1871. 437. o. — Gyűjteménye a Magyarország szá
mára kibocsátott Legfelsőbb Manifestumok és Szózatoknak . . . Buda, 1849. 40. o.
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sapkához. A parancsnokság eleinte tiltotta viselését, később azonban,
mivel a többségnek már megvolt, de anyaghiány miatt is, engedélyezte.
Vitézségük megszentelte sapkájukat, melyet aztán, Görgey javaslatára,
kitüntetésül, más csapatoknak is adományoztak. Nehéz feladatok meg
oldására a szabadságharc folyamán mindenütt a vörössapkásokat vetik
be. í)s Az ellenség rettegett tőlük, s a honvédség világosi lefegyverzése
alkalmával állítólag lövésre kész ágyúkat irányítottak rá »a vörössipkás
3. és 6. zászlóaljra, nehogy még az utolsó pillanatban is kellemetlen meg
lepetéssel szolgáljanak a győzteseknek."
15. A hadügy átszervezése lassan haladt előre. A miniszter időt
kívánt nehéz munkájához, az országgyűlés viszont ingerült volt a kés
lekedés miatt. Végre október 8-án elrendelték, hogy a hadsereg, amely
még mindig az osztrák szabályok alatt állott, régi nevét és színeit
viselte, és német vezénylet szerint mozgott, a magyar színeket és jelvé
nyeket haladéktalanul fölvegye. Október 12-én Kossuth a hadügyminisz
ternek is küld utasítást a nemzeti színek használatáról. „A honvédelmi
bizottmány abbeli határozata, miszerint az egész Magyarországban létező
hadsereg a nemzeti színeket felvenni köteleztetik, a hadügyminisztérium
előtt is tudva lévén, kötelességének tartja a bizottmány a hadügyminisz
tériumot felszólítani, miszerint a hadügyminisztériumi katonai hivatalok
a nemzeti színek felvételére és minden hivatalos vagy ünnepélyes fel
léptüknél azokkali megjelenésükre utasíttatnak, mit a honvédelmi bizott
mány a hadügyminisztériumtól annyival is inkább bizton elvár, mint
hogy mindeddig a hadügyminisztérium minden egyéni buzgó hazafiságá
ról és a haza törvényeihez őszinte meggyőződésbeli ragaszkodásáról leg
szebb tanúságát látta. Ezen felhívást pedig csak azon okbul kíván
éredettnek venni, miszerint a hon jelen körülményeiben főleg a példa
tesz legtöbbet, és aszerint a hadvezénylet legmagasabb hivatalának
98 1848—1849. T. L. VII. évf. 93—94. o- — Potemkin
i. m . 118. o. — 1849. ápri
lis 6-án K o s s u t h így í r az OHB-hoz: ,,A fővezér azon r e n d k í v ü l hősies b á t o r
ságot m e l l y e t a 9-ik zászlóalj, m i n t m i n d i g , ú g y t e g n a p e l ő t t is a l e g b o r z a s z t ó b b
v e s z é l y e k k ö z ö t t t a n ú s í t o t t , m é l t á n y o l n i , a k a r v á n , a r r a szólított fel. e m e l j e m
fel a v e r e s s a p k á t s a v e r e s c s á k ó t a dicsőség j e l é ü l , m i k i n t a n n a k v i s e l e t e le
g y e n k i t ü n t e t é s jele, m i n t volt az ó g á r d a s o r á b a i k t a t á s N a n o l e o n alatt, s h o g y
a v e r e s föveget m i n d e n zászlóalj m e g k a p h a s s a , m e l l y m a g á t f o l y t o n o s a n k i t ü n ő l e g viseli, e l l e n b e n h a e g y s z e r m e g f u t , elveszítse. A j ó z a n p o l i t i c a h o z t a r t o 
zik, c s e k é l y e s z k ö z ö k e t h a t a l m a s r u g ó k k á e m e l n i , é n a j a v a s l a t o t e l f o g a d t a m ,
ki fogom a h a d s e r e g n é l h i r d e t t e t n i s a b i z o t t m á n y t k é r e m , h o g y S z e b e n t , K o 
lozsvárt, V á r a d o t , D e b r e c e n t . Miskolcot, E g e r t . G y ö n g y ö s t , R i m a s z o m b a t o t , K a s 
sát. Ú j h e l y i , U n g v á r t , S z a t m á r n é m e t i t , N a g y k á r o l y t .
N a g y b á n v á t és S z e g e d e t
f pi b asznál va m i n é l t ö b b v e r e s csákót, s h a ez n e m l e h e t n e , v e r e s s i p k á t csinos
a l a k b a n k é s z í t t e t n i m é l t ó z t a s s é k " . — E levél e r e d m é n y e a K ö z l ö n y 1849. á p r i l i s
11. s z á m á b a n közölt r e n d e l e t , m e l v szerint a ,,vörös s a n k á k viselés» a h a d s e r e g 
b e n m i n t e g y e s t e s t ü l e t e k e l l e n s é g e l ő t t i k i t ű n ő v i t é z s é g e m e g j u t a l m a z á s a hozatik b e . " Mészáros L á z á r m á r április 9-én j e l e n t e t t e K o s s u t h n a k , h o g y a nagy
v á r a d i r u h a b i z o t t s á g csinos a l a k ú v ö r ö s s a p k á t készít, A v ö r ö s c s á k ó h e l y e t t
a z o n b a n v ö r ö s k a l a p o t a j á n l az ellenség c s á k ó j á t ó l v a l ó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s v é 
gett- (Baŕta I-: K o s s u t h L a j o s 1848—49-ben. IV. K o s s u t h L a j o s az Országos H o n 
v é d e l m i B i z o t t m á n y élén. II. r . ( B u d a p e s t , 1953.) 826. és 828- o.
99 1848—1849. T. L. VI. évf. 27. o.
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eljárása is legtöbb ösztönt nyújtand a netalántán még ingadozóknak
utánzásra". 100
.
.
.
1848 októberében azonban a hadsereget már be kellett vetni úgy,
ahogyan volt, meg kellett tehát elégedni a zászló kicserélésével és a
nemzetiszínű rózsa felvételével. Október 13-án az országos biztosok még
aggodalommal jelentették az OHB-nak: „Jelenleg tehát nem tehetünk
mást, mint az austriábani vérontással fölhagyni. Azonban kénytelenek
vagyunk kinyilatkoztatni, hogy hadseregünkre jelen szerkezetében a
haza nehéz körülményei között nem számíthat. Okvetlen szükség az
•egész hadsereg reorganisatiója. Magyar zászló, színeik, jelek, csákó
rózsák tovább nem halaszthatók. Kérjük tehát a bizottmányt, hogy eze
ket szükséges mennyiségben mentül előbb küldje el, a háznak egy erős
határozatával, melly szerint a tisztek általunk fölszólítandók lesznek,
hogy a háznak, végzéseinek okvetlen engedelmeskedjenek, és mindaz,
aki magát erre kötelezni nem akarja, szolgálatából elbocsájtassék." 101
A természetes megoldás a. honvédség haladéktalan megszervezése és
megerősítése volt, amelynek nemzeti jelvénye,-a zászló mellett és a
kokárda helyett, a nemzetiszínű tolldísz és a sapkarózsa lett. Ez a kokár
dának katonai használatra átalakított változata. Beszerzésükről és ki
osztásukról Kossuth és az Országos Honvédelmi Bizottmány gondosko
dott. Október 25-én Kossuth — rnint már jeleztük — így ír az OHB.-nak:
„A sereg maga, az dicső, bátor és lelkesült, mint talán sereg soha nem volí
a világon. Felállíttattam a zászlóaljakat, s a főtiszti kar fényes kíséretében
egyenkint meglátogattam ; a zászlókra a szallagokaf fel tüze tém, a rózsákat,
szallagokat kiosztatom, nagy részben már kiosztva találtam. Armadánk
nationalisalva van". 102 Szabványos jellegük mellett is változatosak, mert
nem egy műhelyben készültek. 8. és 9. képünkön figyelhetjük meg őket.
Általában gombformájúak, legtöbbje (a díszcsákón) aranyzsinórkeretbe
van foglalva, s a három szín egy-egy gyűrűből áll, közepén gyakran
a koronás, 1849 tavasza óta pedig a köztársasági jellegű magyar kiscímerrel. Van olyan is, amely félgömb-alakúan domború, s a színgyűrű
felbontott finom selyemszálakból (pamacsszerűen) van kiképezve. Szín
rendjük nem következetes: némelyiken középen van a vörös, másokon
meg a zöld szín. A későbbi sokkal egyszerűbb sapkarózsának ők az ősei.
A huszártiszti díszcsákókon gyakori á nemzetiszínű tolldísz is. A rózsa
mögött, a csákóhoz erősített kakastollbokréta ez, rendszerint úgy csopor
tosítva, hogy a tövében lévő apróbb vörös, majd valamivel nagyobb
fehér pehely tollak a bőséges zöld tollcsomót övezik, az egész tehát a
három nemzeti színt foglalja össze. A tábori sapkákon — egy-két kivétel
től eltekintve — tolldícz nincs, s a rózsájuk is egyszerűbb. (8. és 9. kép.)
Voltak ezredek, melyek még később is a régi fekete-sárga tolldíszt viselíoo Barta !•: Kossuth Lajos 1848—49-ben. III. Kossuth Lajos
Honvédelmi Bizottmány élén. I. (Budapest, 1952) 169. oloi Barta: i. m. III. 1- 169. o.
102 Barta: i. m. III. 1- 227. o.
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ték a nemzetiszínű rózsa mögött, valószínűleg azért, mert nem volt ide
jük a kicserélésre. Bem seregében viszont, sapkarózsa hiányában, még
1848. dec. végén is kokárdát viselnek. 103
A sapkarózsán és tolldíszen kívül a honvéd tiszti és altiszti egyen
ruhához nemzetiszínű selyembojtos kardkötő is tartozott. Az 1948-i
Centenáris Kiállításon többet is bemutattak belőlük, így például Virágh
Károly honvédszázados díszövét és kokárdáját 104 , Szalrriay Antal szá
zados olajfestményén nemzetiszínű kardkötőjét, két bojtján a köztársa
sági címerrel (a csákóján is ilyen van) 105 , s egy külön tárlóban honvéd
gyalogos és lovas nemzetőri tiszti és altiszti kardbojtokat. 106 (16. kép.>
• «i

16.

kép.

103 Ld a Würtenberg-huszárok csákóját a Hadtörténelmi Múzeumban. —1848dec- 25-én Kossuth így utasítja Hajnik Pált: „Bem tábornok £. h. 17-én kelt felterjesztése következtében kérem önt. legyen szíves nevezett tábornok rendelkezésére 10 000 cooardat külden.'." (Barta: i. m. III- 1 890. o.)
104 Aradi Múzeum. C Kat. 41. o.
106 Budapest Székesfőváros Történeti Múzeuma. C- Kat. 86. o.
106 Hadtörténelmi Múzeum. C. Kat- 82. o. (21. tárló.) — Asbóth Lajos piros
fehér-zöld színű címeres övét Szendrej Is említi. (Kat. 1896. 652- o — A Hadtörté
nelmi Múzeumban viaszmodelleken láthatók az 1848-as kardbojtok, folyosóin pe
dig 10 szines kép szemlélteti az akkori katonai egyenruházatot. („1848—1849. Sza
badságharc katonáinak egyenruhái." A Hadtörténelmi Múzeum és Levéltár kiad
ványa. Budapest. 1950.)
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S végül a szabadságharc korabeli honvédzenekari dobok és fokosok is
nemzetiszínűre voltak festve. 107
16. A nemzeti szín 1848-ban annyira lelkéhez nőtt a magyarságnak, 108
hogy a „hivatalos" használaton túlhaladva, csakhamar a festészetnek
s az ipar- és népművészetnek is díszítő elemévé lett. Különösen a nyom
tatványok illusztrálásánál kedvelik. Színes zászló díszíti például azt a
nyomatot, amely a szabad sajtó első termékének az ünneplését ábrá
zolja. 109 Budavár visszavételéről is színes kőnyomat készült Kossuth
Lajos arcképévelj alatta keresztben elhelyezett két nemzetiszínű zászló
val. 110 Petőfi Nemzeti dalának a címlapján, a kiscímer mellett látunk
ilyen dekorációs zászlókat. 111 A gölöncséripar 1848-as emléktányérokat
hozott forgalomba, szintén két keresztbe rakott színes zászlóval és rajtuk
„Éljen a haza" felírással 112 , valamelyik üveggyártónk pedig 1849-ben
köztársasági címerrel és az előbbiekhez hasonló zászlócskákkal díszített
poharat kezdett gyártani. 113 (17. kép.) Ez a zászló az emigrációba is
•eljut, s Kossuth Lajosnak a lengyel kormányhoz a magyar segélycsapa
tok felállítása tárgyában intézett jegyzékét díszíti. 114 A szabadságharc
a festészetnek is kedvelt témája, s Than Mórnak és másoknak 1348—
1849-es csataképein már a dolog természete miatt sem hiányzik a pom
pás színhatású honvédzászló. 115 De más tárgyakon is elég gyakran talál
kozunk a nemzeti színekkel. A Valero-selyemgyár például Klauzál Gábor
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter arcképével díszített
piros-fehér-zöld színű selyemkendőt gyártott, 116 Selmec- és Bélabánya
nemzetiszínű selyemkötésben juttatta el a kormánynak 1848. május 27-i
keletű, bizalmáról biztosító, albumszerű üdvözlőiratát 117 , Petőfi összes
költeményei 1848-i kiadásának egyik példányát pedig a 11. honvéd
zászlóalj lobogójának a selymébe köttette névtelen katonaolvasója. 118
Többnyire nemzetiszínűre festett nyéllel voltak ellátva az 1848-as béke
bírói jelvények és rendőrpálcák, 119 a mohácsi „sópásztor" dárdája, 120
néhol piros-fehér-zöldszínű az adópénztár és a sóház kapuja 121 , s így
díszítette vízi-malom modelljét is ismeretlen (győri) tervezője. 122 Ruha107 A r a d i M ú z e u m . C. K a t . 85. o.
108 ..Nemzeti s z i n e k " c í m m e l v e r s g y ű j t e m é n y is j e l e n t m e g 1848-ban. Orszá
g o s S z é c h e n y i K ö n y v t á r . C K a t . 39. o
109 M a g y a r T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k . C K a t . 29. n,
n o B u d a p e s t S z é k e s f ő v á r o s T ö r t é n e t i M ú z e u m a . C. K a t . 63- o.
m Országos S z é c h e n y i K ö n y v t á r : C K a t . 29. o.
u s N é p r a j z i M ú z e u m . C K a t . 95. o.
u s 1949-ben m é g a P a r l a m e n t i M ú z e u m b a n ő r i z t é k . C- K a t . 63. o.
114 o- L. K o s s u t h - i r a t o k 3888/b. C. K a t 109. o.
u s Ambrózy
Gy-: A m a g y a r csa+akéo- B u d a p e s t , 1940. 124—(127. o.
115 M a g y a r T ö r t é n e t i M ú z e u m T ö r t é n e t i T á r a . C. K a t . 47. o117 O. L. Országos H o n v é d e l m i B i z o t t m á n y 353. sz- C K a t . 43. o.
n « c . K a t . 27. o.
119 P é l d á u l : M a g y a r T ö r t é n e t i M ú z e u m T ö r t é n e t i T á r a . C K a t . 39. o- s t b .
u o.
120 C. K a t . 94. o.
121 K a s s a i E m l é k a l b u m 90. o. ( B á r t f a ) A n e m z e t ő r ö k festik á t 1848. m á j u s
11-én.
122 G y ő r i M ú z e u m . C K a t . 94. o
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motívumként már a 40-es évek elején szerepel a három szín123, Bat
thyány Lajosról pedig tudjuk, hogy börtönében piros-fehér-zöld .színű
nyírott bársonyból készült mellényt viselt. 124 A kivégzéskor, úgy látszik,
levétették vele. Erre vall az a golyóütötte lyukas fehér vászon mellénye,
nmelyet az 1948-i Centenáris Kiállításon is bemutattak. 125
17, Az 1847—1848. évi 21. törvénycikk a kapcsolt részeknek is
lehetővé tette, hogy a magyar színek mellett saját színeiket és címerü
ket használhassák. A márciusi események híre hozzájuk is hamar el
jutott, a legtöbb helyen tápot adva régi szeparációs törekvéseiknek.
Vukovár népe a József-napi vásárról hazatérő kereskedőitől értesült
március idusáról, kik a 12 pontot is magukkal hozták. A polgárok
zászlóval és kokárdásan vonultak föl, a magyarok és szlávok különkülön saját színeikben (piros-fehér-zöld, piros-fehér-kék, „Slaviani"felírással 120 ), az unió hívei pedig piros-fehér-zöld-kék, tehát négyszínű
zászlót tűztek ki. 127 Nagykikindán „április 14-én egy fiatalember horvát
zászlót tartva kezében, a templomból jövő népet felhívá, hogy kövessék
őt és tűzzék ki azt a zászlót, melyet ő a metropolitától küldöttnek mon
dott; mert csupán azon zászló alatt oszthatják fel egymás között a bir
tokosok földjét és ez alatt űzhetik ki a magyarokat és németeket".
A városházához vonultak, s a magyar színeket letépve, horvát zászlót
tűztek ki. Verekedés, lázongás is támadt, melynek végül Kiss ezredes
vetett véget. 128 Másutt, mint például Pancsován és Zimonyban, a katonai
hatóságokat elűzték, s a nép a magyar színeket vette föl.129 Jellacsics
azonban, amikor seregével átlépte a Drávát, a horvát zászlót az osztrák
kal cserélte föl.130
Az erdélyi szászok aggodalommal fogadták a pesti híreket, Bécsből
hozott fekete-sárga kokárdát osztogattak a városokban 131 , és. fekete-sárga
zászlókat tűztek ki Nagyszebenben és Besztercén. „Keine Union" volt
a jelszavuk 132 , és saját nemzetőrséget szerveztek „ad retinendam coronam" felírású osztrák lobogó alatt. 133 A románokat a magyarok ellen
izgatják. Tordason a (román) jegyző a templom tornyára fehér (szász)
zászlót tűzött ki 134 , a román ifjúság pedig (helyenként) az unió híveiétői
123 B u d a p e s t S z é k e s f ő v á r o s T ö r t é n e t i M ú z e u m a . — Piros-fehér-zöld p a m u t 
ból való K o s s u t h Lajos a r a n y h í m z é s ű d o h á n y zacskó j a. C. K a t . 114. o.
124 Magyar történeti Múzeum Történeti Tára. C- Kat. 99. o.
125 Batthyány-letét (a Centenáris Kiállításon). C Kat. 100. o.
126 Meszlényi A.: A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottság működése 1848
március 23-tól április 20-ig. Századok 1923—1924. évf 774. o.
127 O- L- A M i n i s z t e r i Országos I d e i g l e n e s B i z o t t s á g i r a t a i 296. sz. (1848m á r c . 22.)
128 Ellenőr 1848. 4. sz. M á j . 11.
±29 Márc. T . : 1848. 10. sz. M á r c . 28.
130 Szeremlei i. m. 2Í—22. o
131 E l l e n ő r 1848- 7. sz. Máj. 1«.
132 u . o. 4. é s 10. sz. (1848- m á j . 11. és 21.)
133 u . o. 7. sz. (1848. m á j - 16-)
134 u . o. 3. sz. (1848. m á j . 8.)
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egy árnyalattal eltérő zöld szalagot viselt 135 , a kolozsvárkörnyékiek pedig
májusban már „nem nemzeti" lobogókat kezdenek kitűzni. 136
A márciusi megmozdulás a Felvidéken is éreztette hatását. 1848
májusában a liptószentmiklósi gyűlés gondoskodott arról, hogy a szlovák
nép. a Tátra szabad fiai, nemzetiségüket minden akadály ellenére szín-

17. kép.
nel és zászlóval kifejezhessék. Háromféle zászlót különböztettek meg
ezen a gyűlésen: a vörös-fehér zászló a szlovákoké, a piros-fehér-zöld
a magyaroké, ugyanez, de magyar címerrel a birodalmi zászló. Ez a fel
fogás a 21. törvénycikkhez igazodik; s egy birodalom keretében két
egyenrangú népet ismer el: a magyart és a szlovákot. 137 Szeptemberben
azonban már el akarnak szakadni (ausztroszlávizmus), s a határon gyüle
kező morva és cseh önkéntesek Stur Lajos vezetésével most a szlovák
háromszínű (vörös-fehér-kék) és István király címerével (kék hármas135 u . o. 7. sz. (1848. m á j . 16)
136 u . o. 4. sz. (1848. m á j . 11.)

137 Kumorovitz:

Kk. és Hh. 339- o-
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halmon álló kettőskereszt) díszített zászlóra esküdtek fel.138 Azonban
az ő mozgalmuk sem járt a kívánt eredménnyel. Az egykori császár
párti 1849-es szlovák felkelők három év múlva I. Ferenc József előtt
Nagyszombatban, s a Slovenské Pohľady szerkesztőségének a székházán
a vörös-fehér mellett akkor a fekete-sárga lobogót is használták. 139
A zászló mellett tehát 1848 véglegesen meghonosította nálunk a
nemzetiszínű rózsa, pántlika, tolldísz és karszalag használatát; a hon
védségnél rendszeresítették a trikolór sapkarózsát, kardkötőt, díszövet
és kardbojtot; a republikánusok pedig karszalagon, pántlikán és tolldíszen a vörös színt választották jelvényükül. A nemzeti szín a „hiva
talos" használaton túl is lépett, és nemcsak a festészetnek s az ipar- és
népművészetnek lett kedvelt díszítő elemévé, hanem a nemzetiségi terü
leteken is éreztette hatását.
4. A magyar zászló Világos

után

18. 1849. augusztus 13-án Görgey az orosz csapatok előtt letette
a fegyvert. A legénység emlékdarabokat szaggatott „ . . . azokból a
zászlókból, melyeket egy év alatt rongyokká tépett a sok viszontagság". 1
A szétszéledt honvédek ereklyeként őrizték ezeket a zászlófoszlányokat,
leszármazóik pedig a múzeumoknak ajándékozták őket. A Hadimúzeum
kettőt be is mutatott az 1948-as Centenáris Kiállításon. Megható az egyik
ilyen ajándék hitelesítő sorait olvasni. így hangzanak: „Az idemellékelt
foszlány, — maradványa az 1848/49-i forradalom-béli 16. huszárezred
alezredesi 2. század zászlajának, — mit a világosi fegyverletétel előtt
téptünk össze, s mit onnét magammal hozván, mint becses ereklyét
megtartottam. Derekegyház (Csongrád megye), 1871. április 23-án.
Walther Imre a fentebb említett huszárezred volt őrmestere". 70 honvéd
zászló épen került Paszkjevics herceg kezébe. A cár Te Deummal ünne
peltette meg a világosi sikert, s a moszkvai Oruzsenája Palata-ban
(császári kincstárban) helyeztette el a neki bemutatott győzelmi jel
vényeket. 2 A Szovjetunió kormánya, az 1948-i Centenárium alkalmából,
1948. tavaszán másodízben ajándékozta őket a magyar nemzetnek. Haj
dani honvédeink és a nagylelkű ajándékozó iránt egyformán hálatelt
szívvel szemlélhettük őket a magyar szabadságharc immár százesztendős
fordulójának az emlékére rendezett kiállításon.
De másként viselkedett a világosi katasztrófa után nemzeti jelvé
nyeinkkel szemben az elnyomó osztrák hátalom: a magyar szabadság
harccal kapcsolatos minden emléket tervszerűen pusztított, elrejtésük
tilos volt, s nem egy őrzőjük szabadulni igyekezett tőlük* a szigorú
büntetések miatt. Haynau 1849. július 19-én kihirdette, hogy „életét
138 XJ. o. 340—341. o.
is» Chaloupeclcy,
V.: O z n a k u S l o v e n s k a . ( B r a t i s l a v a 1928.) 170. o- 61 j e g y z e t ,
i MNT. X . 397. o.
2 Neogrâdy:
1. m . 4 é s 6. o. ÍHonvéd 1948. 6. sz.) — M N T X. 389. o. — L d .
m é g a H o n v é d 1948. áprilisi é s decemberi s z á m á t .
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veszti toűne elkövetése helyén,... aki szóval, tettel vagy forradalmi jelek
viselésével (háromszínű szalag, vörös toll stb.) a pártütést elősegíti". 5
Csányi László főkormánybiztos Pest kiürítésekor plakátban tiltotta meg
a nemzeti zászlók levételét. 4 Lőcsén viszont „elfelejtették" levenni a
vármegyeháza előtt felállított magas árbocfáról a hatalmas nemzeti
lobogót. Schlik ezen annyira felháborodott, hogy a városnak irányíttatta
ágyúit, s csak a városi küldöttség bocsánatkérése tudta haragját lecsilla
pítani. 6 A zászló és kokárda veszedelmes portéka volt akkor, érthető
tehát, hogy csak kevés maradt meg belőlük. De akadtak a veszedelem
mel dacoló, bátorlelkű emberek is. Damjanichné, gyásza jeléül, pillangó
kötésű piros-fehér-zöld színű kokárdát viselt ura kivégeztetése után
(12. kép). A nép másként ápolta a szabadságharc emlékét. Palóc vidéken
például az úgynevezett „Kossuth-gyász", „Kossuth-festett-ruha" vagy egy
szerűen „Kossuth-ruha" volt elterjedve. A nép emlékezete szerint akkor
jött divatba, „amikor már megtiltották a szabadságot. Ki volt hirdetve,
hogy Kossuthot gyászolni nem szabad. Akkor találták ki azt, hogy olyan
fekete ruhát vettek, amiben igen apró piros vonalkák voltak, az volt
a Kossuth-gyász". A palóc földön most is „Kossuth-gyász"-nak neveznek
egy fekete alapú, pirosmintás anyagot. Maconkán ma is a legmélyebb
gyász a „Kossuth-gyász", Kazáron pedig a „Kossuth-gyász"-szoknyához
sötétkék fehérmintás, úgynevezett „gyere haza kendő"-t viselnek. 8
Az 1848—1849-es magyar kokárda és zászló nemcsak az emigrációba,
hanem más külföldre is eljutott. Krook Fr. Tamás svéd fiatalember
Vasvári szabadcsapatában harcolt, és meg is sebesült. Két kokárdáját,
attilája zsinórjait és egy gally-darabkát vitt magával emlékül hazájába,
s öreg napjaiban ás drága emlékként őrizte őket. 7 A kiegyezés utáni idő
ben mind előkerülnek az otthon elrejtve tartott forradalmi emlékek.
A Honvéd-egyesületek gyűjteni kezdik őket, s a Magyar Nemzeti Mú
zeumban 8 vagy más múzeumokban kapnak méltó helyet. Koós Ferenc
tanfelügyelő évenkint március 15-én „1848-ból való kokárdát tűzött a
mellére, s így dekorálva nyitotta meg az iskolai ünnepélyt." 9 Különö
sen az „1848—1849. Történelmi Lapok" népszerűsítette országszerte a
90-es években a március 15-i ünnepélyek rendezését és az 1848—1849-re
emlékeztető kokárdák viselését — és sikerrel. Az ekkoriban már egyre
fogyó öreghonvédek is elő-előveszik őket, és kegyeletes visszaemléke
zéssel áldoznak a szabadságharc — általuk még nem elfelejtett
3 Hermann E.: A magyar katolikus papság az osztrák katonai diktatúra és
az abszolútizmus idejében. Gödöllő. 17. o. — A zászlókkal és más 1848—1849-es
jelvényekkel kapcsolatos büntetésekre vonatkozólag olv. u. o. 25., 39., 51-, 66.,
67., 68... 69. és 90. o.
a Marc. T. 1849. Jan. 4. Tudósítás a rendkívüli helyzetről.
« Kassal Emlékalbum 26. oe C Kat. 93. o.
7 1848—1849. TL. V. évf. 109—110. o.
s U- o. passim. — A M . Tört. Múzeum e részét nem propagálták. Sokszor pa
naszkodik emiatt a lap szerkesztője. A második világháborúban ez a gyűjte
mény
elpusztult.
9
U. o. I. évf. 19. o. — Brassóban készült 1848-as kokárda volt ez.
8 Hadtörténelmi Közlemények — 16723/2
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— dicső napjainak. Félszázados fordulóján Sárosi Á. „Ereklyék" című
versében így énekli meg az apáknak ezt a multbamerülését:
„Egy kis virág és egy kokárda,
Mindkettő drága, szent nekem.
Apám szerezte a csatában
S őrizte hosszú éveken.
A szabadságnak
ünnepnapján
Elővéve szent
kincseit,
Ifjú lett tőlük s összetörte
Az esztendők
bilincseit.
Ifjú lett ismét. Vére lángolt
S vakon rohanni újra kész:
Szabadság! érted harcba szállni,
Hol harci kürt szól, zúg a vész.
Az élet terheit
lerázta,
Ha kis virága volt vele,
Szerelmes dalt dúdolt egy lányról,
És szinte könnyezett bele ...
Ki tudja, hol tűzték mellére
Fehér, kis, reszkető kezek?
Mikor az ágyúk szózatára:
Meghalni rohant a sereg.
Vagy őrtüzek világa mellett,
Szerelmes percek idején?
Mikor a lelke ott járt messze:
Síró anyjának tűzhelyén ...
Egy színehagyott
rózsabimbó,
És egy kokárda
mindenem;
örök daluk terólad zengik:
Oh szabadság! Oh szerelem!"10
A magyar zászló a címerrel együtt az emigrációba is elkíséri a
magyar szabadsághősöket. Az Amerikában kibocsátott papírbankókon
vagy egyéb iratokon díszként alkalmazva fordul elő, 11 s az 1866-ban
megszervezett Klapka-légió vitézei hatalmas fekete selyemzászló alá
gyülekeztek. Egyik oldalát a Kossuth-címer, a másikat két keresztbe
10 Kassai Emlékalbum 54- oii Ambrus B-: Magyarország papírpénzei. Budapest, 1949. 8. n
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tett kard díszíti, a nemzeti színeket pedig a felirat betűi (piros-fehér
zöld-betűs sorok) képviselték. 12
A Bach-rendszer bukása után némileg enyhült az elnyomás. Eötvös
szerint a polgárt akkoriban már csak a jólét érdekelte csupán, s ki
egyezést kíván. Majd epésen megjegyzi: „ . . . m i t kívánhatunk m é g . . .
még egy fényes koronázási ünnepélyre számíthatunk, mely minden
kétségen kívül itt Budán fog tartatni, s amelynél sujtásos ruhában
jelenhetünk meg, és csupa háromszínű lobogók között reggeltől nap
estig éljent kiálthatunk." 13 A koronázás ugyan csak hét év múlva tör
tént meg, de 1861 augusztus 20-án, István király ünnepén!, a polgár
ság már nyilvánosan is felvonulhatott a piros-fehér-zöld szalagos ma
gyar trikolór alatt. 14
19. A kiegyezés hivatalosan állította vissza a magyar szín- és címerhasználatot. Azonban a dualizmusból és a magyar-horvát kapcsolatból
eredő további küzdelmeik miatt, amelyek a címerekben kifejezésre kíván
tak jutni, a zászlóhasználatban is folytonos alakulást, változást észlel
hetünk 1867 után. Háromféle szín és címer küzd micst újból az őt meg
illető helyért.
Mindenekelőtt I. Ferenc József koronázásakör felújították a régi
országzászló szerepét. Tíz főrend az ország tíz zászlaját: Magyar-, Hor
vát-, Szlavón-, Dalmát-, Bosnyák-, Szerb-, Bolgár- és Kun-ország,
valamint Galicia és Lodoméria zászlóit vitte a koronázási menetben. 15
A millenniumkor its felvonultak velük. A horvát ifjúság felháborodott
ezen, és tiltakozása jeléül viharos tüntetést rendezett Zágrábban. 16 A
múlt század végén valóban anakronisztikus volt már felélesztésük,
hiszen 1867-ben éppen politikai okokból, az igénycímereket Összefog
laló nagycímert nem szerkesztették meg többé sem nálunk, sem Auszt
riában.
A nemzeti (polgári) zászló azonos maradt az 1848-as trikolórral, s a
koronás kiscímer díszítette. Utasítás nem kellett hozzá: magától érte
tődő dolog volt. Csak az 1898. évi május 15-én kelt 4642. sz. belügy
miniszteri rendelet egészítette ki az 1847—1848: 21. t.-c. rendelkezéseit,
megállapítván azokat az ünnepeket, amikor ki kell tűzni. Kezdettől
fogva kifejezetten a magyar minisztériumok és az alájuk rendelt ható
ságok és intézmények használták. Az első rendelkezések homályosak,
talán azért, mert a címer- és zászlóhasználat jövő nehézségeit nem
látták előre. Az 1867 : XVI. t.-c. (VI. cikkely) például „a magyar korona
alatti országok színeiről és címeréről" szól, amikor a kereskedelmi
hajók lobogóiról intézkedik, heraldikai útmutatást azonban nem ad.
12 Hampel: Kalauz 84. o. Fényképe a Magyar Történeti Múzeumban. (263—
264. 13
sz. lemez.)
A M. Tört. Múz. Kézirattárában: Fol. Hung. 1517. sz. 18. o.
!* Hampel: Kalauz 79. o.
is Pallas Lexikon s. v- „Koronázás".
ie O. L. Irattár 186/1947. sz Fasc
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Csak 1869. március 10-én jelent meg a végrehajtásáról szóló hirdet
mény, s e szerint a magyar kiscímerrel vannak ellátva. A valóság
ban azonban ez a lobogó közös, tehát nem tisztán magyar: két négy
szögből összetett téglalap, s a rúd melletti mezején vörös alapon fehér
pólyával, amely (rajta) sárga keretű és nyilt koronával fedett címer
pajzsban megismétlődik (Ausztria címere). A lobogó másik fele Magyar
ország színeit és koronás kiscímerét tartalmazza. 17 A társországokkal
akkor még nem jött létre a kiegyezés, azért kimaradtak e lobogóról.
Az Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi szövetség tehát meghozta
a magyar címernek és színeknek az osztrák jelvényekkel való új keve
redését, összekapcsolását.
A horvát-magyar kiegyezés a (módosított, illetve bővített) 1848-as
középcímer felélesztését s vele újabb magyar címeres zászlófajta léte
sítését eredményezte, a horvát színek és címer elismerésével pedig a
zászlóhasználatot magyar vonatkozásban is bonyolultabbá tette. Az
1868 : XXX. t.-c. 61. §-a szerint ugyanis a közös ügyek tárgyalásakor
„a magyar lobogó mellé az egyesült horvát-szlavón-dalmát lobogó is
felvonandó". Az utóbbi vörös-fehér-kékszínű, s a magyar koronával
fedett, vágott és felső mezejében hasított pajzsban (tehát három mező
ben) Horvátország, Szlavónia ós Dalmácia címerét tartalmazza. 18 Otthon
önállóan használják. Magyarországot és társországait együttesen a tör
vénycikk 62. §-a szerint az úgynevezett „egyesített" címer fejezi ki.
Ez kerül most azoknak a főkormányhatóságoknak (minisztériumoknak)
a zászlóira, amelyek hatásköre Horvát-Szlavónországra kiterjed, s azon
alsóbb hatóságokéra, amelyek Horvát-Szlavónországban működnek.
Magyarország területén azonban ilyenek is a magyar kiscímeres zászlót
kötelesek használni. Fiúméban a királyi kormányzó palotáját, a kor
mányzósági hivatalt és a tengerészeti hatóság épületét az egyesített,
a többi középületet pedig a magyar kiscímeres nemzeti zászlóval kell
díszíteni. 19
Újabb keverését a színeknek és címereknek belföldön a közös ma
gyar hadügy megszervezése, külföldön pedig a közös követségek és
konzulátusok felállítása eredményezte. A magyar katona 1849 óta osztrák
ezredekben, osztrák jelvények alatt szolgált, s amikor a monarchia
védelmére megszervezték a közös hadsereget, minisztériuma és száraz
földi része Magyarországon is a kétfejűsasos zászlót kapta (többször
megismételt miniszterelnöki magyarázatok szerint a dinasztia fejének
a címerével). 20 1868-ban csökkentették a hadizászlók számát: a gyalog
ságnál az ezredtörzs részére megmaradt a fehér (vörös-ezüst-fekete
arany pásztázatú) törzszászló (az előlapon a Madonnával, a hátlapon
a sasos címerrel), a sárgákból egy (elöl és hátul a sasos címerrel) a
«
dapest
is
i»
zo

Illés J.: A magyar címer és a királyi cím története 1804-től kezdve. Bu
1916. (Akad. Ertek- a tört. tud. köréből. XXIV. köt. 6. sz) 90. oNagy: Közjog 95. o
Nagy: Közjog 95. o
u. o. 96. o-
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tartalék ezred számára, a többi pedig (a lovasság csaknem valamennyi
zászlajával együtt) a Hadsereg-Múzeumba került. 21
A magyarság ragaszkodott 1848-ban kivívott azon jogához, hogy
saját nemzeti hadserege legyen. Hogy a közös hadsereg egységét meg
ne bontsák, a kérdést 1868-ban úgy oldották meg, hogy a monarchiának
mind a két állama még egy-egy a közöstől független és saját kormány
zata alá tartozó hadseregcsoportot tartson fenn. így született meg az
1868 :XLI. t.-c. alapján a magyar honvédség. Üj (gyalogsági) zászlaja
az 1848-asnak módosított változata: fehér selyemlapjának első oldalán
a koronával fedett királyi monogram, a hátsón angyalok által tartott
magyar címer látható, 22 szélei pedig vörös és zöld lángnyelvekkel van
nak díszítve. A fehér alapszínnel együtt tehát a három nemzeti színt
adják.
Azonban a honvédség zászlaja sem maradt egységes, mert á 7. hon
védkerület Horvát-Szlavónországé lett. Zászlói abban tértek el a ma
gyar kerületeknél használtaktól, hogy szélük vörös és kék lángnyelve
ket kapott. 23
A közös haditengerészet lobogóján semmi magyar vonatkozás nin
csen: olyan, mint a közös t kereskedelmi flottabelf lobogó osztrák része,
tehát vörös-fehér-vörös színű és csak az osztrák pólyás címer van rajta.
A közös követségeknek utasításuk volt a magyar címeres nemzeti
lobogó kitűzésére, a konzulátusok pedig a közös kereskedelmi hajózásbeli lobogót használták. 24
E vázlatos ismertetésből is láthatjuk, hogy a monarchiában a szín
es címerhasználat 1867 után nagyon változatos volt, s alapjában véve
egyik félt (a horvátokat) sem elégítette ki. Bécsben a dualizmust sze
rették volna heraldikailag egységesebben kifejezni, ha nem is egészen
úgy, mint 1848 előtt, s úgy magyarázták a dolgot, hogy a közös - hasz
nálatban lévő jelvények nem Ausztriának, hanem a dinasztia fejének
a jelvényei. Magyarországon viszont a császári szimbólumok ilyetén
használatában a magyar államiság megsértését látták, s a kiegyezés
óta csaknem minden kormányt meginterpelláltak e sérelem tárgyá
ban. 25 A probléma. nem is volt könnyű: mind a két állam szuverén,
tehát nem lehet egységes címerük, hiánya miatt pedig a vezetőszere
pet játszó Ausztria sem akart lemondani jelvényeinek a monarchiá
ban való kiváltságos használatáról. Az ilyen szövetséget csak egymás
mellett álló, egymás mellé rendelt címerekkel lehet kifejezni.28 S erre
ügyeltek is nálunk. Csak kétoldalú megegyezés vezethetett eredményre,
s 1915-ben az osztrák-magyar közös címerek megszerkesztésével a kér
dést ilyen értelemben sikerült rendezni. Ugyanakkor — magyar rész21 Kisfaludy-Péter 1. ,m. 17. o.
22 Nagy: Közjog 96. o. — Pallas Lexikon s. v. „Honvédség".
2 3 Nagy: Közjog 96-' o.
24
Nagy: Közjog 96. o.
25
U. o. 96. o. 1. és 2. j e g y z e t .
26 U. o. 453—454. o:
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ről — teljesítették a horvátok régi kívánságait is, kiknek címerei a
közös intézmények jelvényei között eddig nem foglaltak helyet. 1915ben tehát, kölcsönös engedmények árán, a közös intézmények zászlóira
és lobogóira a közös címerek kerültek. A közös hadizászló ekkor, fehér
alapon (váltakozva) az osztrák (fekete-sárga) és magyar (vörös-zöld)
lángnyelveket kapta. 27
20. 1915 után szintén a címerváltozásokhoz igazodott a magyar
zászlóhasználat további alakulása. Az 1918—1919-i Magyar Népköztár
saság a királyság jelképét (a koronát) levette a kiscímerről, s ezt alkal
mazta zászlóin, a katonai kardbojtok gombjain lévő koronás királyi
monogramot pedig nemzetiszínű pántlikával vonatta be. A Magyar
Tanácsköztársaság tavaszi védelmi háborújában néphadseregét vörös
zászlókkal látta el, a régi hadizászlókat pedig a Hadtörténeti Múzeum
ban helyeztette el. A Hadügyi Népbiztosság 1919 április 23-án kelt
97.603/7. számú rendelete így intézkedik e zászlócserével kapcsolatban:
„A beállott változások következtében a régi honvéd és közös hadsereg
beli zászlókat (lobogókat) ezennel használaton kívül helyezzük és he
lyettük a Magyar Tanácsköztársaság vörös hadserege, illetve katona
sága számára vörös zászlókat rendszeresítünk. — A régi honvéd és közös
hadseregbeli zászlók (lobogók) folyó évi április hó végéig a hadtörté
nelmi levéltár és m ú z e u m b a . . . beszállítandók. — Minden zászlóra
(lobogó) egy, a volt birtokost feltüntető, megfelelő erősségű lap erősí
tendő. A küldeményhez a zászlóra vonatkozó történelmi adatokat fel
tüntető okirat csatolandó. — Az egyes alakulások vörös zászlóval a
hadügyi népbiztosság „Sajtópropaganda" szerve által elláttattak." 28
A vörös zászló, kokárda és karszalag a francia forradalom terméke.
1848—1849-es magyar használatukról már megemlékeztünk. Akkor a
radikálisok és republikánusok éltek velük, azonban valószínű, hogy
azok a pesti munkásalakulatok, melyeket Vasváriék „tartalékoltak",
szintén ezek alatt a jelvények alatt gyülekeztek. A vörös szín ezóta a
nemzeti munkásmozgalmak és a nemzetközi munkásszövetségek (Internacionálék) jelvénye. Nálunk a szociáldeimioikrata párt az 1890-es években
fogadta el a marxista alapot. Mozgalmi jelvénye a századfordulón, szintén
a vörös zászló. Múltja még feldolgozásra váró feladat. Tudomásunk sze
rint az elsők között a Veszprémben két évfolyamot megért „1848.
Veszprém" cikkírója elmélkedik 1901. május 1-én a vörös zászló jelen
tőségéről. 29
Az ellenforradalom visszaállította a koronás kiscímerrel díszített
zászlók használatát. Kétféle volt belőlük: a polgári (amelyet a Folyam
őrség is használt) és a katonai. Az utóbbi az 1848-as honvédzászlók
mintájára (fehér selyemből) készült, egyik lapján a Madonnával, a
másikon a címert tartalmazta, széleit pedig (mind a négy oldalon) vörös27 Kisfaludy—Péter:-

i. m. 17. o.

28
A V ö r ö s h a d s e r e g r e n d e l e t e i . 1919. IV. 20—28. sz. 127. o
29

Országos Széchenyi Könyvtár 2595. sz-
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zöld lángnyelvek díszítették. 1938-ban a csapatzászlókon és a Folyam
őrség lobogóin a kiscímert az 1915-ös egyesített (vagy közép-) címerrel
cserélték föl. A hadizászló anyaga most már nem selyemből, hanem
színtartó és vízálló rnerinó-gyapj úból készült. A nemzeti zászló továbbra
is a régi kiscímeres trikolór maradt.
Az 1945 januárjában megkötött fegyverszünet után a Kossuth-címer került a magyar zászlóra; s az új magyar honvédség is — magáévá
téve az 1848—1849-es katonai hagyományokat — egészen a Nép
köztársaság kikiáltásáig —• ezt használta vörös-zöld lángnyelvekkel
szegélyezett fehér zászlaján. Az 1949. évi alkotmány tör vény 68. §-a sze
rint „A Magyar Népköztársaság zászlaja: piros-fehér-zöldszínű lobogó,
közeipén a Magyar Népköztársaság címerével"; 30 a magyar Néphadsereg
pedig — most már — fehér-zöld lángnyelvekkel szegélyezett vörös lap
ján és rúdja lándzsacsúcsán szintén ezt a címert tartalmazó zászlót
rendszeresítette gyalogsági csapattestei, lovasított fegyvernemei és
gépkocsizó alakulatai részére. 31

so Állam és Közigazgatás. 1949. júl.—aug. 151—152. és 172. o31 Pontos leírásukat olv. a „Honvédségi csapatzászlók leírása" c. szabály
zatban. Budapest, 1950-
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A korszerű hadigazdálkodás

jellemző

vonásai

A történelem folyamán a háborúkban mindig nagy szerepet játszottak
a gazdasági tényezők, hiszen a hadsereg emberanyaga, a haditechnika
mennyisége és (minősége teljesen a termelőerők fejlettségi fokától, a ter
melési viszonyok jellegétől, vagyis a termelési módtól függ. A termelő
erők színvonala és az ennek megfelelő társadalmi szenkezet határozza
meg a fegyveres erők mennyiségét és növekedésének lehetőségeit, a pa
rancsnoki káderek számát és minőségét, a háború haditechnikai alapjait,
de meghatározza a háború jellegét, méreteit, a hadviselés módját is.
A társadalmi és gazdasági berendezkedéstől függ az állam ellenálló
képessége, mozgósítási lehetőségei. Végeredményben az ipar, a közleke
dés, és a mezőgazdaság állapotának, a nemzeti jövedelem színvonalának
és a társadalmi osztályok viszonyának összessége, az állam berendezke
dése, a háború jellege határozza meg a hadviselés erőforrásait, valamint
politikai és gazdasági alapjának, azaz a hátországnak a szilárdságát.
Pedig „a hátország a front szempontjából elsőrendű fontosságú, mert
ez s csakis ez táplálja a frontot nemcsak mindenféle élelemmel, ruhá
zattal, hadfelszereléssel, hanem emberekkel is — harcosokkal, hangula
tokkal és eszmékkel. Az állhatatlan s még inkább az ellenséges hát
ország, állhatatlan és laza tömegekké változtatja a legjobb, a legszoro
sabban egybeforrott hadsereget is." 1
A hátország szilárdságának egyik leglényegesebb eleme a gazdasági
tényező. E tényező jelentősége az imperializmus és a proletárforradal
mak korszakának hadviselésében „a háború gépi korszakában" 2 még job
ban fokozódott.
A korszerű háború milliós tömeghadserege, hatalmas és bonyolult
haditechnikája magas követelményeket támaszt az egész népgazdasági Sztálin művei. 4. Szikra 1950. 342. o.
2
A háború kézműipari és gépi korszakának megkülönböztetése. I. V. Sztálin
tól származik. Az utóbbi az imperializmus és a proletárforradalmak korszakának
minőségi tekintetben gyökeresen megváltozott háborúit foglalja magába.
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gal szemben. Nagyrészt e követelmények kielégítésétől függ az egyes had
műveletek, de az egész háború kimenetele is.
Míg a „kézműipari korszak" háborúiban a katonai eiőt csupán a had
sereg mennyisége, minősége, haditechnikai ellátottsága, a kiképzett tar
talékok, a békében felhalmozott készletek és a meglévő hadiipari lehető
ségek határozták meg, addig a „gépi korszakban" megváltozott a helyzet.
Magán a fegyveres erőn és tartalékain kívül a társadalom politikai és
erkölcsi színvonala, az ipar, a mezőgazdaság és a köziekedós fejlettsége,
a nyersanyagkészletek, a munkaerőtartalékok, a gazdasági lehetőségek,
valamint az állam mindezeket szervező és mozgósító képessége lett a ka
tonai erő döntő tényezője.
A gépi korszakban a 'kisméretű helyi, legfeljebb egy kontinensre ki
terjedő háborúk helyét rendszerint világháborúk foglalják el. A néhány
tízezer fős hadseregek sokmilliós fegyveres erőkké nőttek. Sokszorosára
növekedett a. hadsereg haditechnikai ellátottsága és manőverező képes
sége is. Ezzel együtt kiterjedtek a háboirú méretei, a küzdelem hosszan
elnyújtott, tartós jelleget öltött.
Mindez rendkívüli mértékben megnövelte az ipar szerepét a fegy
veres erők anyagi szükségleteinek biztosításában, A korszerű haditechnikai
eszközök előállítása az egész nemzetgazdasággal szemben hatalmas köve
telményeket támaszt. Az állandó hadiipar nem képes a front egyre jobban
növekvő igényeivel megbirkózni. Ezért az ország egész gazdasági életét
be kell vonni a háborús szükségletek kielégítésére. A hadianyagot gyártó
iparágaken kívül igénybe ikeül venni az alapanyag termelő ipart, a köz
lekedést és a mezőgazdaságot. Csak ezeknek a gazdasági ágaknak együt
tes erőfeszítése képes a haditermelés szakadatlan növelésére.
Az iparnak kell biztosítani a hadsereg haditechnikai szükségleteit,
valamint egyéb felszerelési cikkeit. E téren legnagyobb feladatok a fegy
ver-, lőszer-, gép- ós gépjárműgyártásra, az üzemanyag-, repülőgép- és
vegyi iparra hárulnak. A bányászatnak és az alapanyag termelő iparnak
mindehhez elegendő mennyiségű nyensvasat, acélt és acélötvözeteket, sze
net, színes és ritka fémeket, vegyi-mettalloid eleméket, üzemanyagokat és
vegyi nyersanyagokat kell szolgáltatnia. A háború szükségletein felül
— ha csökkentett mennyiségben is —, de biztosítani kell a hátország köz
szükségleti cikkeit.
A közlekedés, elsősorban a vasúti és gépkocsi szállítás, jelentős mér
tékben befolyásolja a katonai és gazdasági mozgósítás időtartamát, a had
sereg manőverező képességét, a front ellátásának lehetőségeit és a hát
ország egyes gazdasági körzetei közötti összeköttetést.
A mezőgazdaság terjedelmétől és termelékenységétől függ a hadsereg
és a polgári lakosság élelmezése és több iparág, — köztük olyan fontosak
is mint a textil- és bőripar — nyersanyagellátása.
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Igen nagy mérteikben igénybeveszi a háború a hadviselő állam pénz
ügyi rendszerét is. A hatalmasra növekedett közvetett és közvetlen ka
tonai kiadások ugyanis felemésztik a nemzeti jövedelem jelentős részét.
Élesen vetődik fel az embertartalékok problémája is. A hatalmassá
nőtt fegyveres erő óriási tömegéket von el a gazdasági élettől, ugyan
akikor biztosítaina kell a haditermelés imiatt megduzzadt ipar, a közlekedés,
és a mezőgazdaság egyre emelkedő munkaerőszükségletét. Mindezeket a
nehézségeiket lényegesen növelik azok a veszteségek, amit az ellenség
tevékenysége okoz a nemzetgazdaságnak.
Az állam háborús gazdálkodása tehát igen sokoldalú és kiterjed:
fegyveres erő

és

a hátország

szükségleteire.
Ezek kielégítéséhez igénybeveszi
az ipart

mezőgazdaságot

közlekedést

áruelosztást,

mindezek számára biztosítani kell a szükséges
nyersanyagot

munkaerőt

energiát

és pénzt.

A békegazdálkodásról a had.igazdálkodás<ra való rátérés hosszú, bo
nyolult folyamat és hatalmas szervezési munkát igényel. Ezt a folyamatot
általában gazdasági mozgósításnak nevezzük. Ezt a hosszú folyamatot már
békében elvégzett mindenre kiterjedő, alapos előkészítő munkával le lehet,
de le is kell rövidíteni. A gazdasági mozgósítás alatt pótolni kell a ka
tonai mozgósítás során a termelésiből kiszakított tömegeket, fokozni kell
a háború szükségleteit kielégítő tárgyak gyártását, csökkenteni a közszük
ségleti cikkek előállítását és a háborúval nem kapcsolatos egyéb kiadá
sokat. Természetesen ezen intézkedések jelentős része a polgári lakosság
szükségleteinek rovására történik. Csak az az állam bírja ki megrázkód
tatás nélkül ezeket a nehézségeket, melynek társadalmi — gazdasági felépítettsége, lakosságának osztály viszonyai, politikai és erkölcsi felfogása
szilárd, teherbíró.
A gazdasági mozgósítás jellegét, terjedelmét és hatékonyságát az
határozza meg, hogy a termelő eszközök magánosok vagy az egész tár
sadalom tulajdonában vannak-e. Az előbbi eset — ahogy ez a tőkés orszá
gokban fennáll — feltétlenül gátolja, sőt részben lehetetlenné teszi az erő
források mozgósítását és a háború érdekében való igénybevételét, míg
az utóbbi biztosítja az egész gazdaság gyors és tervszerű átállítását, az
erőforrások teljes igénybevételét. Tehát a szocialista országok — csakúgy
mint egyéb téren — a hadigazdálkodás terén is mérhetetlen fölénnyel
rendelkeznek.
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világháborúban

Az el&ő világháború előtt a hadigazdaság csak a fegyveres erő köz
vetlen szükségleteit ellátó néhány vállalatra korlátozódott ás lényegében
nem lépte túl a szorosan vett hadiipar kereteit. Éppen ezért csak egy
különálló — nem túlságosan nagy — részét alkotta a nemzetgazdaságnak.
Háború esetén ez a rész némileg megnövekedett, de egyetlen alkalommal
sem történt meg, hogy a hadigazdaság szolgálatába állították volna az
egész nemzetgazdaságot, vagy akár annak túlnyomó részét, hiszen a
háborús szükségletek fedezésére bőségesen elegendők voltak a békében
felhalmozott készletek, illetőleg a fogyasztást a hadiipar nem túlságosan
felemelt termelése is biztosítani tudta.
Az első világháborúra készülő országok vezérkarai, nem tudván ki
értékelni azt, hogy a fejlődós törvényei következtében a háború jellege
gyökeresen megváltozott, elegendőnek tartották nagy tartalékok felhal
mozását, és a hadiipar kapacitásainak némi növelését, de a gazdasági
mozgósítást nem szervezték meg.
Ezek az előkészületek valóban elegendőnek látszottak a háborúhoz,
mivel Németország az 1870—71-es porosz—francia háborúban 817 000,
Oroszország 1904—1905-ben pedig 950 000 tüzérségi lövedéket használt fel.
De ezek a készletek korántsem voltak elegendők a „gépi korszak" első
nagy háborújában. Már az első holnapokban minden hadviselő államban
fegyver- és lőszerhiány mutatkozott, melyét a speciális hadiüzemek még
enyhíteni sem tudtak. A villámháborúra számító kormányok és vezér
karok kénytelenek voltak harc közben kiegészítő hadiipart létrehozni,
majd rövidesen felmerült annak a szükségessége, hogy az egész ipart
a háború kielégítése szolgálatába állítsák. De ez is elégtelennek bizo
nyult, ezért új üzemek egész sorát kellett létesíteni. Mindez nem ment
simán, hanem a monopoltőke csoportjainak vad konkurrenciaharca
kísérte, ami természetesein a haditermelésre való átállást jóval meghoszszabbítótta.
Az iparnak a haditermelésre való átállítása a hadviselő országok
zömében 1915 elejétől átlag 1916 közepéig befejeződött, de Angliában
1917-ig, sőt az USA-ban 1918-ig tartott.
A hadi megrendelések az egyes országokban — a készárutermelés
hez viszonyított százalékokban — a következőképpen foglalkoztatták az
egész ipart: 3
1915 1916 1917 1918
Németország
35
60
75
75
Anglia
25
40
60
65
Franciaország
30
45
70
75
USA
—
—
10
40
s Belov: A korszerű háború gazdasági kérdései. Pol- Fcsf-ség 1952. 116. o.
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A hadiiparban foglalkoztatott munkások százaléka, az egész ipar
munkásságához viszonyítva, Németországban 58,3%, Oroszországban 76%,
Franciaországban 57%, Olaszországban 64,2%, Angliában 46%, az Egye
sült Államokban 31,6%-Jot tett ki 1917-ben.4
A hadigazdálkodásra való áttéréssel együtt járt valamennyi ország
ban a közszükségleti cikkek termelésének rohamos csökkenése, az adók
emelése, a dolgozók egyre fokozódó kizsákmányolása, a spekuláció hatal
mas méretű elburjánzása, a tőkések mesebeli meggazdagodása, a tőke
centralizáció és koncentráció fokozódása, valamint a monopolikapitalizmusnak „hadi állami monopolkapitalizmussá" való átalakulása.
A monopóliumok urai a dolgozók fokozott kizsákmányolásának bizto
sítására és. a konkurrens kistőkések megfojtására a gazdasági életet
militarizáltálk. A gazdaság militarizálása val és a mindenre kiterjedő
állami szabályozással sikerült a háború összes terhét a dolgozók vállaira
hárítani.
' •
A militarizált hadigazdaság hatalmas hasznot biztosított a tőkések
nek, de nem oldotta meg a háború által felvetett problémákat, nem
tudta megakadályozni a gazdasági élet hanyatlását és képtelennek bizo
nyult arra, hogy kibírja a háború megpróbáltatásait. A gazdiasági bomlás
a külföldi tőkések karmaiban vergődő, elmaradt cári Oroszországban
kezdődött. 5 A nemzetiségi ellentétekkel terhes Osztrák—Magyar Mo
narchia rövidesen követte, de Németországban sem volt rózsás a helyzet. 6
A világháború kitörése gazdasági téren az Osztrák-Magyar
Mo
narchiát — csakúgy, mint a többi államokat — szinte teljesen felkészü
letlenül találta. Kivételt csak az ipar egész csekély töredékét kitevő
hadiipar képezett. Hosszú ideje készültek ugyan a háborúra és évek óta
módszeresen növelték a hadikiadásokat, 60 szélesítették a hadiipar be4 Belov: I. m. 116. os A nyersvastermelés az 1914. évi 249,3 millió púdról 1917-re 98,9 millió púdra esett
le. A kőszéntermelés 1913. évi 2199 millió pudró] 873 millióra csökkent. A vetés
terület 88,9 millió gyeszjatinról 78 millió gyeszjatinra csökkent. Az árak pedig az
1914. évi szintet 100-nak véve 1916-ra 1171-re emelkedtek. Belov: I. m. 118—119. o.
e Németországban a széntermelés az 1914. évi 190 millió tonnáról 1918-ban
160 millió tonnára, a nyersvastermelés 16,7 millió tonnáról 2,5 millió tonnára
esett le. Belov: I. m. 120. o.
e
/a A Monarchia költségvetésének katonai kiadásai 1900 és 1913 közöttKatonai k i a d á s o k
év
1000 k o r o n á b a n
1900
1908
1909
1910
1911
1912
1913

336
495
623
554
532
669
909

497
949
718
085
500
972
987

%-ban
100
147
185
, 165
' 158
199
270

A katonai terhek megoszlása Magyarország és Ausztria között az 1911. május
23-i védőtörvény után:
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ruházásait, 6 * de az elkövetkezendő háború valódi jellegét, méreteit kiérté
kelni még megközelítőleg sem tudták. Villámiháborúra számítottak s az
eninek megfelelő előkészületek a valóságban elégtelennek bizonyultak.
A

védőtörvény
után

előtt
Magyarország

Ausztria

Magyarország

Ausztria

koronában
Közös h d s .

159 346 460

278 418 540

238 000 000

416 000 000

Honvédség

61 000 000

-

107 000 000

-

Landwehr

*-

75 000 000

220 346 460

353 418 540

345 000 000

498 500 000

38,4

61,6

41

59

összesen :
%-ban:

- *

82 500 000

Ezekben az összegekben nincs benne a 312 milliós flottaberuházás egy
évre jutó terhe, amely ezeket az arányokat kissé módosítja, mivel abból Ma
gyarország csak 36,4%-ban részesedett.
Ber end—Bánhi: Magyarország gyáriipara az imperializmus első világháború
előttie időszakába- 1900—1914. Szikra 1955. 282—283- o.
/b A háború előtt a következő magyarországi gyárak foglalkoztak hadi
anyaggyártással:
Gyár neve
Nóbel Dynamit

Főtelephely
Pozsony

„Vulkán" Gépgyár Rt.

Hadianyag neme
anhidrit, lőgyapot.
geri akna, torpedó

ten

gyutacsok

Titanit Magyar Bizton
sági Robbanóanyag Gyár

Trencsén

robbanó anyag

Osztrák-Magyar Állami
Vasúttársaság Vasműve

Resica

tüzérségi lövedékek

Diósgyőri Állami Vasmű

Diósgyőr

Weiss Manfréd Művek Rt.

Csepel

Fegyver és Gépgyár Rt.

Budapest

tüzérségi lövedékek
25—305 mm-ig,
lövegtal
pak, lőszerkocsik
tüzérségi lőszer
gyalogsági lőszer
mozgókonyha
tábori sütőkemence
hadipuskák
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Nem szervezték meg például a békeiparnak a haditermelésre való
átállását, a rendelkezésre álló készletek racionális felhasználását, sőt
a meglévő termelési szint fenntartását sem. Ennek főoka a vasúti szál
lítás szervezetlensége volt. A vasutakat teljes mértékben igénybe vette
a fegyveres erő felvonulása. A mozgósításkor a tehervagonokat ott, ahol
voltak, kiürítették s az árukészletek a szabad ég alatt pusztultak. A vas
úti teheráruforgalom teljesen megszűnt és csak néhány feltétlenül fontos
cikket lehetett szállítani, azt is korlátozott mértékben. Emiatt az üzemek
termelése m á r az első hónapokban akadozott. A vasúti szállítás válsága
miatt — a nagy készletek ellenére is — só- és szénhiány mutatkozott.
A termelés megindítására 'kénytelenek voltak a polgári szállítást meg
szervezni. Ennek irányítására központi szállítás vezetőséget állítottak fel,
amely megpróbálta a legfontosabb nyersanyagszállításokat is megoldani.

Gyár neve

Főtelephely
Budapest

Ganz Danubius Gép, Va
gon és Hajógyár
Fiúmé
Magyar Ágyúgyár Rt.
Magyar Vagon és Gép
gyár Rt.
Róth-féle Töltényhüvely
gyár
„Hunnia" Hadfelszerelési
és Fémiparművek
Benz Magyar Automobil
és Motorgyár
Gép és Vasútfelszerelési
Gyár Rt.
Bárdi József Automobil
Rt.
Gazele sági és Hadiszekér
gyár Rt.
Magyar
Robbanóanyag
gyár Rt.
,,Marta1' Magyar Auto
mobil Rt.
Magyar Léghajó és Re
pülőgép Rt.
Magyar Lloyd Repülő
gépgyár

Hadianyag neme
tehergépkocsik, hadihajóalkatrészek
torpedó naszádok, torpe
dó rombolók (800 t}
..Novara" cirkáló osztály
,,Szt. István" csatahajó

Győr

lövegek

Győr

tehergépkocsik

Pozsony

gyalogsági lőszerhüvely
különféle felszerelési
cikkek
gépkocsi

Kistarcsa

gk. motor
gk. alkatrész
fogatolt

járművek

Zurány

robbanóanyag

Arad

személy és tehergépkocsi

Albertfalva

repülőgép

Aszód

repülőgép

Ezeknek a gyáraknak nagyrésze 1900 és 1913 között létesült, vagy ekkor bő
vítették ki, illetőleg korszerűsítették. Ezenkívül jelentős tételeket szállított a
hadseregnek az élelmiszer, bőr, textil, optikai és elektrotechnikai ipar is.
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Mindez hatalmas feladatokat rótt a vasutakra, hiszen 1914—1915 folya
mán a vasutaknak a haderő szükségleteire naponta átlag 283 vonatot
kellett továbbítani, de volt olyan nap is ; amikor 444 katonai szerelvény
futott.7
1915-ben megkezdték a termelés szabályozását, a nyersanyagok elosz
tását és megalakultak a különböző nyersanyagközpontok, bizottságok,
elosztó irodák. Megindult a hulladékanyagok rendszeres gyűjtése és a
pótanyagkutaitás. Mind több és több üzemet kapcsoltak be a haditermeléstoe. Míg a háború kezdetén csak 30, addig 1918 végén már 3000 külön
féle üzem gyártott hadianyagot. 8 Egész sor új ipartelepet létesítettek.
1914-ben 30, 1915-^ben 25, 1916-iban 29 és 1917-ben 47 új hadiüzemet
alapítottak. 9 Igen nagy gondot okozott a munkaerő biztosítása. 1914-ben
a mozgósításkor a szakmunkásokat is bevonultatták katonai szolgálatra
és mikor 1915-ben elrendelték leszerelésüket, nagy részük már elpusztult
a hadszínitéren, pótlásuk pedig nagy nehézségekibe ütközött. A háború
első heteiben a gazdasági élet megbénulása — a hatalmas méretű behívávások ellenére — nagy munkanélküliséget okozott. Ez azonban nem tar
tott sokáig. A hadigazdálkodásra való rátérés után rövidesen válságos
munlkaerőhiány keletkezett. 1915-ben kénytelenek voltak bevezetni az
általános munkakötelezettséget és a hadsereg részére dolgozó üzemeik
központi muinkáselliátását. A dolgozók fokozott 'kizsákmányolásának biz
tosítására igen sok üzemet militarizáltak. A tőkések felismerték, hogy
a militarizálás előnyös számukra, ezért sok vállalat maga kérte katonai
felügyelet alá helyezését. 1915. október l-ig már 263 üzem volt katonai
felügyelet alatt. 10
Már a háború elején nagy nehézségek jelentkeztek a nyersanyag
ellátás terén. Kevés volt a textilanyag, nagy volt a hiány a bőrneműekben. A fémek közül főleg a nikkel és a réz hiányzott, de szűkösek voltak
az ólom, ón, cink készletek is. A hiány érthető, hiszen a Monarchia
hadiipara 1914 végén havonta átlag 3300 tonna rezeit, 67 500 tonna ólmot,
1 000 tonna cinket, 140 tonna ónt, 85 tonna nikkelt és 150 tonna alumí
niumot fogyasztott és ez a mennyiség hónapról hónapra nőtt. 11
A löveggyártáshoz szükséges nikkelszükséglet fedezését a nikkelpénz
kivonásával és beolvasztásával egyidőre megoldották, hiszen ez az intéz
kedés 1900 tonna nikkelt jelentett. A rézszükségletet azonban a mini
mális svédországi behozatal korántsem fedezte. Elrendelték, hogy a csa
patok a kilőtt hüvelyeiket gyűjtsék össze és szállítsák hátra. De a szi7
8

Gottl—Mojzer:
Hadseregünk ellátása a világháborúban I. Bp. 251—252 oSomoskeőy: A központi hatalmak ipara. Magyar Katonai Szemle. (A továb
biakban
MKSz.)
1934.
4. 173. o.
9
Vierter: Háborús ipargazdaság. MKSz. 1935. 10. 191. o.
3 0 r>r. Fueseh: Az ipari munkáskérdés a világháború alatt. MKSZ. 19355. 167. o.
ti Somoskeőy: i. m. 175. o.
{
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gorú intézkedések ellenére a gyalogsági lőszerhüvelyeknek csak 50, a
tüzérségi hüvelyeknek pedig 80—90 százaléka került vissza a gyárakba.
Ezért 1915-ben elhatározták a hátországban a réztárgyak összegyűjtését.
Ez évben osak Magyarországon háztartási cikkekből, harangokból, a
kastélyok rézfedeleiből stb. 17 300 tonna rezet gyűjtöttek össze. Ez azon
ban legfeljebb 3—4 hónapra volt képes fedezni az egyre növekvő szük
ségletet. A krónikussá váló rézhiányon csak a szerbiai rézbányák elfog
lalása segített úgy-ahogy.
Ilyen körülményék között nem csoda, hogy még a fegyver- és lőszer
gyártás területén is hiányosságok mutatkoztak. A hadműveletek kezde
tén a Monarchia vezérikara a meglévő hadianyagtartalékot a „rövid"
háborúra elegendőnek tartotta. 12 De a minden számítást felülmúló
fogyasztás ijesztő gyorsasággal emésztette fel a tartalékokat, úgyhogy
a legrövidebb idő alatt meg kellett szervezni a lőszer- és fegyvergyártást.
A oiyersanyag, főleg a réz hiánya, a lőpor- és robbanóanyaggyártás aka
dozása és az üzemek átállításának nehézségei miatt az ipar a tüzérségi
lőszer tömeges szállítását csak 3—4 hónap múlva kezdhette meg. A lőszer
tartalékok pedig már az első harcok után elfogytak, úgyhogy a tüzérség
már a háború negyedik-ötödik hetében lőszerhiánnyal küzdött. Ez a
hiány csak 1915 elején kezdett enyhülni. 13 A tüzérségi lőszer gyártását
Magyarországon a csepeli Weiss Manfréd művek végezték. E gyárinak
a termelése a háború alatt a következőképpen alakult: 14
Lőszer
fajta
7,5 h e . á.
8 cm. t á b . á.
9 cm. av.

1914.
a u g . 1-től

1915

1916

1917

1918

55 335

181 002

128 657

73 241

250 486

2 031 074

1 578 000

1 395 998

487 668

—

—

—

—

'. —

24 717

12 Lövegenként kb. 500 lövedéket tároltak. A vezérkar a háború első hónap
jára összesen 377 000 tüzérségi lövedéket irányzott elő.
!3 A monarchia gyárainak teljesítménye az első világháborús évben a követ
kező volt:
Háborús
1—10.
11—20.
21—30.
31—40.
41—50.

hét
„
.
„
„

hét

Tü.-i

lövedék

556 000
741 000
1 456 000
2 093 000
2 113 000

i* Központi Gazdasági Levéltár (továbbiakban KGL) WM. gyár iratai 2/6.
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1915

1916

1917

129

1918

10 cm. tar. .

—

173 337

756067

1 067 584

636 290

15 cm.

—

42 770

382 724

461 683

271 530

250 486

2 362 580

2 898 685

2 953 922

1 405 990

1 930

7 300

9 660

9 840

6 750

összesen:
; napi átlag

A gyalogsági lőszer gyártása volt az egyetlen, melynél a háború első
evében zökkenő nem volt. Mind a gyártás, mind a nyersanyag messze
menően biztosítva volt, úgyhogy az üzemek, ha szükségíes volt, napi
7 imillió puskalőszert is készítették, a napi átlag azonban 3—4 millió
között mozgott.
Ebből a Weiss Manfréd gyár jelentős mennyiségben kivette a részét.
Termelése a következőképpen alakult:

1914
Gyság-i
lőszer
napi
átlag

1915

1916

1917

1918

168 716 250 382 312 300 520 319 700 324 108 000 101981700

1 300 000

1 275 000

1 735 000

1 080 000

460 000

A löveggyártás terén sem volt rózsás a helyzet. A hadsereg a háború
kezdetén csak kb. 800 tartalék löveggel rendelkezett. Ezzel egyrészt az
elpusztult anyagot kellett pótolni, 15 másrészt a háború megkövetelte új
ütegek felállítását is.
A Monarchia löveggyárait a háború éppen új, korszerűbb löveg
típusok gyártására való rátérés közben érte. A tömeggyártás megkezdését
ez is gátolta.
A hadvezetőség legelőször a Kína és Törökország számára részben
elkészült, részben gyártás alatt lévő löveganyagot foglalta le, 16 ugyan
is Az osztrák-magyar hadsereg 1915. végéig kb. 1000 löveget vesztett.
16 összesen 24 tábori ágyút, 52 hegyi ágyút és 68 tábori tarackot.
9 Hadtörténelmi Közlemények — 16723/2
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akkor nagy erőfeszítéseket tett a gyártás megszervezésére, de ez csak
1915 elejére sikerült. 17
A gyalogsági fegyvert a steyri,és budapesti gyárak gyártották. De a»
Steyr gyár 1914 szeptemberében még csak havi 2 000 darabot gyártott,.
1915. januárig ezt sikerült 32 000 darabra emelni. A budapesti gyár ez
időben még havi 3 000-nél többet nem tudott gyártani.
A Monarchia 1914-ben 2,5 millió puskával rendelkezett, de ennek,
csak egyharmada volt korszerű (1895. M.), míg a többi régebbi típusú:
(1888. M. és Werndl). 1914 végére a veszteségek és az elhasználódás;
következtében a puskalétszám 1,5 millióra csökkent annak ellenére, hogy
a gyárakban lévő 75 000 db. Romániának szánt 6,5 mm-es és 70 000 darab*
7 mm-es Mexikó számára gyártott puskát lefoglalták, Németországtól
pedig 160 000 Mauser-puskát vásároltak. Bár a puskahiány olyan m é r 
téket nem ért el, mint az orosz hadseregnél, mégis csak az első vonal
beli alakulatokat tudták fegyverrel ellátni. A sokfajta puska pedig igen
nagy mértékben megnehezítette a hadsereg lőszerellátását. A termelés
gyors növekedése azonban kiküszöbölte ezeket a hiányokat. A -puskagyártás 1915 júniusában már 83 000, 1915 decemberében 93 000 volt..
1917 nyarán érte el a maximumát havi 113 000 darabot.
A háború kitörésekor a hadseregnek 3 000 géppuskája volt. Gép
puskát csak a steyri üzem gyártott, 1914—15-ben havi 160—200 darabot.
A maximumát 1917 őszén érte el, havi 1700 darabbal. Ez a hadsereg
szükségleteit csak szűkösen fedezte, emiatt bár a géppuskák száma a
harcoló csapatnál 1918-ra nyolcszorosára emelkedett, mégis elmaradt az:
antant hadosztályok mögött.
ľ 1914. a u g u s z t u s t ó l d e c e m b e r i g g y á r t o t t
Darab

Űrméret

Lövegtípus

cm-ben

13

7

99 M. h e g y i

ágyúcső

48

7,5

14 M. h e g y i

ágyú

24

•

löveganyag:

kínai

tábori

ágyú

109

8

5 8 M. t á b o r i

ágyúcső

6

10

hegyi tarack

lövegtalp

56

10,5

török

tarack

8

15

14 M. t á b o r i

2

10,4

ágyú

6

30,5

11 M.

mozsár

tarack
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Hasonló volt a helyzet a többi hadianyag előállítása terén is. 18 Az
ellátás szűkös volt, sokszor akadozott és a hiányokat a hadsereg csak
igen nagy véráldozatokkal tudta kiegyensúlyozni. A közlekedési problé
mát is csak a vasutaknál sikerült némileg megoldani. De a vasúti szállí
tás kiegészítésére szervezett gépkocsiszolgálat teljesítőképessége egész
végig minimális maradt. A Monarchia aimúgyis -túlterhelt ipara jelentős
mennyiségű gépkocsit nem tudott a hadsereg rendelkezésére bocsátani,
így főleg csak a meglévő állományra lehetett számítani. A hadsereg
körletében használt gépkocsik száma 1915. januárban érte el maximumát,
összesen 1382 tonna raksúllyal, ami csak 2 */s vasúti szerelvénynek felelt
meg. 19
A meglévő gépkocsik használatát is rövidesen korlátozta a beállott
gumihiány. 1915 végétől kezdve az elhasznált gumikat már fa-vasabroncsokkal kellett pótolni. Természetes a gépkocsilszolgálat ilyen erőtlen
sége károsan befolyásolta a hadsereg manőverező iképességét.
Nagy nehézségek árán, sok zökkenővel az Osztrák-Magyar Monarchiá
nak 1915-ben mégis sikerült gazdaságát haditermelésre úgy-ahogy á t 
állítani. 1914-íhez viszonyítva 1915-ben a termelés egyes ágakban emel
kedett, de még így is messze alatta maradt a háború előttinek. Még
ki sem lábolt a Monarchia gazdasági élete az 1914-es válságból, mikior
kezdett mind érezhetőbbé válni a nyersanyag- és élelmiszerforrások
vég
leges kiapadása, ugyanakkor mind erősebbé vált a munkaerőhiány. A
Monarchia korlátolt katonai vezetése és a hadianyaghiány miatt igen
nagy arányú volt az emberveszteség. 20 Magyarország 1910-es 20 608 357
lakosából a háború folyamán 3 614 179 embert, az össznépesség több mint
17%-át mozgósították. Ebből elesett 660 821 fő, megsebesült 743 359 fő,
hadifogságba került 734 310, azaz összesen 2138 496 fő, a bevonultak
több mint 59%-a elesett, megsebesült vagy fogságba került. 21 Az
]

8 A M o n a r c h i á b a n 1914—18-ban g y á r t o t t főbb f e g y v e r e k és lőszer m e n n y i s é g e i •

Megnevezés
lövegcső

Darab
16 069

lövegtalp

10 363

géppuska

40 500

puska
tüzérségi lövedék
gyság-i lőszer

3 500 000
80 000 000
5 000 000 000

MKSz. 1933. II. 300. o
Gottl—Mojzer:
I. m. 51. o.
A nadsereg h a v i v e s z t e s é g e átlag 140 000 fő volt.
21 S z e m e l v é n y e k a m a g y a r hadtörténelem tanulmányozásához. H l
335. O.
19

20

1955- II-
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osztrák hadvezetőség magyargyűlölő politikája miatt a bevonultakra eső
halálozási arányszám Magyarországon 10%-kal volt magasabb, mint
Ausztriában.
A nagy veszteségek pótlására 1915-ben a 19 és 42 éveseket, 1916-ban
m á r a 18 éveseket hívták be katonai szolgálatra. Ennek ellenére a
Monarchia hadereje 1918. január 1-én csak 4,41 millió főből állt, ebből
1 560 000 volt a hátországban, 2 850 000 a hadrakelt seregnél. Ez utóbbi
ból a harcoló gyalogos erőkre csak 800 000 fő jutott, a többi az egyéb
fegyvernemeiknél és szolgálati ágaknál volt.22 Igen nagy tömeget szívtak
íel a hadsereg munkásalakulatai. Ezeknek feladata volt a hadtápterü
leten, de néha az arcvonalban is az egyszerűbb műszaki munkák — útépí
tés, vasútépítési segédmunkák, vasúti rakodás, baraképítés, anyagkiterme
lés stb. — elvégzése. Általában minden harcosra P hadtápterületen egy
munkás jutott, ezt az arányt csak igen nagy erőfeszítésekkel tudták
1 : 0,75-re csökkenteni.
A hadigazdálkodás 1 964 255 főt vett igénybe, ebből 644 022 fő Magyar
országról került ki. A hadigazdálkodásban dolgozó magyarországi mun
kások iparágaik szerinti megoszlása a következő volt: 23
Közlekedés
Lőszergyártás
Bánya- és kohóipar
Gépipar
Elektroipar
Kőolajipar
Textilipar
Bőripar
Élelmiszeripar
Fa- és építőipar
Egyéb ipar

179 347
83 676
81.083
29 604
15 965
3192
44 582
17 480
115 632
48 138
25 323

összesen:

644 022

Ez a szám akkor értékelhető kellőképpen, ha tudjuk, hogy 1913-ban
a foglalkoztatott munkások száma — a közlekedés nélkül — 391 460 fő
volt. 24 Tehát a háború alatt a munkáslétszám kereken 75 000 fővel nőtt,
nem számítva a közlekedést és a polgári szükségletekre dolgozó mini
mális ipar munkásságát.
A hadigazdálkodásban azonban csak kb. 133 000 katonaköteles dol
gozott (egész Monarchiában kb. 400 000), a többit a katonai szolgálatra
nem alkalmasak és a nők közül kellett kiállítani. De bevonták a nőket
a katonai segédszolgálatra is. 1918 végén Ausztria—Magyarországon
22 Ö s t e r r e i c h - U n g a r n s l e t z t e r K r i e g 1914—1918. VII. Közli MKSz. 1938- 8. 302. o.
23 Dr. Fucsek: I. m . 166. o.
*4 M ó d : 400 év k ü z d e l e m az önálló M a g y a r o r s z á g é r t . S z i k r a 1954. 727. o.
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segédszolgálatra (irodák, kórházak, konyhák) a hátországban 107 000, a
működő hadseregnél pedig 33 000 nőt alkalmaztak. 25
Főleg a mezőgazdaságnál mutatkozó és egyre súlyosabbá váló munka
erőhiány a hadvezetőséget arra kényszerítette, hogy a rendelkezésre
álló hadifoglyokat is nagy számban alkalmazza. 1918 elején a Monarchiá
ban 1 300 000 hadifogoly volt, ezek közül 362 000 a hadműveleti területen,
728 000 a hátországban dolgozott.2" Ez utóbbiak zöme Magyarországra
jutott, mégpedig úgy5 hogy az iparban kb. 43 000, a közlekedésben kb.
10 000, míg a többi a mezőgazdaságban dolgozott.27
A munkásság fokozott kizsákmányolására egész sor további üzemet
helyeztek katonai ellenőrzés alá. A Monarchiában az 1915. október 1-i
263 militarizált üzemmel szemben 1918 véigén már 900 volt katonai irá
nyítás alatt mintegy 500 000 főnyi munkáslétszámmal.
De minden erőfeszítés ellenére a termelés állandóan csökkent. Szem
léltetően igazolják ezt az alábbi számok:
Év

vasérc .

nyersvas

villamos
energia

csak
Magyar
ország

egész
Monarchia

egész
Monarchia

szén
Monarchia

Magyar
ország

m i l l i ó

q

millió K W o

27

102 28

20,5 28

nincs a d a t

1914

509

91

17

22 27

2 170 29

1915

496

92

12

27

3 554

1916

825

91

13,9

33

4 645

1917

501

87

17,8

29

4 484

1918

436

18

nincs a d a t

1913

|

1 '

81

nincs a d a t

A szén- és vasérctermelós az 1913-as szintet 100%-nak tekintve,,
1917-re 88%-ra, 1918-ra pedig 55%-ra esett vissza.
2*
-''•
2?
-8
29

Ö s t e r r e i c h - U n g a r n s l e t z t e r K r i e g 1914—1918. VIL
Dr. Fucsek:
r. m . 168. o.
Gratz—Schütter:
Der wirtschaftliche Zusammenbruch
Somosk.eny:
I. m. 179. o.
Viener: I. m. 191. o.
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A szén- és egyéb (nyersanyaghiány 1918-ban az ipart csaknem tel
jesen megbénította, annyira, hogy a háború számára nélkülözhetetlen
fegyver- és lőszergyártást is csökkenteni kellett. így pL a Steyr fegyver
gyár 1917 telén szénszükségletének a felét kapta meg, a hadiipar álta
lában pedig csak 40%-át. Emiatt osak napi 13 000 darab tüzérségi lő
szert tudtak gyártani, ugyanakkor mikor a szükséglet már napi 63 000
volt. Az esztelenül tervezett piavei támadás 30 pedig a meglévő tartalé
kokat teljesen kimerítette, úgyhogy azok pótlására többé mód nem volt.
De károsan befolyásolta a szénhiány az élelmiszeripart is. A leg
égetőbb kenyérínség idején a legtöbb malomban a szénhiány miatt le
kellett állítani az őrlést. A krónikussá váló válságon a rendkívüli hatás
körrel felruházott szénkormánybiztosság sem tudott segíteni. Intézke
dései csak arra korlátozódtak, hogy a kibányászott szenet a szük
ségletek szerint legfontosabb iparágnak juttatta. Természetesen ez más
iparágak kényszerű szüneteltetéséhez vezetett, ami a termelési válságot
még tovább fokozta.
Az egyéb nyersanyag hiánya is mind nyomasztóbbá vált. Pl. csak
tüzérségi lőszer gyártásához havi 8 000 vagon nyersvasra lett volna
szükség, ugyanekkor 1918-ban már csak havi 2300 vagonnal tudtak
biztosítani.
A ruházati anyag kimerülése még nagyobb volt. A hadsereg és
a lakosság teljesen lerongyolódott. 1918-ban már teljesen megszokott
látvány volt a köpeny és fehérnemű nélküli frontalakulat. A cipőgyár
tás 1918-ban már csak 40%-át tudta fedezni a szükségleteknek. Sok
alakulat rongyokban, mezítláb járt. A tőkések ugyanakkor milliós hasz
not zsebeltek be a hadseregnek szállított hasznavehetetlen papírtalpú
bakancsokból. A tábori takarókészletek is teljesen kimerültek. 1918
őszén már csak minden huszadik katonára jutott egy pokróc. Termé
szetesen a ruházati anyag tökéletlensége miatt 3 fagysérültek arány
száma a hadseregben hatalmas mértékben megnőtt.
Az igásállatok száma is rohamosan csökkent. A hadsereg átlagos
lóáUománya 850 000 db. volt, amiből havonta átlag 25 000 pusztult el.
Ez összesen 1 225 000-et jelentett, viszont pótolni csak kereken 600 000-et
tudtak. 3 1 A gyenge gépkocsiszolgálat az igásállat hiányt még enyhíteni
sem. tudta. Emiatt először a lovashadosztályok hátaslovait vették el,32
ezzel megfosztották a hadsereget egyetlen gyorscsapatátó]. Erre pedig
égetően szükség lett volna, hiszen a nagy véráldozatok árán elért sike
reket — pl. a caporettói áttörést 33 — éppen a gyorscsapatok hiánya
miatt nem tudták kiaknázni.
s0

1918. május-június.
Sí
Gottl—Mojzer: I. m. 5S. o32
A Monarchia 12 „lovas" hadosztálya 1917 utáni 113 gyalog félezredből és
csak 76 lovasszázadból állt. Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914—18. Közli: Had
történelem a Honvéd Akadémia számára Hl. 1954 318. o.
33 1917. o k t . 24.—nov. 15.
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A nehéztüzérség hámoslovait részben ökrökkel és bivalyokkal pótol
ták. 1918-ban pedig a hadosztályokat két csoportra osztották, „támadó"
•és „védő" hadosztályokra. Míg az előbbinek a mozgáshoz elegendő igás
állata volt, addig az utóbbi ezek hiánya miatt mozdulatlanságra volt
kárhoztatva. Természetesen ez a hadsereg manőverező képességét a
minimumra csökkentette.
A háború egyre gyorsuló ütemben emésztette fel a hadiiparba
fektetett nemzeti jövedelmet, a harc folytatása mind nagyobb össze
geket követelt. A Monarchia összes hadikiadásai 49 milliárd arany
koronát tettek ki, melyből Ausztria 31 milliárddal, nemzeti vagyonának
36 százalékával, Magyarország pedig 18 milliárddal, a nemzeti vagyon
43 százalékával vette ki részét. 34 -A bevételek a hadikiadásoknak mind
kisebb százalékát fedezték. Ezen a pénz felhígításával, a bankjegymennyiség gyors növelésével próbáltak segíteni. Ha az 1914. évi bankjegymennyiséget 100%-inak vesszük, akkor 1915 végére 216, 1916 végén
329, 1917-ben 549, 1918 második felében pedig már 977% volt a for
galomban lévő bankjegymetPJnyiség. A nagyarányú infláció a fogyasz
tási cikkek hatalmas méretű drágulásához vezetett. Az élelmiszerek
á r a átlag az 1914. évinek hétszeresére, a textilneműeké pedig huszon
kétszeresére ugrott fel.
De legsúlyosabb az élelmezési válság volt. A mezőgazdaság csak
részben tudta pótolni a katonai szolgálatra bevonult munkaerőt. Emiatt
a termés évről évre csökkenit. Míg Magyarországon a búza- ós rozster
melés a háború előtti években átlag 60 millió métermázsa volt, addig
1917-foen 43,6 millióra, 19l8 j ban pedig 34,1 millióra, a háború előtti átlag
56.8%-ára esett. Növelte a nehézségeket, hogy a rossz termésnek jelen
tékeny részét Ausztriába és Németországba kellett szállítani. Az
osztrák mezőgazdaság termelékenysége imég jobban csökkent, a burgo
nyatermelés az 1913. évinek 44%-ára, a búza- és rozstermelés pedig
•41.6%-ra esett.
A hiányzó kenyérmennyiséget egyéb anyag hozzákeverésével igye
keztek pótolni. 1914 szeptemberében a katonakenyér 33%-a volt árpa,
1915 februáriban már 50%-ban árpából és kukoricából állt, később
•egyedül a kukorica arányszáma 60%-ra nőtt. 1918-^ban pedig már nagy
mennyiségű fűrészpart is kevertek a kenyérlisztbe. A hadsereg kenyér
fejadagja 1918-ra 70 dekáról 25 dekára csökkent, a lakosságé pedig
Magyarországon 22 dekára, Ausztriában 16,5 dekára.
Egyéb élelmiszereknél hasonló volt a helyzet. Különösen a hús-,
.zsír- és cukorhiány volt nyomasztó. 1918 elején még a frontaiakulatoknál is be kellett vezetni a hústalan napokat, ami valóságos éhezést
jelentett a harcosoknak, mert a különféle pótanyagokból álló étkezés
szinte minden tápérték híján volt. A katonák erőállapota gyorsan csök
sz GratzSchüller:

I. m.
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kent, ós többek között ez volt egyik oka a piavei támadás összeomlá
sának.
A hátországiban az élelmiszerekre és a főbb iparcikkekre bevezetett
jegyrendszer sem sokat segített, sőt a fogyasztási cikkeket a burzsoázia
kezébe juttatta. A dolgozók által megfizethetetlen feketepiaci árak a
hadiszállításon meggazdagodott burzsoázia számára könnyen elérhetők
voltak, ugyanakkor az élelmiszer- és egyéb spekuláció újabb profit
szerzési lehetőséggel kecsegtette őket.
A f elburjánzott feketepiac az amúgyis kevés árukészletnek mind
nagyobb részét vonta el a közellátástól. így egyre mélyült, elsősorban
az élelmezési, de az általános válság is. A nagyobb ipari központokban
valóságos éhínség uralkodott és az éhhalál a megszokott jelenségek
közé számított. Ha az élelmezési válság nem is, de az általános válság
Magyarországon még súlyosabb volt, mert az osztrák kormány a Mo
narchia fogyó gazdasági erőit elsősorban Ausztriába összpontosította.
Nem csoda tehát, hogy ,a forradalmi mozgalom egyre erősödött. A
háború szenvedéseit tovább tűrni nem akaró munkások sztrájkokkal,,
tüntetésekkel fejezték ki elégedetlenségüket. Az orosz februári, majd
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom még nagyobb lendületet adott
a forradalmi mozgalomnak. Még a militarizált üzemek munkásai is sztráj
koltak. A megmozdulások közül legnagyobb arányú az 1918 januári
tömegsztrájk, és a júniusi általános sztrájk volt. A munkásság meg
mozdulásaival párhuzamosan lázadások törtek ki a hadseregben és a
flottában. A katonaszökevények szánna pedig nagymértékben megsza
porodott. 1918 elején csak Magyarországon mintegy 100 000 katona
szökevény bujdosott és számuk napról napra nőtt.
Hadigazdaság a polgári demokratikus

forradalomban

A katonai vereségek azután végleg betetőzték a Monarchia szét
bomlását. A különféle nemzetekből összetákolt birodalom alkotóele
meire bomlott. Október 31-re virradó éjjel Budapesten a néptömegek
vették át a hatalmat. A polgári demokratikus forradalom eredménye
ként a Károlyi vezette polgári kormány jutott uralomra, mely a töme
gek nyomására kénytelen volt kijelenteni az ország függetlenségét ós;
kikiáltani a köztársaságot.
Erinek a szociáldemokratáktól támogatott burzsoá kormánynak leg
főbb gondja a forradalmi mozgalom elfojtása volt és minden tette mö
gött ez a szándék rejlett. Károlyi küldöttei 1918 november 13-án nagy
alázatosan megjelentek Belgrádban s a Monarchia által Páduában kötött
általános fegyverszüneti szerződésinél sokkal előnytelenebb . egyezményt
kötöttek. Végeredményben ezzel az volt a céljuk, hogy az ország gazda
sági, politikai, katonai érdekeinek rovására is előkészítsék az antant
intervenciót a forradalom elfojtására.
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Az egyezmény értelmében az antant csapatok megszállása jogot
kaptak az ország területének minden stratégiailag fontos pontjára. Sza
badon igénybe vehették az összes szállítóeszközöket akár az állam., akár
magánszemélyek tulajdonát képezték azok. A burzsoá kormány köte
lezte magát, hogy a kiürítendő területen a vasúti anyag és a személyzet
a helyén marad, és ezen felül 500 rendes nyomtávú mozdonyt, 2000
vagonnal, valamint 50 keskeny nyomtávú mozdonyt 600 vagonnal egy
hónapon belül a balkáni hadsereg parancsnokságának rendelkezésére
fog bocsátani részben az antant hadsereg szükségleteinek fedezésére,
részben a jugoszláv vasutak háború okozta veszteségeinek pótlására.
Ugyanígy át kellett adni 10 személyszállító és 10 tehergőzhajót, vala
mint 60 uszályt. A dunaílcttillát le kellett fegyverezni és egy .kikötőben
kellett összegyűjteni, 6 monitort pedig azonnal át kellett adni.
15 napon belül 3000 főnyi vasútépítő és erős távbeszélő-távíró építő
csoportot kellett megfelelő anyaggal az antant főparancsnokság rendel
kezésére bocsátani a szerbiai károk helyreállítására.
Károlyiék kötelezték magukat, hogy egy hónapon belül 25 000 lovat 35 '
és az antant parancsnokság számára szükségesnek tartott egyéb közle
kedési anyagot adnak át a balkáni hadseregnek. Végül elismerték az
antant ellenőrzési jogát a magyar posta, rádió, távíró és távbeszélő'
hálózatnál, valamint a vasútnál.
Mondanom sem kell, hogy az antant ellenőrzés és a szolgai aláza
tossággal átadott igen értékes, nagymennyiségű, főleg híradó és közle
kedési anyag, valamint igásállat hiánya később nagymértékben gátolta
a Tanácsköztársaság honvédő politikájának kibontakozását.
Természetesen a burzsoá kormány a honvédelemre egy pillanatig
sem gondolt. Sőt igyekezett minél hamarabb lefegyverezni a frontokról
hazafelé tartó, egyre jobbam forradalmasodó katonatömegeket. Ezzel a
forradalom továbbterjedését akarták meggátolni, és a belgrádi fegyver
szüneti egyezménnyel előkészített intervenciót akarták megkönnyíteni.
Az arcvonalból visszatérő mintegy 1,5 millió katona lefegyverzését
az ország határain kívül főleg bomlasztással igyekeztek lebonyolítani
úgy, hogy az igen értékes hadianyag zöme az ellenség kezébe került.
A hátországban tartózkodó 400--500 000 katona leszerelésénél leadott
hadianyag maradt csak az országban. Ennek nagy része is veszendőbe
ment, mert a belgrádi fegyverszüneti egyezmény szerinti területek ki
ürítésénél a fegyver- és lőszerraktárakat, valamint a leszereléskor öszszegyűjtött fegyverzetet visszahagyták, ami csak az intervenciósokat
erősítette.
Bár Belgrádban kötelezettséget vállaltak, hogy az országon keresztül
vonuló Mackensen német hadseregét lefegyverzik, az antant többszöri
25 Ez igen nagy szám volt, mert Magyarország lóállománya 1918-ban a mai
területen 747 000 darab volt.
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követelése ellenére, igyekeztek ezt elodázni, abban a reményben, hogy
ez az erő hazatérve, a német forradalmi mozgalom ellen fog harcolni.
Szándékukat nagyrészt sikerült is keresztülvinni, pedig a lefegyverzés
végrehajtásával igen értékes hadianyaghoz lehetett volna jutni.
A Károlyi-kormány ezen korlátolt politikája miatt míg a cseh, román
é s szerb burzsoázia hadserege bővelkedett az osztrák—német eredetű
hadianyagban, addig a megalakuló magyar Vörös Hadsereg igen súlyos
fegyver- és lőszerhiánnyal küzdött.
A másfélmillió leszerelt katona 96 koronával a zsebében — ami
csak néhány napi élelmet jelentett — rongyos egyenruhában az utcára
került. A kormány nem nagyon törődött azzal, hogy a munkanélkülieket
kereseti lehetőséghez juttassa. A nyomor, az elkeseredés és ezzel együtt
a forradalmi mozgalom egyre erősödött.
Károlyiék . nem igyekeztek újjászervezni a gazdasági életet.
Erre pedig nagy szükség lett volna. A nemzetgazdaságot nemcsak a
háború pusztításai zilálták szét, hanem elvesztette régi szántóterüle
tének 67%-át, szarvasmarha állományának 65%-át, vasutainak 57%-át,
üzemeinek 51,1%-át. Súlyosbította ezt, hogy területi elhelyezkedésük
miatt, egyes iparágak (pl. papíripar) teljesen, vagy nagyobb részben
kiestek. Alapos átszervezésre lett volna tehát szükség.
Üjjá kellett volna szervezni a külkereskedelmet is. A háború alatt
az antant gazdasági blokádot léptetett életbe a központi hatalmakkal
szemben, ami a külkereskedelmi kapcsolatokat megszüntette. A háború
befejezésekor keletkezett zűrzavar, új országok kialakulása miatt a
nemzetközi elszigetelődés továbbra sem szűnt meg, bár a blokád be
fejeződött. Még a régi szövetséges országok, de az egyes országrészek
"között is mind lazábbá vált a gazdasági kapcsolat. Egyre kevesebb volt
a nyersanyag, egyre nehezebb volt piacot találni. Ezeken a nehézségeken
csak a kormány erélyes rendszabályaival lehetett volna úrrá lenni.
De a kormány nem tett semmit, mert ilyen intézkedések elkerül
hetetlenül sértették volna a burzsoázia érdekeit. Sőt nyugodtan tűrte,
Tiogy a tőkések a termelés leállításával igyekezzenek menteni hadinyere
ségeiket. A béketermelés ugyanis sokkal kisebb profittal kecsegtetett,,
mint az óriásira nőtt háborús haszon.
De a földbirtokosok sem voltak különbek. 1919 tavaszán, mikor a
parasztság mind erélyesebben követelte a földet, szabotálták a vetést
és az egyéb mezőgazdasági munkákat. Nagyon jól jellemezte ezt a
folyamatot Latinka Sándor: „Míg a földművelésügyi minisztériumiban
a földbirtokreform nehéz problémáival foglalkoznak, addig az ország
földesurai olyan intézkedéseket tesznek folyamatba, melyek nemcsak
a további termelést fogják megakadályoz<ni, hanem lehetetlenné teszik
-a földosztás észszerű megoldását is. Az ezerholdasok a föld mívelésére
m é g az előmunkálatokat sem tették meg; a talaj termőképességének
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fokozásával nem törődnek, a földek trágyázását úgyszólván teljesen
beszüntették, az üzemi berendezéséket nem javítják, a cselédeket —
még ott is, ahol erdőségek vannak — akácfák kipusztítására és egyéb
haszontalan dolgokra használják fel. Hazugság az, hogy a cselédek nem
akarnak dolgozni, valóság az, hogy az ezerholdasok között szállóige lett:
Inkább pusztuljon a termés, de nem lesz úgy, ahogy a cseléd akarja,
majd meglátjuk, ki döglik meg előbb." 36
A gyárosok és nagybirtokosok termelést akadályozó mozgalmával
szemben a magyar dolgozók mind erélyesebben léptek fel. A kommu
nisták által vezetett salgótarjáni bányászok például 1918. december végén
átvették a bányák vezetését. A kormány csak február 2l-e után mert
ez ellen fellépni. Peyer vezetésével egy ellenforradalmi zászlóalj 15
bányász meggyilkolása után tudta csak visszaadni a bányát a régi
tulajdonosainak.
A mozgalom azonban feltartóztathatatlanul terjedt. A salgótarjáni
bányászok példáját nemcsak a munkások, hanem a parasztok is követ
ték. Március elején Somogy megyében a parasztok, munkások vezeté
sével kezdték megszállni a nagybirtokokat. Egy hét múlva Bereg megyé
ben is megmozdult a szegényparasztság, majd március 18-án már az
albertfalvai parasztok is megszálltak a nagybirtokokat.
A kormány igyekezett erélyesen fellépni ez ellen is, de Kaposváron
Nagyatádi Szabó kulák földművelésügyi minisztert 20 000 felfegyverzett
paraszt fogadta, úgyhogy kénytelen volt jóváhagyni a somogyi föld
foglalást, ami még további tápot adott a mozgalomnak.
Ott, ahol a dolgozók vették kezükbe az üzemet, a földet, igyekeztek
megszervezni a termelést és a hatalmas nehézségek, a kormány gán-csoskodásai ellenére is értek el eredményeket.
A burzsoá-szoeiáldemokrata kormány a normális gazdasági élet
-megindításaihoz szükséges termelési minimumot sem szervezte meg,
tűrte, sőt elősegítette, hogy a tőkések, akiket a béketermelésre való
xátérés elegendő haszonnal nem kecsegtetett, elszabotálják azt. Ugyan
akkor minden eszközzel továbbra is biztosítani igyekezett a hadianyag
gyárosok háborús profitját. A jórészt szociáldemokratákból álló „forra
dalmi" kormány még azzal sem törődött, hogy az így szállított fegy
vereket a világ első szocializmust építő országa ellen akarják fordítani.
"Vagy talán ez a tudat még jobban ösztönözte őket.
Garami, a szociáldemokrata miniszter 1919 januárjában megállapo
dott a lengyel kormánnyal, hogy fegyvereket szállít a Szovjet-Oroszország
«elleni intervenció céljaira. Az ugyancsak szociáldemokrata Böhm Vilmos
hadügyminiszter március elején újabb egyezményt írt alá, amelyben a
részleteket szabályozta.
" 6 Somogyi Hírlap. 1919. jan. 26.
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Böhm különben már január 23-án kelt 4289/1919. Hüm. rendeletével
engedélyezte a csepeli Weiss Manfred gyárnak, hogy meglévő készletei
ből 25 millió puskalőszert, tízezer 8 cm-es gránátot, tízezer 10 cm-es
gránátot és ezer 10 cm-es, fojtógázzal töltött gázgránátot szállítson a
lengyeleknek. 37 A szociáldemokraták tehát még az akkori legembertelenebb harceszköznek alkalmazását is elősegítették, csakhogy eltiporják
a népek szabadságát.
A lengyelek ezenkívül még 45 millió darab puskalőszert rendeltek
meg. Ennek gyártását meg is kezdték. Ez a tény a Tanácsköztársaság
hadigazdasága szempontjából később előnyösnek bizonyult, mert már
cius 21-ig csak 1944 000 puskatöltényt szállítottak le, a többi vasúti
kocsikban elszállításra várt. 38 Ezeket a készleteket a tanácskormány
lefoglalta és így a lőszerkérdés legalább egyelőre meg volt oldva. Nagy
jelentőségű volt a magyar Vörös Hadsereg szempontjából az is, hogy
a csepeli gyár termelése folyamatos volt, azt nem kellett újjászervezni,
így a honvédő háború szükségleteit bártmikor ki tudta elégíteni.
A koalíciós kormány nemcsak lőszert, hanem fegyvert is szállított:
a lengyel burzsoáziának. Főleg az országban lévő német fegyverzetet
akarták átadni. A miniszteri fegyverszüneti bizottság január 22-én kelt
közlése szerint a franciák engedélyezték a fegyverszállítást és minden
vagon német fegyverért, nyolc vagon szenet ígértek. 39 Szénre az ország
nak égetően szüksége lett volna, de a megfelelő mennyiséget a saját
bányák üzemének beindításával is biztosítani tudták volna. A fegyverre
pedig a magyar forradalom védelménél lett volna szükség. De Bőhmék.
inkább a forradalom elfojtására szánták azt.
A Tanácsköztársaság

hadigazdasága

Mikor 1919. március 21-én a kül- és belpolitikailag, valamint gazda
ságilag egyaránt csődbe jutott burzsoá-szociáldemokrata kormány kény
telen volt lemondani, s a Magyar Tanácsköztársaság megalakult, a
helyzet igen kedvezőtlen volt.
A tanácshatalom fennhatósága alatt álló terület a réginek kto. egy
harmada volt s erre jutott a gyáriparnak kereken a fele. Mégpedig
termelési érték szerint 55.9 százaléka, munkáslétszám szerint 50 száza
léka, a gépek lóerőszáma szerint pedig 50,55 százaléka. Természetesen
ezek a számok iparáganként változtak. Termelési érték szerint rendel
kezésre állott a vas- és fémipar 50,7, a gépgyártás 82,2, a kő-, agyagés üvegipar 59,7, a fa- és csontipar 22,3, a bőripar 57,8, a fonó- és a
37
Hadtörténelmi Intézet Levéltára (ovábbiakban HIL.) Hadügyi népbiztos
ság iratai
(továbbiakban Hünb.) 4289/1919 Hünb. 29 fasc.
38
HIL. Hünb. iratai 29.
;i9
Dokumentumok a magyar párttörténet tanulmányozásához. II. Szikra
1954. 99. o.
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szövőipar 57,6, a vegyipar 54.9, a sokszorosító ipar 89,2 százaléka. 39a
Tehát az előző állapothoz viszonyítva a Tanácsköztársaság területén
megnőtt az ipar viszonylagos jelentősége. Hadigazdálkodás szempont
jából igen előnyös volt, hogy az ország területére jutott csaknem az
egész gépgyártás. Ezzel szemben nyersanyagforrások szinte alig álltak
rendelkezésre. Pl. a hadigazdálkodás számára nélkülözhetetlen vasérc
termelésnek csak mintegy ötödrésze, a fakészleteknek pedig 13.4%-a
maradt meg. Még súlyosabb volt, hogy a világháborúban szétzilált
nemzetgazdaság bomlása az utolsó hónapokban meggyorsult és a gazda
sági élet az összeomlás előtt állt. Sürgős és határozott intézkedésre volt
szükség ahhoz, hogy ezt a bomlást meg tudják állítani. A magyar prole
tariátus első állama, a Tanácsköztársaság nemcsak erre volt képes,
hanem vállalni merte — mert a dolgozók új társadalma megteremtése
érdekében vállalnia kellett — a három és fél hónapos honvédő háború
minden terhét, a nyomasztó túlerőben lévő intervenciósok ellen. Ez a
döntés nem elhamarkodott, megfontolatlan lépés volt, hanem a nehéz
helyzetből ez jelentette az egyedüli kivezető utat.
Ez annál nehezebb feladat volt, mert a Tanácsköztársaság meg
születésekor az antant azonnal felújította a központi hatalmaik össze
omlásakor beszüntetett gazdasági háború leghatásosabb eszközét, a
blokádot. A fiatal államot három oldalról teljesen elszigetelték. Csak
Ausztria felé maradtak meg a gazdasági kapcsolatok, de itt sem sokáig.
Az amerikai misszió utasítására az osztrák hatóságok június végén
teljes határzárt rendeltek, 40 úgyhogy a gyűrű bezárult.
A gazdasági élet átszervezésének legfontosabb lépését a szocializá
lások jelentették. Ezt elvileg már a Magyarországi Szocialista Párt és
a Forradalmi Kormányzótanács március 21-én kelt „Mindenkihez" cím
zett kiáltványa leszögezte, mikor kimondta „a nagybirtokok, a bányák,
a nagyüzemek, a bankok és közlekedési vállalatok szocializálását." 41
Ez a rendelet a honvédelem szempontjából felmérhetetlen fontosságú
volt, hiszen összehasonlíthatatlanul hatalmasabb lehetőségeket terem
tett a honvédő háború anyagi megalapozására, mint amikkel Magyar
ország azelőtt valaha is rendelkezett. Tulajdonképpen ez jelentette az
első lépést a hadigazdálkodás megszervezésére.
A rendelet végrehajtása során elsőnek az ipari, bánya- és közleke
dési üzemeket vették köztulajdonba. Ezzel kapcsolatban a Forradalmi
Kormányzótanács IX. sz. rendelete a következőket mondta: „A Tanács
köztársaság feladatának-tekinti, hogy a termelőeszközöket a dolgozók
társadalmának tulajdonába vegye át, a termelést szervezze és fokozza.
s
9/a. Sipos:
M a g y a r o r s z á g g y á r i p a r a - az
1955. 7—8. szám.
40 D o k u m e n t u m o k stb- 1750.
41 B u d a p e s t i K ö z l ö n y . 1919. m á r c . 24.
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Ezért a Tanácsköztársaság a kisipar kereteit meghaladó ipari, bányaés közlekedési üzemeket köztulajdonba veszi, azokat egy csapásra az:
egész proletariátus vezetése és az illető üzem munkásságának ellen
őrzése alá helyezi.
Ezért mindazok az ipari, bánya- és közlekedési üzemek, amelyek
munkáslétszáma 1919. március 22-én a húszat meghaladta, társadalmi
vezetés és munkáisellenőrzés alá kerülnek." 42
Ugyanaznap jelent meg a bankok, majd április 4-én a 100 holdon?
felüli birtokok köztulajdonba való vételéről szóló rendelet.
Ezek a rendelkezések átalakították a magyar népgazdaság struktú
ráját, létrehozták a proletariátus gazdasági hatalmát, megteremtették
a hadigazdálkodás megszervezésének lehetőségét és alapot nyújtottak
a honvédő háború megvívásához.
Már a Tanácsköztársaság első napjaiban világosan látszott, hogy
a magyar proletariátusnak rövid időn belül súlyos harcokat kell vívnia,
ha szabadságát meg akarja tartani. Igen fontos volt tehát a rendelke
zésre álló amiúgvis szűkös nyersanyag- és árukészletekkel
való gazdál
kodás megszervezése. Annál inkább, mert az elosztás ekkor még a burzsoáállam által hasonló céllal szervezett háborús gazdasági szervek és a tő
kés érdekeltségekből alakult igazgatóságok kezében volt. Ezek pedig sem.
a Tanácsköztársaság, sem a honvédelem érdekeivel nem törődtek. Ezek.
felszámolása és a helyes anyaggazdálkodás megszervezése jelentette a,
hadigazdálkodásra való áttérés második lépését.
A Forradalmi Kormányzótanács ezért április 12-én felhatalmazta
a szociális termelési és á közellátási népbiztosságokat, hogy a n y e r s 
anyagok, félkészgyártmányok, készáruk nyilvántartására, elosztására
saját hatáskörükben anyaghivatalokat hozzanak létre. 43
A rendelet hiányossága az volt, hogy a régi gazdasági hivatalok
átszervezését megengedte, ezzel alkalmat adott arra, hogy az új szer
vekbe válogatás nélkül kerüljenek be a régi tőkés rend hű kiszol
gálói, akik közül sokan később szabotálták a munkát.
A rendelet nyomán április 14-én vasihivatalt, 44 április 24-én ruházati
hivatalt, 45 a szerszámok, gépek, műszaki áruk elosztására műszaki anyag
hivatalt, 46 május 7-én fémhivatalt és ásványolajhivatalt, 47 majd fahiva42 A Forradalmi Kormányzótanács (a továbbiakban FK.) március 26-án kelt
IX sz. rendelete. Tanácsköztársaság. Hivatalos lap (továbbiakban: Hivatalos lap)
márc- 327.
< FK. április 12-én kelt LXI. sz. rendelete. Hivatalos lap. ápr. 13.
4
* A szociális termelés népbiztosságának (továbbiakban SzN.) 36. SzN- számúi
rendelete.
Hivatalos lap. ápr. 15.
45
50. SzN. Hivatalos lap. április 25.
*« 69. SzN. Hivatalos lap. ápr. 23
« 66. és 69. SzN. Hivatalos lap. május 10.
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talit,48 vegyészeti anyaghivatalt 49 és szénhivatalt 50 hoztak létre. Ezzel
lényegében az összes stratégiai nyersanyag és hadifontosságú áru nyil
vántartását, elosztását szigorúan megszervezték.
Még javában tartott az anyaggazdálkodás megszervezése mikor
megindult az intervenciós erők támadása. Az élet-halál harc megkez
dődött. Minden erővel gyorsítani kellett tehát a hadigazdálkodás meg
szervezését. A tanáosihatalom kiáltvánnyal fordult a magyar proleta
riátushoz: „Ma minden gyár csak a frontok számára dolgozhat! A leg
szükségesebb élelmiszereken kívül ma csak a hadiszergyártó üzemek
számára van szén, van nyersanyag és minden egyéb, amit csak ebben',
a kizsákmányolók proletárgyilkos háborújában elszegényedett ország
ban elő tudnak teremteni.
Ma a gyár is harctér, a gyárban dolgozó is katona, a proletárforra
dalom katonája."
A tőkés termeléstől örökölt anarchia megszüntetésére, a gazdasági
élet tervszerűvé tételére, a különféle gazdasági ágak összehangolására 1
és nem utolsósorban a hadigazdálkodás megszervezésére május 19-én
Népgazdasági Tanácsot állítottak fel.51 A Népgazdasági Tanács meg
teremtése, a hadigazdálkodásra való rátérés harmadik lépéseként, egy
séges, .rugalmas gazdasági vezetést hozott létre s ezzel nagymértékben
hozzájárult olyan nagyszabású hadműveletek végrehajtásához, mint a
Magyar Vörös Hadsereg északi hadjárata.
A Népgazdasági
Tanács csakúgy, mint Szovjet-Oroszországban a
Népgazdaság Legfelsőbb Tanácsa, kezébe vette az egész gazdasági élet
irányítását. A Népgazdasági Tanácsba beolvadtak mindazok a népbiz
tosságok, melyek eddig a gazdasági élet egyes ágait vezették, így a föld
művelésügyi, szociális termelési, közellátási, ^közlekedésügyi és pénzügyi
népbiztosságok, valamint az általuk létesített különféle hivatalok és
szervek.
A Népgazdasági Tanács nyolc főosztályból állt.52 Az I. főosztály
feladata a termelés általános irányítása volt. A II. főosztály a mező
gazdasággal, a III. a bányászattal és az iparral, a IV. a pénzüggyel,
az V. a közellátással, a VI. a közlekedéssel és a hírközléssel, a VII. a
munkaerő elosztásával, munkabér- és ármegállapítással és a VIII. a
munkásvédelemmel foglalkozott.
A gazdasági élet területi irányítására a Kerületi Népgazdasági Ta
nácsokat és mellettük Kerületi Gazdasági Hivatalokat állítottak fel. Ezek
szervezésénél igen nagy szerepe volt Rákosi Mátyás elvtársnak. A Nép48
4°
so
vatalos
«i
S2

74. SzN. Hivatalos lap. május 10.
77. SzN. Hivatalos lap. május 15.
A Népgazdasági Tanács (a továbbiakban NT.) 50 NT. sz. rendelete. Hi
lap. június 19.
FK. XCVII. Hivatalos lap. május 20.
46 NT. Hivatalos lap. június 18.
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gazdasági Tanács és a Kerületi Népgazdasági Tanácsok a tanácsállam
egész gazdasági életét szerves egységbe fogták össze és olyan hatalmas
lehetőségeket nyújtottak a hadigazdálkodás számára, melyről a burzsoá
államokban álmodni sem lehetett. A Népgazdasági Tanácsnak döntő
szerepe volt abban, hogy a Tanácsköztársaság anyagi erejének zömét
a Vörös Hadsereg támogatására tudta összpontosítani oly mértékben,
hogy az antanttól bőven ellátott ellenség állandóan a magyar csapatok
anyagi fölényéről panaszkodott. így pl. Hennoque tbk., az egyik cseh
hadosztály francia parancsnoka Párizsba jelentette, hogy a magyar
•csapatok jól vannak felszerelve és ruházva. Nagymennyiségű kitűnő
anyag felett rendelkeznek. De nem tudja, hogy az anyag honnan jön. 53
Ilyen és ehhez hasonló jelentések egymást érték. Még arra is gyana
kodtak, hogy a Tanácsköztársaság a blokád ellenére külföldről kap
hadianyagot, csak azt nem tudták megérteni, hogy mindez a munkások
és parasztok szabad állama hatalmas életerejének köszönhető.
Az ipari termelés biztosításához, a hadianyaggyártáshoz és a közle
kedéshez elsősorban a fűtőanyagokat, főleg a szenet kellett biztosítani.
Az ország szénfogyasztása a következő volt: 54
Megnevezés

Mázsa
9 349 550

Vasutak
Ipar

28 861716

Háztartás
Mezőgazdaság
Hajózás
Összesen :

9 448 924

47 660 190

Ez a mennyiség a legnagyobb fokú takarékossággal, a tervszerű
elosztás megszervezésével, becslés szerint kb. egyharmaddal csökkent
hető lett volna, ami annyit jelent, hegy naponta 830—840 vagon szén
volt szükséges 100 mázsát számítva egy vagonra.
Szénbányáink közül a Pécs környékieket a jugoszláv intervenciós
csapatok szállták meg, Salgótarján termelése pedig akadozott, mert
hiszen hadműveleti területen feküdt.
53 H I L . V ö r ö s H a d s e r e g p a r a n c s n o k s á g ( t o v á b b i a k b a n
n é l k ü l 91.
54 M a g y a r S t a t i s z t i k a i É r t e s í t ő ( t o v á b b i a k b a n M. S t .
A t h e n a e u m 1925. 150. o. A z a d a t o k 1920-ra v o n a t k o z n a k , d e
f o g a d h a t ó k , m e r t az o r s z á g a k k o r i t e r ü l e t e , a lakossága, és
nagyjából megegyezett a Tanácsköztársaság területével.
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A rendelkezésre álló bányák termelése Böhm adatai szerint a követ
kezőképpen alakult: 55

;

':
Tatabánya

1918. okt.

1919. j u n . 23.

1919. j u n . 26.

372 v a g o n n a p o n t a

230

215

25

25

75

70

Tokod

25

Dorog

105

P. vörösvár

64

„

„

30

Környe

12 . • „

18

Ajka

26

„

25
•

18

18

18

170

160

70

70

„

50

70

21

15

15

17

„

15

15

260

„

86

80

802

781

Salgótarján

311

Boglyasalja

118

„
•

Bors c d-csibai
Szászvár
Nagymányok
Egyéb

169

1500 v a g o n n a p o n t a

A burzsoá szociáldemokrata kormány alatt 1918 októbertől 1919
márciusáig a termelés az 1918 októberi szintet 100%-nak véve 60%-ra
esett, tehát a havi csökkenés 8% vóft, addig a Tanácsköztársaság ideje
alatt, a termelés csökkenése meglassult és június végéig nem egészen
8%-ot esett, tehát átlag havi 2%-ot.56
A hiány természetesen mindig nőtt, a termelés a Tanácsköztársaság
alatt a legminimálisabb napi szükségletnek csak 93—96 százalékát
fedezte.
A széntermelés biztosítására a Tanácsköztársaság mindent meg
tett. Többek között az értékes szakmunkásokat igyekeztek a bányákban
visszatartani, ezént megtiltatták, hogy a Vörös Hadseregbe belépjenek. 57
A bányászok valóban csak akkor fogtak fegyvert, amikor már közvetlenül
munkahelyeiket fenyegették az intervenciós erők. Így 1919 májusában
a salgótarjáni bányászok hősi harcban védték meg szeretett városukat.
55
56
&

Böhm: Két forradalom tüzében. Népszava. 278. oA termelés esésének okaival később fogok foglalkozni.
' 12 SzN. Hivatalos lap. április 5.
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Ha fegyvert aránylag csak kevés alkalommal fogtak, annál megfeszítettebb munkát végezték, néhol teljesen megállították a termelés további
csökkentését, sőt néhány helyen sikerült az előzőhöz képest eimelni is
a teljesítményt. (Pl. Nagymányok, Szászvár, Borsod-csibai.) De az.
egyes eredmények ellenére is a szénbányászat termelése tovább csökkent
A kőolaj és a belőle előállított termékek, egyes nyersolajfűtésre
berendezett gépek, a gépkocsiszolgálat és a légierő üzemeltetéséhez
feltétlenül szükségesek voltak, de fontosak voltak a belőle előállítható
vegyi alapanyagok is. 1919-ben Magyarországon ismert kőolajforrások
nem voltak. Ezért az országban elfekvő készleteket a legszigorúbbanszámba kellett venni és elosztásukat feszesen meg kellett szervezni.
Mivel a kőolaj elsősorban közvetlenül hadicélokat szolgált, ezt a fel
adatot a hadügyi népbiztosság vette a kezébe. Március 28-án kelt ren
delete értelmében az elfekvő kőolajkészletek mennyiségét, minőségét
és tárolási helyét be kellett jelenteni. 58 Az így számbavett készletek:
feldolgozását a budapesti és az almásfüzitői finomító végezte. A r e n 
delkezésre álló mennyiség, ha szűken is, a legnagyobb fokú takarékos
ság mellett — amire számos rendelet hívta fel a figyelmet — a szükség
leteket biztosította, bár a repülő- és „autó"-századok tevékenységét
az üzemanyaghiány többször korlátozta, nagyobb zökkenő mégsem volt.
A fémek közül a haditermelés szempontjából legfontosabb a vas.
A Tanácsköztársaság csak a Borsod megyei vasérclelőhelyekkel rendel
kezett. Ezek június elejéig a cseh burzsoá csapatok birtokában voltak
és csak a Vörös Hadsereg dicsőséges északi hadjárata során szabadultak
fel. Csak ezután indult meg a termelés, de az ércbányászat — többek
között azért, mert a bányák területe továbbra is veszélyeztetett maradt —
mindvégig akadozott. A kohó-, vas- és acélművek nagy része is Borsod
ban összpontosult Özd—Diósgyőr területén. 59 Volt azonkívül egy aeélmű
Salgótarjánban és a csepeli gyárban is.
Ezek közül azonban csak a csepeli dolgozhatott zavartalanul, meri
Észak-Magyarország térségében egész május végéig harcok voltak, sőt
a két előző város hosszabb ideig ellenséges megszállás alatt volt és
csak a május 20—21-i harcok folyamán szabadult fel. Salgótarján
munkásai a város védelménél, a diósgyőriek az 1., az ózdiak pedig
az 5. vörös hadosztály soraiban hősiesen harcoltak, de a termelés május
végéig majdnem teljesen szünetelt. Csak ekkor indult meg, de mind
végig nem vált számottevővé. Az országban lévő nyersvas és ócskavas
készletek azonban a legszükségesebb nyersanyag mennyiségét biztosí5

8

94479/14. sz. • S z a b á l y r e n d e l e t e k .

21- szám, 1913. á p r . 2. 100 o-

59
1919. február J6-án az ózdi kohóüzemnek 719 férfi és női »munkása voltAz üzem szénhiány miatt szünetelt.
Az ózdi vas- és acélgyárnak február 22-én 2910 férfi és il90 női munkása volt.
Ugyanakkor a borsodnádasdi lemezgyárnak 684 férfi és 19 női munkása volt.
A hengerműben az üzem szénhiány miatt csak részben indult meg, éspedig egy
hengersoron három állvánnyal. HIL. Polg. forr. iratai. 29.
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tani tudták. Ugyancsak a hulladékanyagok gyűjtésével tudták némileg
biztosítani a réz, ólom. ón és egyéb fémszükségleteket. 60
A gyűjtés mennyiségét hozzávetőleg sem tudjuk megállapítani,
de elég jelentős lehetett, mert a Tanácsköztársaság bukása után azantant-hatalmak a csepeli gyárban 1209 439 kg színes és ritka fémet,
valamint 520 420 kg feldolgozott acélt foglaltak le.
Az északi iparvidék akadozó termelése miatt a fémfeldolgozás
központja a csepeli gyár lett. A gyár ezidőben 6551 munkást és alkal
mazottat foglalkoztatott az 1913-as 3000-rel és a háború alatti 25 000-rel
szemben. A gyárban 770 gép működött, összesen 37 357 lóerővel. A gyár
négy osztályra tagozódott. Az első színes és ritka fém megmunkálással
foglalkozott, többek között vörös- és sárgaréz, bronz, ón, .horgany»
alumínium megmunkálásával. A második volt a tulajdonképpeni acélmű,
a harmadik a megmunkáló, a negyedik a gyalogsági és tüzérségi lő
szer mű.
Az első osztály lelke az elektrolitikus rézejtő telep volt, mely
öreg fémből napi 10 tonna tiszta vörösrezet volt képes előállítani.
A második osztály öt Martin-kemencével rendelkezett, kemencénként
30—35 tonna teljesítménnyel, és egy elektromos kemencével 6 tonna
teljesítménnyel. A durva hengermű napi 100 tonna, a finom hengermű
pedig 50 tonna megmunkálásra volt képes.6?
A salgótarjáni acélgyár termelése a Tanácsköztársaság létrejötte
kor ugrásszerűen emelkedett, de később a harcok miatt nagyon ingado
zott. Főleg a májusi termelés volt alacsony, mikor a küzdelem a város
határában dúlt és a munkások zöme fegyverrel a kézben védte munka
helyét. A termelés félkészáruban a következőképpen alakult. 61 «
február
március
április
május
június
július

7815 80 q .
13 536 97 q
17 298 51 q
3228 40 q
5240 97 q
5935 74 q

A májusi holtpont után a termelés tehát lassan emelkedett, de
a legjobb, legöntudatosabb szakmunkásainak katonai szolgálatra való
bevonulását a gyár kiheverni csak nehezen tudta. Mégis a csepeli gyár
ral és a lassan ismét meginduló ózdi, diósgyőri termeléssel együtt
a hadiipar legégetőbb szükségleteit biztosítani tudta.
A gépipar zöme Budapest és Győr területén összpontosult. A gép'
ipar gyártmányai békében gőzkazánok, gőzgépek, tartályok, hűtőberenfio 25 SzN. Hivatalos lap. 1919. ápr. 2.
«i KGL WM. gyár iratai l'l, 2/5.
e
Va. Munkásmozgalmi Intézet (továbbiakban M. M. I.) Salgótarjáni acélgyár
iratai. A. XV. 1/1917/2.
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dezések, vegyipari és élelmiszeripari gépek, traktorok, más du
gattyús erőgépek, szivattyúk, fecskendők, mezőgazdasági, malomipari
gépek, bánya- és szerszámgépek, papíripari, textilipari, bőripari és
nyomdaipari gépek és gépalkatrészek voltak. A csepeli gyáron kívül
'katonai szempontból legfontosabb a Ganz-komplexum volt. Ebbe tar
tozott a „Ganz - és Társa Danubius gép-, vagon- és hajógyár rt.",
a „Ganz-féle villamossági rt.", „Schlick—Nicholson gép-, vagon- és
hajógyár rt.", „Magyar Motor- és Gépgyár rt.", „Gép- és vasútfelszerelési gyár rt., Kistarcsa", „Dr. Lipták és Társa vasipari rt.", „Első
Magyar Varrógép- és Kerékpárgyár rt.". Ez a nehézipari komplexum
a háború alatt, 1917-ben összesen 22 783 munkást és alkalmazottat
foglalkoztatott, míg erőgépeinek lóerőszáma 24102 volt. 610 Természe
tesen a munkáslétszám a Tanácsköztársaság ideje alatt lényegesen
kisebb lehetett, hiszen 1919 júliusában a hat legnagyobb vas-, fém- és
gépgyár a csepeli, a diósgyőri, a MÁVAG, a győri Vagon, a Fegyver
es Gépgyár rt. és a Ganz—Danubius együttesen 27 616 munkást fog
lalkoztatott. De még így is hatalmas jelentőségű volt. A Ganz-komplexum
és a többi gépgyárak a tanácshatalom alatt részben folytatták a béke
gyártmányok termelésének felvételét, részben pedig hadianyagot gyár
tottak.
A villamosenergia
előállítása terén 1919-ig Magyarország elég
szegény volt. A rendelkezésre álló áramfejlesztő telepek a városok
közvilágításán kívül nagyon kevés energiát szolgáltattak. így 1913-ban
— az ország mai területén — csak 97,6 millió lkwó-t termeltek. De
a Tanácsköztársaság szűkös energiakészlete mellett meglévőkre» és
azok továbbfejlesztési lehetőségeire is számítani kellett. Ezért először
április 13-án az elektromosipari cikkeket árusító nagykereskedők kész
leteit foglalták le 02 és számbavették az elektromos cikkek előállításá
val, villanyszerelésével foglalkozó vállalatokat, üzemeket, 63 majd május
17-én köztulajdonba vették a villanyfejlesztő telepeiket is. 64 Ezzel az
ország teljes energiakészlete és az elektromosság felhasználásával kap
csolatos összes üzemek és készletek központi irányítás alá kerültek.
A hadigazdálkodás szempontjából a korszerű háborúban elsőrendű
fontosságú a vegyipar, mely robbanó, ködképző anyagokkal, harcgázok
kal, festékkel, gyógyszerrel, kenőanyagokkal, fotókémiai cikkekkel,
műtrágyával, növényvédő, textil- és bőripari szerekkel látja el a had
sereget és a hátországot.
Ha a Tanácsköztársaság sikeresen akarta megvívni honvédő háború
ját, a vegyi ipart is központi irányítás alá kellett venni. A gyárak
szocializálásakor a vegyi üzemeket is társadalmi tulajdonba vették,
6i/i>. Sípos:
1955. 7—8. szám.
6= 32 SzN.
«3 31 SzN.
M 78 SzN.

M a g y a r o r s z á g g y á r i p a r a az 1920-as é v e k b e n . K ö z g a z d a s á g i S z e m l e
H i v a t a l o s l a p . 1919. á p r . 13.
H i v a t a l o s lap. 1919. ápl. 13.
H i v a t a l o s lap. 1919. m á j u s 17.
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sőt az ipar és a honvédelem szempontjából fontosabbaknál nem tar
tották be a 20 munkásos határt, hanem a dolgozók létszámától függet
lenül végrehajtották az államosítást.
Majd számbavették és zárolták a rendelkezésre álló vegy'anyagkészleteket. Elsősorban a hadifontosságú vegyianyagokat, így április
1-én a koncentrált kénsavat, oleumot, glycerint, celluloset, kaucsukot,,
ként, ammóniákot, salétromsavat és salétromsavas sókat, valamint
a fegyverzsírkészleteket. 65 A haditermelés számára zárolt vegyianyagok
sorát több íziben kiterjesztették, 66 így április közepére a hadifontosságú
vegyianyag készletek számbavétele és központosított elosztásának meg
szervezése nagyjából befejeződött.
Ezzel párhuzamosan folyt a hadsereg és a lakosság egészségügyi
ellátása szempontjából fontos gyógyszervegyészeti gyárak számbavétele, 67
egyes fontosabb gyógyszerek kiadásának korlátozása 68 is. Számítva
arra, hogy a harcok sebesültjeinek ellátásához sok kötszerre lesz szük
ség, május 29-én annak felihasználását is korlátozták. 69 így biztosítani
tudták a rendelkezésre álló egészségügyi készletek egyenletes el
osztását.

«5 4 SzN. Hivatalos lap. 1919. ápr. ,1.
17 SzN. Hivatalos lap. április 7., 27. és 28. SzN. Hivatalos lap április 13.
M
XLVII. FK. Hivatalos lap. április 9.
68
LXI. FK. Hivatalos lap. április 17. a munkaügyi és népjóléti népbiztos
ság (továbbiakban MNN.) 41. MNN. számú rendelete. Tanácsköztársaság- Hiva
talos lap máj. 27.
0 9 43 MNN. Hivatalos lap máj. 29.
66
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Pártunk és kormányunk nagy figyelmet fordít a káderek eszmei,
ideológiai és szakmai felkészültségére. Ez tükröződik pártunk csaknem
minden határozatából és különösen az 1955 márciusi történelmi jelentő
ségű határozatából, mely döntő esapást mért a jobboldali elhajlókra és
szétzúzta mind ideológiai, mind gazdasági vonalon a káros jobboldali né
zeteket, melyek akadályozták fejlődésünket és előbbre jutásunkat a szo
cializmus építésének útján. Különösen nagy gondot fordít pártunk nép
hadseregünk tisztjeinek, vezető kádereinek marxista—leninista neve
lésére.
Az új kiképzési évben néphadseregünk előtt álló egyik legfontosabb
feladat tisztjeink politikai és szakmai képzésének. javítása. A korszerű
harc követelményeinek csakis azok a tisztek és parancsnokok felelnek
meg, akik állandóan tökéletesítik harci és politikai tudásukat, akik fel
vannak vértezve a világ leghaladóbb hadtudományával, a szovjet had
tudománnyal. A szovjet hadtudomány elsajátítása képessé tesz bennün
ket arra, hogy a korszerű háború bonyolult körülményei között meg
találjuk azokat a formákat és módszereket, amelyek legjobban megfe
lelnek azAadott háború, ütközet vagy harc követelményeinek és döntőenbefolyásolják azok kimenetelét. A korszerű háború követelményei, a
hadsereg technikai ellátottságának hatalmas mérvű megnövekedése, va
lamint a jelenlegi nemzetközi helyzet arra kötelez bennünket, hogy a
Nagy Honvédő Háború tapasztalatai alapján állandóan tanulmányozzuk
a szovjet hadtudomány kérdéseit, fejlődésének további útját, valamint
a burzsoá államok katonai elveit és nézeteit.
A szovjet hadtudomány kérdéseinek elsajátítása és alkotó módon
való felhasználása mellett, komoly figyelmet kell fordítanunk a burzisoá
hadtudomány alapos megismerésére. Ennek fontosságát mutatja az ,az
élénk, termékeny és a hadtudomány fejlődését elősegítő vita, amely az
elmúlt év folyamán a Szovjet Hadsereg különböző folyóirataiban meg
jelent és amelynek anyagát felhasználtam e tanulmány megírásánál.
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A második világháború, melyet a nemzetközi imperializmus reakciós
^rői, élén az amerikai, angol és francia imperialistákkial, készítettek elő
és a fasiszta Németország robbantott ki, — mint ismeretes — hála a
szovjet nép hősi harcának, az imperialisták számára nem várt eredmény
nyel végződött. Azok a körök, amelyek szabaddá tették Hitler kezét a
Szovjetunió elleni háborúra, abban reménykedtek, hogy a fasiszta Né
metország szétzúzza, vagy a legrosszabb esetben elvérezteti a Szovjet
uniót és ezzel megteremti az alapot a munkások és parasztok államának
megdöntésére..
E tervek azonban kudarcot vallottak. A Szovjetunió a háborúból
nem meggyengülve, hanem megerősödve került ki. Nemcsak, hogy a
Szovjetunió megsemmisítése nem sikerült, hanem több közép- és dél
keleteurópai ország — köztük hazánk is — kiszakadt, kiszabadult a kapi
talizmus karmaiból és visszavonhatatlanul rálépett a szocializmus épí
tésének útjára.
A Nagy Honvédő Háborúban aratott történelmi jelentőségű győzelem
eredményeképpen hatalmas mértékben megnőtt a Szovjetunió nemzet
közi tekintélye nemcsak Európa elnyomott népei, hanem a világ vala
mennyi békéért, szabadságért és függetlenségért küzdő népei előtt is.
E tény fényes bizonyítéka az a szívélyes, lelkes és barátságos fogadta
tás is, amelyben India, Burma és Afganisztán népei részesítették N. A.
Bulganyin és N. Sz. Hruscsov elvtársakat, a történelmi jelentőségű in
diai, burmai és afganisztáni látogatásuk alkalmával. Az a baráti érzés
és meleg szeretet, ami megnyilvánult N. A. Bulganyin és N. Sz. Hrus
csov elvtársak által meglátogatott városokban, a gyarmati uralom alól
felszabadult nép szeretetét és megbecsülését fejezte ki a Szovjetunió
iránt. Az iránt a nép iránt, amely saját erejéből, nagy pártja, a SZKP
vezetésével felépítette a szocializmust s rálépett a kommunizmus építé
sének útjára és ma az egész Í világ élén haladva mutatja az emberiség
milliói számára a ragyogó jövőbe vezető utat. E szívélyes és lelkes fo
gadtatás továbbá arról tanúskodik, hogy ezek a gyarmati elnyomás alól
nemrég felszabadult népek érzik és tudják, hogy a Szovjetunió létre
jötte, létezése, egy új korszakot nyitott meg a gyarmati népek felszaba
dító harcában, hogy a Szovjetunió nélkül ma nem volna sem indiai,
sem, burmai köztársaság.
A Szovjetunió világtörténelmi győzelme a fasizmus felett megmutatta
a szocialista társadalmi rend, a szovjet állam, a szovjet gazdaság, a
helyesen [felépített szovjet katonai rendszer, a szovjet hadtudomány és
a szovjet katonai ideológia fölényét a burzsoá társadalmi rend, a bur
zsoá állam, a burzsoá gazdaság és burzsoá katonai rendszer felett. A
második világháború megmutatta a szovjet hadtudomány progresszív
jellegét és fényesen bebizonyította, hogy a szovjet hadtudomány korunk
élenjáró hadtudománya. A szovjet hadtudomány élenjáró szerepe és
progresszív jellege mindenekelőtt abban domborodik ki, hogy ez a had-
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tudomány marxista—leninista világnézettel van felvértezve, a m a r x i lenini ideológia alapján álló hadtudomány. S mint ilyen — szemben a
burzsoá hadtudománnyal, mely a reakció, az imperializmus érdekeit, a
burzsoá állam érdekeit szolgálja —, a szovjet hadtudomány a dolgozók
érdekeit, a szocialista állam érdekeit szolgálja.
A háború befejezése után a Szovjetunió ténykedése a háború utáni
béke és biztonság helyreállítása érdekében elfogadott egyezmények és
szerződések végrehajtására, a tartós béke megteremtésére irányult és
irányul. Ezt fényesen bizonyítják azok a konkrét intézkedések és tények,,
melyeket a Szovjetunió a nemzetközi feszültség enyhítéséért, a „hideg
háború" megszüntetéséért és a nyugattal való megegyezés érdekében tett.
Elegendő rámutatni a szovjet hadsereg 640.000 fővel való csökkentésére
és az utolsó szovjet külföldi katonai támaszpont, a finn Porkkala-Udd
kiürítésére, a fegyverzet csökkentéséért, az atom- és hidragénfegyver al
kalmazásának betiltásáért folytatott harcra, valamint a kelet és nyugat
közötti egészséges kapcsolatok megteremtésére irányuló ténykedésre.
A két tábor közötti megegyezésre minden lehetőség megvan. Ezt vi
lágosan mutatják azok a javaslatok, amelyeket a Szovjetunió Genfben
a kormányfők, valamint a négy hatalom külügyminisztereinek értekez
letén előterjesztett és N. A. Bulganyin történelmi jelentőségű üzenete
Dwight Eisenhowerhoz, az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez. A l e 
hetőség azonban még nem valóság és ahhoz, hogy a lehetőséig valósággá
váljon, az kell, hogy az imperialista nagyhatalmak is akarják azt és
harcoljanak a lehetőségek valóra váltásáért. Sajnos, ez nem minden eset
ben tapasztalható a nyugati (hatalmak képviselőinél, akik nem igen men
nek tovább a nemzetközi feszültség enyhítésének puszta hangoztatásá
nál. Ezt bizonyítja a négy hatalom külügyminisztereinek genfi értekez
lete, mely megmutatta, hogy az amerikai, angol és francia imperialisták:
nem akarnak megegyezni és tovább óhajtják folytatni a „hidegháború"-t, a fenyegetéseket, a Szovjetunió és a népi demokratikus országok
elleni hazug >rágalomkirohanások politikáját, valamint a busásan jöve
delmező fegyverkezést. Dulles, az Egyesült Államok külügyminisztere
december hó első napjaiban Illinois állam gyáriparosainak szövetségé
ben tartott beszédében kirohanásokat intézett a Szovjetunió ellen, vala
mint síkra szállt a fegyvenkezósi hajsza mellett és dicsőítette az Egye
sült Államok által létrehozott támadó katonai tömböket, mint amilyen
az Északatlanti Szerződés Szervezete és a Délkeletázsiai Szerződés Szer
vezete, melyek — mint mondotta — „a kollektív önvédelmi jognak"
megnyilvánulásai.
Hasonlóan az Északatlanti Szövetség (NATO) Tanácsának decemberi
rendes évi ülésszakán Dulles arról igyekezett meggyőzni az értekezletenrésztvevő 15 tagállam külügy-, hadügy- és pénzügyminisztereit, hogy a
„szovjet veszély" fennáll. Ez Dulles szerint kifejezésre jut — „politikai"
és gazdasági területen, s jelenleg a'Közép- és Közel-Keletre, valamint

A szovjet és burzsoá hadtudomány

egyes időszerű kérdéseiről

153:

Délkelet-Ázsiára irányul". Dulles ezzel a kijelentésével, mint már oly
sokszor tette, leleplezte saját magát. Elárulta, hogy mit értenek ők „szov
jet veszély" alatt. Az imperialisták számára tehát veszélyt jelent az..
hogy a Szovjetunió következetesen harcol .a békéért, hogy aktívan hir
deti és követi a nemzetközi együttműködés: politikáját, hogy igaz barát
sággal tárgyal és támogatja azokat az országokat, amelyek nem is 'olyan'
régen még gyarmati sorban sínylődtek és ki voltak szolgáltatva az im
perialisták kénye-kedvének. Ma viszont ezek a népek barátra és támo
gatóra találtak. Mégpedig olyan barátra, amely függetlenségüket ésnemzeti felszabadító, törekvésüket mindig támogatta és támogatja, amely
minden politikai feltétel nélkül hajlandó a legmesszebbmenő gazdasági
támogatást nyújtani, amely nem a rablás;- hanem a kölcsönös segélynyúj
tás elve alapján folytat kereskedelmet ezekkel az országokkal. „A 'varsói"
szerződés államai rokonszenvüket nyilvánítják az ázsiai és afrikai or
szágok iránt, amelyek védelmezik a független nemzeti fejlődéshez való
törvényes j o g a i k a t . . . Kijelentik, hogy készek elősegíteni a bandungi
értekezlet határozatainak megvalósítását, a többi között a gazdasági és
kulturális együttműködés terén a kölcsönös előnyök alapján, anélkül.,
hogy bárminő politikai, katonai vagy egyéb feltételeket kényszerítené
nek ki" — mondja a varsói szerződés tagállamainak deklarációja. (Sza
bad Nép, 1956.01.29.)
Világos, hogy ezek az országok a jövőben nem fognak úgy táncolni,
ahogy a gyarmattartó imperialisták fütyülnek. Érzik és tudják, hogy
ma már nincsenek egyedül, hogy függetlenségüket és nemzeti felemel
kedésüket támogatja a 900 milliós szocialista béketábor, élén a nagy
Szovjetunióval. Ez hát a „szovjet veszély" az imperialisták számára.
Igaz, és mi is elismerjük, valóban veszélyt jelent az imperializmus
számára az, hogy a gyarmatvilág elnyomott népei egymás után rázzák
le az évszázados gyarmati uralmat és rálépnek a függetlenség és a:
nemzeti felemelkedés útjára. Ez valóban veszély az imperializmusra. De
ez törvényszerű folyamat. A törvényszerűséget viszont atom- és hidro
génfegyverekkel nem lehet megszüntetni. A történelem fejlődését meg
állítani nem lehet. Aki ezt .megpróbálja, azt a történelem elsodorja. Az
imperialisták természetesen mindent megpróbálnak. Ügy gondolják,
hogy lázas fegyverkezéssel sikerül megállítaniuk a történelem kerekét és
ezzel megmenteni a minden ízében recsegő-ropogó imperializmust. Ezért
a cél nem a megegyezés, hanem a fegyverkezési hajsza erősítése és gyor
sítása. Tehát tovább a megkezdett úton, elmenni az örvény széléhez..
„ . . . a háború küszöbéig menjünk el" — ez Dulles, Egyesült Államok
külügyminiszteréhek művészete és jelszava. Ez a megkezdett út a har
madik világháborúnak az előkészítése, a német militarizmus feltámasz
tása, a világuralom megteremtése, az amerikai tőke számára.
Az új háború előkészítésének fényes bizonyítéka: a lázas fegyver
kezési hajsza, atom-, hidrogén- és más tömegpusztító fegyverek gyár-
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tása, különböző agresszív katonai tömbök létrehozása. A párizsi szerzőédesek ratifikálásával visszaadták a fegyvert a tegnapi agresszoroknak,
a német imperialistáknak, népünk évezredes ellenségének. A különféle
szerződések isegítségével Nyugat-Németországot bevonták az amerikai,
angol, francia imperialisták által létrehozott agresszív blokkba, a
NATO-ba. Pénzt adnak a fegyverkezésre és fegyvert szállítanak NyugatNémetországnak. Az amerikai külügyminisztérium és amerikai katonai
szakértők között lefolyt tárgyalások alapján január elején kezdték meg
a tankok, a különféle ágyúk és lőszer szállítását Nyugat-Németország
nak. Hasonló erőfeszítéseket .tesznek a régi japán katonai gépezet talp
raállítására. Japán az Egyesült Államok legfőbb ázsiai támaszpontja.
Japánt földrajzi fekvése, fejlett hadiipara alkalmassá teszi egy amerikai
hadibázis kiépítésére. Japánnak a második világháborúban több mint
6 milliós hadserege volt. Japán tehát megfelelő számú katonai káderrel
•és emberanyaggal is rendelkezik, amit az amerikaiak igyekeznek felhasz
nálni agresszív céljaik megvalósítására. Európában a német, Ázsiában
a japán militarizmus feltámasztásával akarják megvalósítani a világ
uralomra törő álmukat. Több mint 900 katonai támaszpontot létesítet
tek, de nem Amerika, hanem a szocialista tábor, a Szovjetunió és a
népi demokráciák körül. E támaszpontok nem védelmi jellegűek, nem
védelmi célokat szolgálnak. Nem nehéz megérteni, hogy az erők szétforgácsolásával, szétszórt haditámaszpontokon védelmet folytatni lehe
tetlen. Nem is védelem a cél, hanem a váratlan légitámadások megszer
vezése és végrehajtása a Szovjetunió és a népi demokratikus országok
ellen.
Az agresszív tervek és a háború előkészítésének fényes bizonyítéka
az a hatalmas összeg, amit,az USA kormánya az utolsó 9 évben hadi
célokra fordított. 156 év alatt, beleértve a második világháború éveit
is, az Amerikai Egyesült Államok hadikiadásokra mindössze 180 mil
liárd dollárt fordított. Ezzel szemben az utolsó 9 évben, 1946—1954-ig
az USA közvetlen hadikiadásai meghaladják a 350 milliárdot. A lázas
előkészületeket, agresszív katonai tömbök és katonai támaszpontok lét
rehozását, hatalmas légi, tengeri és szárazföldi hadseregek összeková
csolását az imperialista agresszorok nemcsak a dollárok milliárdjaival
igyekeznek alátámasztani, hanem a modern háború ' követelményeinek
megfelelően, különféle agresszív katonai elméletekkel is.
A nemzetközi helyzet, az imperialista agresszorok lázas készülődése
arra kötelez bennünket, hogy a szovjet hadtudomány állandó tanulmá
nyozásával igyekezzünk a korszerű háború követelményeit megismerni és
e követelményeknek megfelelően fejleszteni katonai tudásunkat, A szov
jet hadtudomány arra tanít bennünket, hogy miközben fejlesztjük ka
tonai tudásunkat, nagy figyelmet és gondot fordítsunk az ellenség gaz
dasági, erkölcsi és katonai lehetőségeinek megismerésére. Ennek érdeké
ben meg kell ismernünk a burzsoá hadtudományt, annak következte-
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téseit a fegyveres harc módszereiről, alkalmazásáról, a fegyveres erők
megszervezésének és felhasználásának elveiről. Ne feledkezzünk meg ez
zel kapcsolatban V. I. Lenin, a szovjet állam alapítójának szavairól.
Lenin arra tanít bennünket, j hogy nem okos dolog, sőt bűnös az olyan
hadsereg viselkedése, amelyik nem igyekszik elsajátítani az ellenségnél
meglévő valamennyi fegyvernem alkalmazását, valamint a harcászat
összes eszközeit és fogásait.
A burzsoá hadtudomány és a különféle burzsoá katonai elméletek
tanulmányozása. hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megismerj ük az impe
rialista agresszorok erős és gyelnige oldalait, harcászati eljárásait és mód
szereit. Ez elengedhetetlenül fontos. Ezen ismereték birtokában képesek
leszünk arra, hogy abban az esetben, ha az imperialisták háborút kezde
nek ellenünk, szembe tudjuk állítani az ő harcászati formáikkal és mód
szereikkel a mi tökéletesebb módszereinket. Lehetetlen megsemmisíteni
azt az ellenséget, amelyet nem ismerünk. Nemcsak a harcászatban fontois
az előttünk lévő ellenség megismerése, hanem a hadászatiban is. A tör
ténelem számos példát ad arról, hogy az egyes ütközetek, csaták és hábo
rúk kimenetelének az eldöntésénél nagy szerepet játszott a szembenálló
-ellenség ismerete vagy nem ismerete.
Zrínyi, a nagy hadvezér és katonai teoretikus így fogalmazza meg
ezt a kérdést: „A hadviselő embernek jól meg kell mindent gondolni.
Micsoda történek az ő idejében, vagy az ő előtte való időkben és micsoda
okos, vagy vitéz az ő ellensége..." (Markó: Zrínyi prózai munkái.) Ezt
kell tennünk ma is. Meg kell ismerni az ellenünk készülődő ellenség had
tudományát, hadművészetét, katonai elveit, az adott ország társadalmi
rendjét, alapját és felépítményeit.
Csakis e tényezők alapos és mély tanulmányozása után lesz teljes
képünk és hozhatunk teljes értékű következtetéseket az ellenünk készülő
•ellenség erős vagy gyenge oldalairól.
Az ellenség értékelésére nem fordítottunk eddig elég gondot. Cikkeink
ben, beszélgetéseinkben gyakran ' lebecsültük az ellenség ilyen vagy
amolyan ténykedéseit. Ez helytelen. Természetesen ugyanolyan helytelen
az ellenség túlértékelése is. Egyes, hadtudománnyal és hadtörténelemmel
foglalkozó cikkek nagyon primitív módon beszélnek a burzsoá hadtudo
mányról. Általában azt igyekeznek aláhúzni, hogy a burzsoá hadtudomány
válságban van, hogy a kapitalista országok egy helyben topognak és hogy
a burzsoá hadtudomány képtelen a korszerű harc követelményeinek meg
felelően a katonai elméletek fejlesztésére.
Pl. à Zrínyi Akadémia hadtörténelmi tanszéke által kiadott Had
történelmi Jegyzet a Honvéd Akadémia számára I. kötetében a kapitaliz
m u s hadművészetével foglalkozva, a burzsjoá hadtudomány csődbe jutását
húzzák alá. Nem célom a burzsoá hadtudományról írott cikk elemzése.
Kizárólag csak azt akarom megmutatni, hogy mennyire helytelen és káros
következtetéseket vont le a cikk a burzsoá hadtudományról. „A kapita-
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listák hadtudománya tehát a háború gépi korszaikáiban menthetetlenül
csődbe jutott." (Hadtörténelem. Jegyzet a Honvéd Akadémia szamára,
35. oldal.)
Befejezésül a cikk azt a következtetést vonja le, hogy hiába kísér
leteznek a burzsoá katonai teoretikusok a különféle atomháborús elmé
letekkel, de a válságot nem tudják megoldani. „A különféle „gombnyomá
sos" elképzeléseik: világosan igazolják, hogy az imperialisták hadtudo
mánya végleg a kátyúba jutott" (ugyanott 40. old.). Természetesein a kapi
talizmus általános válsága kiterjed a kapitalizmus minden területére, úgy
a gazdasági, mint a politikai életre egyaránt. Ebből következik, hogy a
kapitalizmus általános válsága visszatükröződik a burzsoá hadtudomány
ban is. De csak a válságot és a kátyúba jutást látni a burzsoá hadtudo
mányban, helytelen és káros. Ebből csak egy következtetést lehet levonni.
Ha a kapitalisták hadtudománya „kátyúba jutott", és ha képtelenek a
katonai elméletek továbbfejlesztésére, akkor nekünk nem szükséges a:
„csődbej utott" hadtudomány tanulmányozása, sőt érdeklődni sem kell
katonai elméleteik, módszereik iránt. Az ilyen nézetek oda vezetnek, hogy
az ellenséget gyenge, működésképtelennek, nem állóképesnek ábrázolják.
Ez helytelen értékelés. Az ilyen értékelés könnyen azt a hitet keltheti
hadseregünkben, hogy a győzelem könnyű lesz és nekünk a könnyű győ
zelemre kell felkészülni. Az ellenség értékelésénél feltétlenül figyelembekell venni az objektív tényeket. Értékelni kell az ellenség gyenge és erős,
oldalait. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ha az agresszorok ránk erő
szakolják a háborút, harcolni nem a szélmalmok ellen kell, hanem olyan
ellenséggel, amely rendelkezik mindazzal, amit a korszerű hábbtrú meg
követel: fejlett iparral, .technikailag jól ellátott és előkészített hadsereg
gel. Győzelmet az ilyen ellenség felett csak abban az esetben arathatunk,
ha mozgósítjuk népünk és hadseregünk teljes erőforrásait, ha felkészü
lünk a kemény harcra és ennek megfelelően képezzük ki csapatainkat.
Nem igaz, hogy az ellenség hadtudománya „kátyúba jutott", hogy
a kapitalista országokban nincs hadtudomány, hogy ott nincs új felfede
zés, hogy azon nincs mit tanulmányozni. Az ilyein nézetek a megnyug
váshoz, a nemtörődömséghez, az önteltséghez és az elbizakodottsághoz
vezetnek.
A burzsoá hadtudomány létezik, mint ahogy létezik maga a k a p i 
talista társadalom is, amely ezt a tudományt létrehozta. Lehetetlen
elképzelni a modern gépiparral rendelkező korszerű kapitalizmust a tudo
mány elért vívmányainak felhasználása nélkül. És még kevésbé lehet
elképzelni az imiperializmust hadtudomány nélkül. Az imperializmus léte
szorosan összefügg az erőszakkal, a háborúval. Az imperializmus nem tud
élni háború nélkül, az idegen és függő országok népeinek leigázása és
kifosztása nélkül. Idegen népek meghódítására, kifosztására, gyarmatok
megtartására és megszerzésére az imperialisták hatalmas hadsereget léte
sítenek, melynek szervezésénél, kiképzésénél és taktikájának a megtereni-
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lésénél figyelembe veszik a hadtörténelem és a hadművészet tapasz
talatait.
A burzsoá katonai vezetők nagy buzgalommal törekednek a fegyveres
harc törvényeinek a megismerésére. Nagy gondot fordítanak a korszerű
technika alkalmazásának és a harcászat különböző módszereinek tanul
mányozására. Igyekeznek felismerni a különböző háborús jelenségek köl
csönös összefüggését, kapcsolatát és ezekből saját érdeküknek megfelelő
következtetéseket vonnak le. Röviden, tanulmányozzák mindazokat a
kérdéseket, amelyek összefüggnék és szorosan kapcsolódinak a háború és<i hadsereg előkészítésének s a hadsereg alkalmazásának kérdéseivel.
Mi ez, ha nem hadtudcimány? A burzsoá hadtudomány igenis létezik és
teoretikusai aktíváin dolgoznak, hogy megteremtsék gazdáik agresszív
tervéhez szükséges elméleteket és módszereket.
A mi feladatunk nem az, hogy lekicsinyítsük és tehetetlennek tün
tessük fel az ellenséget, amely katonai viszonylatiban semmi újat és érté
kest alkotni már nem tud. Ellenkezőleg. Világosan kell látnunk, s ezt
kell megértenie hadseregünk minden egyes tisztjének, parancsnokának
és katonájának., hogy az ellenünk új háborút előkészítő ellenség nem egy
tehetetlen, ketrecbe zárt fenevad, aki csak őrjöng és ártani nem tud r
hanem rendelkezik mindazzal a tudással, technikával, amit a korszerű
háború megkövetel.
Ahhoz, hogy győzelmet arassunk a ravasz és korszerű technikával jól
ellátott ellenség felett, meg kell ismerni az ellenséget. Tanulmányozni
kell az ellenség katonai elméleteit, nézeteit, a burzsoá hadtudományt,
a burzsoá katonai elméleteket, a korszerű technikai fejlődését és alkal
mazásának módszerét. E kérdések alapos tanulmányozása és ismerete
nélkül nem vonhatunk le megfelelő következtetéseket az ellenség erős
és gyenge oldalait illetőleg. S továbbá, nem mehetünk előre, nem fej
leszthetjük tovább a saját hadtudományunkat, ha nem ismerjük az ellen
ség katonai elméleteit, nézeteit és módszereit. De nem egyszerűen csak
ismerni kell a burzsoá hadtudományt, hanem aninak eredményeit kri
tikailag fel kell dolgozni és alkalmazni kell a körülmények és a sajátos
ságoktól függően.
A burzsoá hadtudomány elismerése nem jelent egyenlőségjelet a
szovjet és a burzsoá hadtudomány között. A szovjet és burzsoá hadtudo
mány között kétségtelenül vannak közös vonások, de e közös vonások
ellenére mégis gyökeres különbség van a szovjet és burzsoá hadtudo
mány között. Ez a gyökeres különbség mindenekelőtt osztály-tartalmában,
szociális és politikai irányzatában keresendő, amely teljes mértékben
aninak a társadalmi rendszernek a jellegétől függ, amelyet a hadtudo
mány szolgál.
A burzsoá hadtudomány, a burzsoá katonai elméleteik a tőkés osztály
•érdekeit tükrözik és védelmezik. Az amerikai katonai ideológia arra hiva
tott, hogy igazolja az amerikai imperialista reakciós körök politikáját,
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a lázas fegyverkezési hajszát, az agresszív katonai tömbök létrehozását-,
katonai támaszpontok létesítését és az amerikai faj számára a világ
uralom megteremtését. E cél megvalósítása érdekében gazdasági, poli
tikai, ideológiai, diplomáciai és katonai eszközökkel egyaránt harcolnak.
A burzsoá katonai ideológia két alapvető részre oszlik: katoma-politikal és tisztán katonaira. Az imperialista katona-politikai ideológia fel
adata a néptömegek és a hadsereg személyi állományának a megtévesz
tése, a milliomosok és milliárdosok reakciós törekvésének, rabló, nép
ellenes ténykedésének az álcázása. Hazug demagóg frázisokkal az ame
rikai nép faji felsőbbrendűségét hirdetve leleplezni a dolgozó tömegek,
valamint a hadsereg személyi állománya előtt a háború igazi célját és
különféle reakciós katonai elméletek propagálásával elhitetni az ame
rikai néppel, hogy számára a háború nem hoz gyászt és nélkülözést.
Az imperialisták az ú. n. „kommunista veszéllyel" igyekeznek meg
félemlíteni országuk népeit. „A nemzetközi kommunizmus elleni harc"
leple alatt készítik az új világháborút a Szovjetunió és a népi demok
ratikus országok ellen. A burzsoá országok uralkodó osztályai „a kom
munista veszéllyel" és hazug rágalmak terjesztésével a Szovjetunió és a
népi demokratikus országok „támadó szelleméről való híreszteléssel igye
keznek megfélemlíteni az egyszerű embereket és meggyúlöltetni velük
a Szovjetuniót és a többi népi demokratikus országot. Nyíltan hangoz
tatják, hogy csak két válaszút van, a háború vagy a kapituláció. Dulles
amerikai külügyminiszter a volt jezsuita kollégiumi növendékek kongresszusáni 1955 áprilisban .arról igyekezett meggyőzni a hallgatóságot,
hogy „a béke bizonyos feltételek mellett az emberiség hanyatlásához
és az emberek olyan fokú szellemi visszaeséséhez vezethet, amely meg
semmisíti az erkölcsi és szellemi véleményalkotás képességét." (Szabad
Nép 1955. 04. 12. száma.)
Sajtóban, rádióban, filmen stb. folytatott háborús propagandán
keresztül arról igyekeznek meggyőzni a néptömegek szóles rétegeit, hogy
ne higgyenek az emberek békés, baráti együttélésének lehetőségében.
Pl. H. Hoszkinsz amerikai történész arra hívja fel az amerikai nép figyel
mét, hogy soha se higgyen az emberek baráti viszonyában, békés egymásmellett élésében és hogy ne felejtse el azt, hogy az ember az. egymással
komkurráló állat és rnint ilyen mindig fog harcolni egymás ellen.
A burzsoá katonai ideológia második „tisztán katonai" részének fel
adata a katonai doktrína kidolgozása, az általános irányvonal meghatá
rozása a fegyveres erők előkészítésére és felhasználására. Feladata t o 
vábbá kidolgozni a Szovjetunió és *a népi demokratikus országok elleni
agresszív háború előkészítésének és viselésének tervét, valamint igyek
szik megtalálni, és megalapozni a hadviselés olyan eszközeit és mód
szereit, amelyek a legjobban megfelelnék az imperialisták érdekeinek.
Mindkét alapvető része az imperialisták katonai ideológiájának egy célt
szolgál; a háború előkészítéséhez szükséges ideológiai és szakmai felada
tok megoldását és tervek kidolgozását.
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Az imperialista sajtóban, rádióban, a reakciós körök megbeszélésein
különféle agresszív elméleteik látnak napvilágát. Ezek közül a legelter
jedtebb és az uralkodó a sokat hangoztatott ú. n. globális (világ) háború
elmélete, amelyet mint a totális háborút is propagálják. Mi a jellemző
vonása enneik az elméletnek?
Először ez az elmélet mélyen kommunistaellenes elmélet. Abból indul
ki, hogy a háború kitörése két hatalmas világcsoport, kelet és nyugat
között várható. A Szovjetunió ' és a népi demokráciák elleni háborúnak
az elmélete.
A globális háború elméleténeik második jellemző vonása abban alig
hogy az egész kapitalista világot a. szocialista tábor eilend' háború bázisá
nak tekinti. A globális háború elméletének gyártói abból indulnak ki,
hogy az USA-mak minden lehetősége és esziköze megvan arra, hogy az
egész kapitalista világot egy egységes, kommunistaellenes táborba tömö
rítse a Szovjetunió és a népi demokráciák elleni háborúra.
Harmadszor, a globális háború elméletét összekapcsolják a totális
háború elméletével, ami egyenlő az összes ismert és elképzelt tömeg
pusztító fegyvereik és harceszközök korlátlan mérvű alkalmazásávalAz atom- és hidrogénfegyverek alkalmazását tervezik nemcsak a h a r c 
mezőkön, hanem a polgári lakosság ellen is. Irtóháborút terveznek a hát
országban élő lakosság ellen. A lakosság nagy részének a megsemmisíté
sével, az ipari központok és városok mérhetetlen pusztításával, a népek
ellenállásának megtörését, a tőkések, a földbirtokosok hatalmának vissza
állítását tervezik.
S végül az elmélet abból indul ki, hogy a győzelem kivívásához akorszerű háborúbaln. nem elegendő csak egyetlen fegyvernemre támasz
kodni és ezért „egyensúlyozott" háborút kell előkészíteni.. Az „egyen
súlyozott" háború elmélete megköveteli az „egyensúlyozott" fegyveres
erők létrehozását, melyekben mindenfajta korszerű fegyvernem úgy a
szárazföldi, légi, mint tengeri erők résztvennónek. Általában az amerikai
katonai vezetők nagy többsége az „egyensúlyozás" elméletét védelmezi.
Magát a háború lefolyását két-három szakaszra tervezik. U. n..
„hái om fázisos" háborúról álmodoznak. Mi a lényege a „három fázisos"'
háború elméletének? A „háncan fázisos" háború lényege, hogy a háborúelső és második szakaszaiban az Egyesült Államok csak légi és tengeré
szeti erőkkel venne részt, a háború főterhét ebben az időszakban a szö
vetségesekre, illetve a csatlós ősapátokra tervezik hárítani. Az amerikai
szárazföldi csapatok, tervük szerint csak akkor kerülnének bevetésre,.'
amikor már az ellenség ellenállása megtört. Akkor „villámgyors" had
műveletekkel, a gyorsan mozgó, gépesített csapatok bevetésével tervezik
az ellenség megsemmisítését és a háború befejezését. E terveket az első
és második világháború tapasztalatai alapján szövögetik, amikor az
amerikai haderő csak a háború utolsó szakaszában lépett be.
A globális háború elméletével elválaszthatatlan kapcsolatban áll a
légi-atom „villámháború" elmélete.. Ennek az elméletnek szintén az &
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feladata, hogy meghatározza a demokratikus tábor országai ellen viselt
háború módjót. Az amerikai, angol vezető politikusok és katonai teore
tikusaik többször kijelentették, hogy a szövetségesek összes hadműve
letei az atcim- és a hidrogénfegyver alkalmazására épülnek. Nyíltam han
goztatják, hogy a modern háború nem azzal kezdődik, hogy csapatokat
vonultatnak fel a határon és megüzenik a háborút, hanem a stratégiai
légierő meglepetésszerű támadásával, amely atom- és hidogémbombákat
alkalmaz. Ezek az elméletek világosan megmutatják, hogy az imperia
lista körök katonai teoretikusai a háborút váratlan hadászati csapások
útján szándékoznak megindítani. Az atom- és hidrogénfegyverek alkal
mazásával, váratlan légicsapásokkal tervezik a szocialista tábor országai
nak belsejében lévő legfontosabb ipari objektumok megsemmisítését, a
közlekedés megbénítását és a lakosság demöralizálását. Abban remény
kednek, hogy az atom- és hidrogénfegyverek hatalmas romboló erejét
felhasználva, kezdeti csapás eredményeképpen magukhoz ragadhatják
a kezdeményezést a háborúban. Úgy gondolják, hogy aljas céljaik meg
valósításának érdekében mindenekelőtt a légifölényt kell kivívniok, amely
biztosítja a szabad berepülést az ellenség hátországába. E terv végre
hajtása érdekében a légiitámaszpontok sokaságával igyekeznek bekerí
teni a szocialista tábor országait azzal a nyílt, nem titkolt céllal, hogy
váratlan csapást mérjenek a szocialista tábor országaira, így köztük
hazánkra is.
A légifölény megteremtése érdekében 1954—55-ben jelentősen növel
ték a légierő költségvetését. Az 55—.56-os évben a hadügyminiszté
rium rendelkezésére bocsátott anyagi eszközöknek több mint 2/3-át
fordították a légierőre. Természetesen a légierő fejlesztése mellett
az imperialista agresszorok igyekeznek hatalmas szárazföldi csa
patokat is létrehozni. Ez a tény azt mutatja, hogy ők maguk is beis
merik, hogy lehetetlen a háború kimenetelét egyedül csak a levegőből
mért csapásokkal eldönteni.
A váratlanság tényezője, amelyre az imperialisták agresszív terveiket
építik, nem újkeletű. Már régen ismeretes a hadtörténelemben és sok
esetiben meghatározta az ütközetek, csaták kimenetelét. A hadvezérek a
történelem folyamán igyekeztek sikeresen alkalmazni. Az utolsó 50 esz
tendőben a váratlanság az imperialista államok agresszív tevékenységé
nek fő tényezőjévé vált olyan államokkal szemben, amelyekkel egyéb
ként békés viszonyban éltek. A hadvezetésnek ez a módja Igen jól meg
felel az imperialisták hódító céljának, hitszegő politikájának. A burzsoá
államok katonai doktrínái általában a váratlan támadásra épülnek.
A váratlan támadás az agresszorinak kezdeti katonai fölényt biztosít azon
keresztül, hogy ő választja meg a támadás időpontját és őnála lesz első
időben a kezdeményezés. Ebből kiindulva javasolják és tervezgetik a
...preventív" háborút, a váratlan támadást a Szovjetunió és a népi demok
ratikus országok ellen. A váratlan támadás alkalmazásával könnyebb
végrehajtani az agressziót idegen népek, idegen országok leigázását.
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E célt szolgálják teljes egészében az USA határán kívül elhelye
zett csapatok, amelyeik hivatottak biztosítani: egyik oldalon az amerikai
tőkések zavartalan terjeszkedését a függő országokban, — másodszor
a forradalmi és nemzeti felszabadító mozgalmak vérbefojtását az impe
rialista tábor területén, — hanmiadszor biztosítják az imperialisták
agresszív tervének megfelelően a Szovjetunió és a népi demokratikus
országok bekerítését, s ezzel együtt előkészítik és megteremtik a szocia
lista tábor elletni vánaitlan támadás feltételeit.
Ugyancsak nagy figyelmet fordítottak a váratlanság tényezőjére a
német imperializmus katonai ideológusai is. A német katonai ideológia,
amely a második világháborúban teljes vereséget szenvedett,, minden
agresszív tervét a váratlan támadásra építette. A gyakorlat megmutatta,
hogy a korszerű háború követelményei között a német katonai ideológiára
épült agresszív tervek csak a gyenge, burzsoá államokkal szemben állták
meg a helyüket, de az erős szocialista állam-mai nem bírták a harcot.
A váratlanság alkalmazása a burzsoá országokkal szemben a németek
részére nagymértékben befolyásolta a háború menetét és kimenetelét.
A szocialista állammal szemben a fasiszta Németország váratlan táma
dása csak kezdeti hadműveleti sikerek eléréséhez vezetett, amát a szov
jet csapatok 8 hónapos kemény harc következtében teljes mértékben
felszámoltak, vagyis megfosztották a német fasiszta csapatokat attól
az előnytől, amit a váratlan támadás következtében szereztek.
A félreértések elkerülése végett szükségesnek tartom megjegyezni,
hogy cikkemben nem a hadműveleti és harcászati méretekben alkalma
zott „váratlanságról" vam szó, amit a hadtörténelem folyamán az egyes
hadvezérek alkalmaztak és amit oly széles méretekiben alkalmazott a
Szovjet Hadsereg a Nagy Hbnvédő Háború csaknem valamennyi had
műveletében és csatájában. Cikkemben a stratégiai méretekben alkal
mazható váratlanságra gondolok. Konkrétan a váratlanságnak arra a
formájára, ami a háború elején kerülhet alkalmazásira, amikor az egyik
szomszédos ország, annak érdekében, hogy rövid idő alatt döntő csapást
mérjen ellenfelére, hitszegően, meglepetésszerűen, váratlanul rátör a
másik félre éç e rátörés következtében jelentős eredményeket ér el.
A váratlanságnak ezt a fajtáját alkalmazta a fasiszta Németország a
Szovjetunióra való hitszegő rátörésénél 1941-ben.
A váratlanságnak ez a formája az agresszív országok fegyvere, az
agresszorok kedvelt módszere a háború kirobbantásában. Ez első helyet
foglal el az imperialisták hódító terveiben. Az imperialista államok az
ellenségeik ellen indított váratlan támadással olyan feltételeiket igyekez
nek létrehozni, hogy rövid idő alatt megnyerjék a háborút, vagyis, hogy
minél gyorsabban 'megvalósítsák villámiháborús terveiket. Ez a tény magá
ból az imperialista államok természetéből fakad. Az imperialisták poli
tikai és gazdasági okokból kifolyólag félnek a huzamosabb hadművele
tektől. Az imperialisták által viselt hódító háborúk igazságtalanok, ezért
természetesen nem élvezik a néptömegek támogatását. De nemcsak, hogy
11 Hadtörténelmi Közlemények — 16723/2
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nein élvezik a néptömegek támogatását, hanem ellenkezőleg, kiváltják
a néptömegek általános felháborodását. Ezért szeretnék a háborút lehe
tőleg néptömegek nélkül megvívni. Vagy ha már szükséges a néptöme
gek bevonása, az csak rövid ideig tartson. Ez az általános helyzet arra
készteti az imperialista agresszorokat, hogy villámháborús terveket ké
szítsenek, amelyeket a váratlanság tényezőjére és a nagymérvű technika
alkalmazására alapoznak.
Ez azonban a stratégiai meglepetésnek csak egyik formája. Stratégiai
meglepetés alkalmazható a háború folyamán is, amikor valamelyik har
coló fél nagyobb hadműveleti csoportosítások, váratlan tevékenységét
hajtja végre olyan irányban, ahol azt az ellenség nem várta, olyan harc
eljárásokat, módszereket és harceszközöket alkalmaz, amelyekkel szemben
az ellenség készületlennek bizonyult. A stratégiai váratlanság ezen for
májának példája az 1944-es hadjáratokban egymás után megvalósított
és meglepetésszerűen alkalmazott stratégiai csapások, melyek megsem
misítő csapást jelenítettek a fasiszta betolakodókra.
A váratlanságnak az előző formáját, mint az agresszorok fegyverét,
a szocialista tábor országai elvetik. A szovjet hadtudomány és a szovjet
katonai ideológia számára idegen a szomszédos országok elleni váratlan
támadás gondolata, idegen népek, idegen országok leigázása, meghódítása.
Ez a tény a szocialista tábor országaiinak társadalmi rendjéből fakad.
A szocialista tábor országai nem hívei az „erő politikajá"-niak, nem
szőnek agresszív terveket más országok ellen, hanem a békés együttélés
lehetőségét keresik. „Mi nein vagyunk hívei az „erő politikájának" —
mondatta Bulganyin elvtárs a varsói értekezleten. — „Nem törekszünk
háborúra, nem akarunk fegyverkezési versenyt, mi a legradikálisabb
leszerelési intézkedések hívei vagyunk." (Szabad Nép 1955. V. 12.)
A szocialista tábor békepolitikáját támasztja alá továbbá az a tény,
hogy a nyolc állaim Varsóban megkötött barátsági, együttműködési és
kölcsönös segélynyújtási szerződése nem zártkörű egyezmény. Ezen szer
ződés célja a béke fenntartása, népeink békés alkotó munkájának bizto
sítása. Mi nem akarunk háborút. A béke és a különböző társadalmi rend
szerek egymás mellett éléséinek a legkövetkezetesebb harcosai vagyunk.
A szocialista tábor országaitól távol állnak az idegen országok leigázásának és bekebelezésének eszméi. A varsói szerződés Politikai Tanácskozó
Bizottságának deklarációja kimondja, hogy a szerződést aláírt államok
eltökélték, hogy „a népek békéje megszilárdítása nemes ügyének szen
telik erőfeszítéseiket." Kifejezték készségüket, „hogy a többi érdekelt
állammal együtt megvizsgál jak az európai biztonság halaszthatatlan kér^
déseit, valamint a többi megoldatlan nemzetközi problémát is, köztük
a fegyverkezési verseny beszüntetését és az emberiségnek az atomháború
veszélyétől való megszabadítását célzó intézkedéseket. Ugyanakkor
továbbra is kellőképpen gondoskodnak saját biztonságuk biztosításáról,
és az a szilárd elhatározás tölti el őket, hogy minden szükséges intézke•
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dóst megtesznek saját állampolgáraik békés munkájának megvédésére,
a népeik békés fejlődéséihez és virágzó életéhez szükséges feltételek biz
tosi tására."
Ez a Szovjetunió békepolitikája, amelynek változatlan lenini elve
a különböző társadalmi rendszereik egymás mellett élése. Ezt a politikát
a mi kormányunk; is teljes mértékben támogatja. Ezek a tények világo
san megmutatják, hogy a szocialista tábor országai a béke, a népek kö
zötti együttműködés következetes harcosai.
Mi következetesen harcolunk a béke megszilárdításáért és a nemzet
közi feszültség enyhítéséént, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül
az amerikai és angol imperialisták békeellenes, új világháború előkészí
tésére irányuló terveit. A történelem tapasztalata azt mutatja, hogy az
agresszorok igyekeznek mindig váratlanul rajtaütni ellenfeleiken. Az im
perialisták agresszív terveiben komoly szerepeit foglal el a váratlan
támadás. Egyes katonai vezetők nyíltan hangoztatják, hogy atom- és
hidrogénfegyvert alkalmazva, váratlan támadást kell indítani a Szovjet
unió és a népi demokráciák ellen. Stratégiájuk tehát a váratlan táma
dáson alapszik. Az állítólagos „védelmi célok" hangoztatásával a köz
vélemény megtévesztésére, a népek éberségének elaltatására törekednek,,
hogy így könnyebben végrehajthassák aljas, agresszív terveiket. A várat
lan támadáson alapuló imperialista agresszív tervek arra köteleznek
bennünket, hogy figyelmesen tanulmányozzuk a váratlanság alkalma
zásának történetét és aibból megfelelő következtetéseket vonjunk le a
jövőre. Nagy hibát követnénk el, ha a „váratlanság" kérdése felett napi
rendre térnénk. Ha megnyugtatnánk magunkat azzal, hogy ez az agreszszorok fegyvere és mivel nekünk nincsenek agresszív céljaink, nincs mit
kezdenünk a váratlanság tényezőjével.
A szovjet ihadtudomány — melynek alapja a marxizmus—leniniz
mus — képes arra, hogy helyesein feltárja a modern háború törvény
szerűségeit és megmutassa a győzelmes fegyveres harc útjait és módjait.
A szovjeit hadtudomány abból indul ki, hogy a háború törvényei ugyan
úgy, -mint mindéin más társadalmi, vagy természeti jelenség törvényei,
objektívek. A marxizmus—leninizmus azt tanítja, hogy a tudomány tör
vényeit, akár természettudomány, akár társadalma tudomány törvényei
ről van szó, az ember akaratától függetlenül végbemenő objektív folya
maitok visszatükrözésének kell tekinteni. Ez teljes mértékben vonat
kozik a hadtudomány és a háború törvényeire is.
A háború törvényszerűségei és a háború vezetésének törvényei
függetlenek az emberek akaratától, megvan a reális alapjuk, melyek
ugyanazokból az objektív törvényekből fakadnak, mint a háború. Engels
eme törvényszerűségeket tanulmányozva, rámutatott arra, hogy a had
sereg egész szervezete, valamint harcmódja és ezzel kapcsolatban a
győzelem és vereség anyagi, gazdasági, politikai feltótelektől, az ember
es fegyveranyagitól függ. Az ország társadalmi, gazdasági, erkölcsi és
11*
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katonai lehetőségei szolgáltatják azt az objektív alapot, amely feltét
lenül szükséges a győzelemhez egy korszerű háborúban.
A szovjet hadtudomány tudományosain feltárja előttünk a modern
háború törvényszerűségeit. Megmotatja, magában foglalja mindazt, ami
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy megértsük a korszerű háború
menetét befolyásoló és kimenetelét eldöntő tényezőket. A szovjet had
tudomány feltárja és megmutatja azt, hogy a korszerű háborúban a
győzelmet nemcsak a csatákban és ütközetekben kovácsolják, hanem
a hátországban is. A győzelem elérésére elengedhetetlen az egész nép
erőfeszítése, az ország valamennyi gazdasági és erkölcsi forrásának moz
gósítása,
A szovjet hadtudomány a háború törvényszerűségeinek tanulmányo
zásánál abból indul ki, hogy visszavonhatatlanul elmúltak azok az idők,
amikor a háborút zsoldosok, vagy a néptől félig-meddig elszakadt kaszt
képviselői viselték. A háborút ma a népek viselik és a szovjet had
tudomány ebből indul ki. „A háború — mondja Lenin — minden nem
zet összes gazdasági és szervezeti erőinek a próbája." (Lenin művei
30. köt. 141. old.) Csak azok az országok bírják ki a próbatételt, ame
lyek erősebbeknek bizonyultak ellenfeleiknél a háború folyamán: a fej
lődés, a gazdasági szervezés, a tapasztalat, a hadművelet és a hadsereg
szelleme, valamint az ország népének kitartása és egysége
szempontjából.
A szovjet hadtudomány a háború törvényszerűségeit vizsgálva, a
háború menetét befolyásoló és sorsát eldöntő tényezőket két csoportra
osztja:
1. A háború sorsát eldöntő, állandóan ható tényezőkre (hátország
szilárdsága, hadsereg szelleme, hadosztályok száma és minősége, had
sereg fegyverzete és a hadsereg parancsnoki karának szervezőképessége),
2. és a háború menetét befolyásoló, bizonyos feltételek között a ki
menetelét meghatározó ideiglenes, alkalmi jellegű tényezőkre (váratlanság-aneglepetésszerűsóg, a népgazdaság haditermelésre való átállítása
és a fegyveres erőik teljes mozgósítása, felvonultatása még a háború
megkezdése előtt.
Nézzük meg külön-külön ezeket a tényezőket. Az állandóan ható
tényezők jelentősége aibbam áll, hogy ezek magukban foglalják a győ
zelem kiharcolásának feltóteleit. Ezek ismerete hozzásegít bennünket
ahhoz, hogy megismerjük és megértsük azt, hogy a modern háborúbán
az az állam győz:
a) amelyik a háború folyamán állandóan növeli és fejleszti gazdasági
erejét és tartalékait;
b) amelyik teljes mértékben élvezi népe támogatását,, amelyik képes
arra, hogy a háború folyamán állandóan növelje a lakosság ós had
serege erkölcsi^politifcai egységét és szilárdságát, a hadsereg műszaki,
technikai ellátottságát és biztosítani tudja a korszerű háború vezetésé
nek elsajátítását, a korszerű technika alkalmazását.
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Röviden összefoglalva, a korszerű háborúban az az állam, győz,
amelyik a háború sorsát eldöntő, állandóan ható tényezők fölényét biz
tosítani tudja az ellenséggel szemben.
Az állandóan ható tényezőkkel kapcsolatban hasonló hibát követ
tünk el, mitnlt a burzsoá haditudomány értékelésénél. Egyesek azt állí
tották, hogy az állandóan ható tényezőket csak a szocialista társadalom
képes teljesen kifejleszteni és felhasználni.
Az állandóan ható tényezők nem újak, ezeket már nagyon régen
ismeri a hadtörténelem. Igen sok hadvezér régebben is figyelembe vette.
A történelem azt mutatja, hogy a kimagasló hadvezérek, katonai teore
tikusok számoltak a hadsereg fegyverzetével, a hadosztályok mennyisé
gével, minőségével, sőt figyelembe vették a hátország szilárdságát, a
hadsereg erkölcsi állapotát és természetesen a hadsereg kádereinek az
előkészítését is. Igaz, hogy e feltételeket nem egyesítették az „állandóan
ható tényezők" gyűjtőnév alatt, de mind a stratégiai, mind a hadműve
leti tervek előkészítésénél számoltak e tényezőkkel.
Természetesen e tényezők mindegyike nem játszott a háborúk
története folyamán olyan döntő szerepet, mint a háború gépi korszaká
ban. A szocialista hadtudomány abból indul ki, hogy a hadviselés, a
harccselekmények módjai és egészében a háború vezetésének módszerei
nem mindig egyformák. A fejlődés feltételeitől, elsősorban a termelés
fejlődésétől függően állandóan változnak. Ez a függőség a hadművészet
fejlődésének objektív törvénye. A fegyveres harc a feudalizmus kor
szakában másképp, más 1 örvényszerűségek szerint fejlődött, mint a rab
szolga vagy a kapitalista társadalomban. Ezzel magyarázható az, hogy
pl. a hátország szerepe a háború gépi korszakában sokkal döntőbb, minit
a feudalizmus korszakában, vagy a rabszolgatársadalomban. A törté
nelem folyamán lezajlott háborúkból általában az a hadsereg került ki
győztesen, amelyiknek jobb volt az ellátottsága, szelleme,
fegyverzete,
nagyobb volt csapatainak száma és jobb a minősége, valamint a parancs
noki állományának
szervezőképessége.
Mi mással lehetne magyarázni pl. a franciák 1793—94-es győzelmét
az egyesült európai reakció felett? Talán csoda történt? — ahogy azt
a burzsoá körök hangoztatni szokták. Nem! Nem történt csoda, hanem
azok a tényezők, amelyek eldöntötték a háború sorsát, a franciák oldalán
voltak. Jobb volt a forradalmi Franciaország hátországa, mint a vele
szembenállóké. A konvent minden szükségest az ország védelmére állí
tott. Megmozdult az egész francia nép és 1794 elején már 600 000 fel
fegyverzett katonája volt a francia köztársaságnak. A francia nép meg
értette a háború célját, megértette és felmérte azt a veszélyt, amit a
reakciós m anarchista hadseregek győzelme jelentett volna Franciaország
számára. A háború céljainak megértése új szellemet és harcmódot
teremtett a hadseregben, amely képessé tette a katonákat arra, hogy
a hadrend felbomlása esetén kisebb csoportokba verődve folytassák a
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harcot a betolakodók ellen. Ha a háború sorsát eldöntő tényezők közül
bármelyiket is nézzük, airra a megállapításra jutunk, hogy a fölény
a francia hadsereg oldalán volt és ez a francia köztársaság javára döntötte el a háború kimenetelét.
Vajon ma, amikor az amerikai imperialisták megkezdték saját és
szövetséges országaik fasizálását, nem a saját érdeküket biztosító hát
ország megteremtésére gondolnak? Vagy a hadsereg faji gyűlöletre való
nevelése nem az agresszív hadsereget jellemző szellem megteremtését
szolgálja? Vagy, amikor az amerikaiak hatalmas hadsereget készülnek
létrehozni és azt korszerű technikával ellátni, nem arra törekszenek-e,
hogy fölénybe kerüljenek a hadsereg fejlesztése, minősége és mennyi
sége tekintetében? De igenis erre törekednek. Igyekeznek növelni a had
osztályok számát és minőségét, a parancsnoki állományuk szervező
képességét. Mire multainak ezek a tények? Arra, hogy a burzsoá orszá
gok mindent elkövetnek, hogy a háború sorsát eldöntő tényezők terü
letén fölényt vívjanak ki. Montgomery feldmarsall 1954. november 28-án
a kaliforniai technológiai főiskolán mondott háborús beszédében arról
igyekezett meggyőzni a hallgatóságot, hogy a szövetségeséknek maxi
málisan jól képzett és ellátott csapatokra van szüksége. E csapatoknak
hatalmas támadó erővél, magas erkölcsi színvonallal és magas fegye
lemmel kell rendelkeznlök, amelyek fiatal, jól képzett parancsnokok
vezetése alatt végzik ténykedéseiket. Kell-e fényesebb bizonyíték ennél,
hogy a burzsoá katonai teoretikusok igen jól ismerik és a gyakorlat
ban is alkalmazni akarják a háború sorsát eldöntő, állandóan ható
tényezőket.
Az állandóan ható tényezők tehát nemcsak a szocialista társadalomra
jellemzők, hanem megvannak a kapitalista országokban is. Más lapra
tartozik az, hogy a burzsoá országok a legnagyobb erőfeszítéseik ellenére
sem képesek minden tényező terén fölényt biztosítani. Ez a kapitalista
országok természetéből fakad, abból a tényből, hogy az antagonisztikus
társadalom, ahol terrorral lehetetlen közös nevezőre hozni a dolgozók
és a tőkések érdekeit. Erre legjobb példa az Egyesült Á'llaimofc. A koreai
agresszió idején az Amerikai Egyesült Államoknak minden lehetőségük
megvolt a szilárd hátország létrehozására. Van fejlett nagyapáira, ami
alapja a szilárd hátország létrehozásának. Azonban a szilárd hátország
csak nagyiparral nem teremthető meg, mert a szilárd hátország fogal
mába tartozik mindaz, ami az állam és nép életét és tevékenységét
érinti:
a társadalmi rend, az ország gazdasági élete, a termelési apparátus, a
lakosság osztály- és nemzeti összetétele, erkölcsi-politikai
állásfoglalása,
politikai egysége stb. Ha most az itt felsorolt tényezők alapján nézzük
az amerikai hátországot, azt látjuk, hogy a koreai háború idején nem
töltötte be a szilárd hátország szerepét.
Elegendő rámutatni arra, hogy 1950-ben, 1843, 1951-ben 4737, 1953-ban
4750 sztrájk volt, 1950-ben több mint 2 millió, 51-ben ugyancsak több
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mint 2 millió, 53-ban 3,5 millió sztrájkoló volt az Egyesült Államokban.
Lehet-e ilyen esetbein szilárd hátországról beszélni? Természetesen,
hogy nem.
A burzsoá katonai vezetők egyre jobban kezdik megismerni a had
sereg erkölcsi szellemének jelentőségét. Nem helytállók ezzel kapcsolat
ban azok a nézetek, melyek szerint a burzsoá katonai teoretikusok, a
burzsoá hadtudomány túlértékeűd a technika szerepét ós alábecsüli az
ember szerepét. Kétségtelen, voltak ilyen burzsoá katonai teoretikusok,
akik azon törték és törik a fejüket, hegy hogyan lehetne az ember
szerepét csökkenteni, hogyan lehetne kis létszámú „elit hadsereget"
létrehozni és a gépék és fegyverek túlsúlyával az imperialisták javára
eldönteni a háború sorsát. De nemi ez a jellemző a burzsoá hadtudo
mányra. A gyaikorlat azt mutatja, hogy a második világháborúban annak
ellenére, hogy a kis létszámú „elit hadseregek" elmélete létezett — ezt
egyes burzsoá teoretikusok melegen propagálták —, de a burzsoá nagy
hatalmak nem az „elit hadseregek" szervezésére vették az irányt, haimem
a milliós hadseregekre. Ugyanez a helyzet ma is.
Természetesen, találunk olyan burzsoá katonai teoretikusakat, akik
mindent a technikának vagy valiamelyik meghatározott fegyvernemnek
tulajdonítanak, a nagy többség azombalm éppen a Nagy Honvédő Háború
tapasztalatai alapján, a csatatereiken a főerőt a meghatározott erkölcsi
és harci tulajdonságokkal rendelkező emberben látja. „ . . . a végső meg
próbáltatásban a háború sikere vagy kudarca a harcostól függ" — jelen
tette ki Ridgway amerikai tábornok. Különösen nagy szorgalommal
használják fel a csapatok erkölcsi szelleme szerepének tárgyalásániái a
Nagy Honvédő Háború tapasztalatait. A Szovjetunió áltál megvert volt
náci tábornok, Guderian, a csapatok erkölcsi szelleméneik jelentőségót
méltatva arra hívta fel cinkostársai figyelmét, hogy „parancsnokaikat
és harcosaikat legalábbis a szovjet parancsnak óikkal és harcosokkal
egyenértékűvé neveljék". Ezt írja: „az orosz tábornokok és katonák
fegyelmezettek. Az 1941. évi legsúlyosabb helyzetekben sem törtek meg
lelkileg. Helytállásukat, kitartásukat a történelemi bizonyította be. Nevel
jük hát katonáinlkait ugyanolyan helytállókká és kitartókká. Az e téren
elkövetett könnyelműség súlyosan megbosszulja magát," Az itt fel
hozott idézetek a legjobban bizonyítják azt, hogy a burzsoá katonai
teoretikusak felismerték a csapatok erkölcsi szellemének a háborúban
hetöltött jelentőségót. Kétség nem fér hozzá, hogy a maguk módján min
dent el fognak követni csapataik erkölcsi szellemének a megtartására.
• Mi nagyon jól tudjuk, hogy a csapatok erkölcsi és harci tulajdon
ságai nem hullanak az égből, hegy ezek szorosan függnek az adott ország
társadalmi és állaimrendjótől, a gazdasági és szociális viszonyoktól és
a háború cél iától. De most ne ezt nézzük, hanem azt, hogy a burzsoá
katonai teoretikusok és a burzsoá hadtudomány nem veti meg a csapa
tok erkölcsi szellemének jelentőségét és a maga módján mindent elkövet,
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hogy azt javítsa. Természetesen ez nem lesz könnyű feladat a burzsoázia
számára.
Ugyan milyen szellemről lehet beszélni ott, ahol a katonák nem
látják a háború célját, nem értik, hogy miért kell hazájuktól ezer kilo
méterekre távol harcolniok. Próbálták megjavítani a hadsereg szellemét?
Igen. Bizottságokat létesítettek a katonák hangulatának tanulmányozá
sára stb. Szabad rablást engedélyeztek a katonáknak. „Előttetek van
Szöul kincseivel és nőivel" — mondotta MacArthur katonáiinak az Incson
és Szöul előtti csatában, és három nap szabad rablást engedélyezett kato
náinak, amit Szöul elfoglalása után be is tartottak. Ez közvetlen foly
tatása a német módszereknek. A német fasiszták is ilyen módszereikkel
igyekeztek megmételyezni a katonákat. Rablásra, gyújtogatásra nevel
ték őket. „öljetek meg mindenkit, aki ellenünk van — mondotta
Göring — öljetek, öljetek, nem ti viselitek ezért a felelősséget hanem
én, tehát csak öljetek." „Megszabadítom az embert — ordította Hitler —
attól a megalázó agyrémtől, amelynek neve: lelkiismeret. A lelkiismeret,
akár csak a műveltség, megnyomorítja az embert. Az é n előnyöm, hogy
engem néni gátol semmiféle elméleti, vagy erkölcsi meggondolás."
Az amerikai imperializmus katonai teoretikusai az erkölcsi szellem
megszilárdításának eszközét a propagandában, a csapa/tok ideológiai megmételyezésébein látják. Hatalmas propagandaapparátust létesítettek,
amely igyekszik megdolgozni a katonákat, beléjük oltaoi a faji és embeťgyűlölet eszméit, felszítani bennük az alacsony szenvedélyeket, a vagyon
szerzést, az ital és a nő utána vágyat, a gyilkosságot és rablást. így fest
a burzsoá hadseregek szellemének alapja. Ezzel azonban, amint a tör
ténelem igazolja, hadsereget hosszú háborúban összetartaini nem lehetA történelem azt mutatja, hogy imperialista országok hadseregei csak
addig tartják meg harciasságukat, harci szellemüket, amíg sikereket
érnek el a harcban. Amikor azonban komoly ellenségbe ütköznek és
a harcok során vereséget szeinivednek, elvesztik a gyilkoláson és foszto
gatáson alapuló erkölcsi szellemüket.
A történelem tapasztalatai azonban azt is mutatják, hogy az impe
rialistáknak ezen erőfeszítései esetenként bizonyos ideig eredményt
hoztak. Például a német fasisztáknak az őrült faji és soviniszta elmé
letekkel, az „élettér", a „világuralom" elméletével sikerült a háború első
szakaszában a német fasiszta csapatok harci szellemének megteremtése,
amely egészein a németek sztálingrádi vereségéig tartott. Ugyanilyen
elméletekkel próbálkoznak ma az amerikaiak is. Kísérleteiket nem
szabad se túlértékelni, se lebecsülni. A lebecsülés az elbizakodottsághoz
vezet. A feladat az, hogy tanulmányozzuk az imperialisták minden tény
kedését, propagandáját és módszerét, amit &z erkölcsi tényező kialakí
tására alkalmaznak.
Mindezekből világosan látható, hogy nem helyes az állandóan ható
tényezőket kizárólag csak a szocialista társadalomnak tulajdonítani. Az
állandóan ható tényezők nem újkeletűék, már régen ismeretesek voltak
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a hadtörténelemben. Állandóságuk abban rejlik, hagy a történelemfolyamán az a hadsereg került ki győztesen a háborúból, amelynek szi
lárdabb volt a hátországa és ennek következtében jobb volt az ellátásar
szelleme, fegyelme, parancsnoki állományának
tudása, fegyverzete
és
biztosítani tudta a mennyiségi és minőségi fölényt az ellenséggel szem
ben. Ez a körülmény nem változott meg és mindezt a jövő háborújá
ban is figyelembe 'kell vennünk. Ezeket a tényezőket ismerik a burzsoá
katonai teoretikusok és vezetők is és a maguk módszereivel elkövet
nek mindent, hogy a háboirú sorsát eldöntő állandóan ható tényezőket
magas színvonalra emeljék és felhasználják.
Ugyanakkor, amikor ezt megállapítjuk, ne feledkezzünk meg arról,
hogy a háború sorsát eldöntő állandóan ható tényezők
harmonikus
együttműködésének
létrehozása és azok alkalmazása szoros kapcso
latban van az adott ország társadalmi rendjének gazdasági,, erkölcsű
katonai lehetőségeivel és a háhotrú céljával. Ha e tényeket figyelembe
vesszük, nem lesz nehéz megérteni, hogy melyik társa dal omnaik van
nagyobb lehetősége a háború sorsát eldöntő állandóan ható tényezőket
magas színvonalra emelni és eredményeséin felhasználni.
A szovjet hadtudomány — amint imár említettem — a háború
törvényszerűségeit vizsgálva, a háború menetét befolyásoló és sorsát
eldöntő tényezőket -két csoportra osztja:
Az első csoportba soroljuk azokat az előbb felsorolt állandóan
ható tényezőket, amelyek teljes (mértékben meghatározzák a háború
menetét és kimenetelét.
A második csoportba soroljuk azokat a tényezőket, amelyek csak
befolyásolhatják a háború menetét és bizonyos feltételek mellett a
kimenetelét is. Mint ismeretes, a hadviselésbein elfoglalt helyüknél és
szerepüknél fogva a szovjet hadtudomány ezeket a tényezőiket ideig
lenes, alkalmi jellegű tényezőknek nevezi. A kérdés az, hegy miért
nevezzük ezeket a ítényezőket ideiglenes, alkalmi jellegű tényezőknek?
A népgazdaság haditermelésre való átállítása, a mozgósítás, a csa
patok felvonultatása a háború megkezdése előtt stb. tényezőket azért
nevezzük ideiglenes, alkalmi jellegű tényezőknek, szemben a már ismer
tetett állandóan ható tényezőkkel, mert ezek a tényezők
főképpen
kezdeti ideiglenes, bizonyos területen megmutatkozó
előnyöket
bizto
sítanak. Kétségtelenül a népgazdaság haditermelésre való átállítása,
a mozsgósítás, a csapatok felvonultatása csak addig előny, amíg az ellen
ség ugyanezt végre nem hajtotta. Ez történt a Nagy Honvédő Háború
első szakaszában. Mindaddig, amíg a Szovjetunió nem fejezte be moz
gósítását, a csapatok felvonultatását, a népgazdaság haditermelésre
való átállítását, az elmondott tényezők komoly előnyt jelentettek a
német fasiszta csapatok számára a háború első szakaszában. Azonban,
ahogy a Szovjetunió végrehajtotta a csapatok felvonultatását, a n é p 
gazdaság haditermelésre való átállítását, a németek az ideiglenes,
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alkalmi jelegű tényezők felhasználásából 'nyert előnyöket elvesztették.
1942 február 23-i 55. sz. parancsban J. V. Sztálin, a Szovjet Fegyveres
Erők legfőbb parancsnoka rámutatott arra, hogy. az ideiglenes tényezők
alkalmazásából nyerít tartaléikct a német fasiszta csapatok már teljes
mértékben elhasználták és, hogy a háború sorsát most már nem ezek,
hanem az állandóan ható tényezők döntik el.
Az ideiglenes, alkalmi jellegű tényezők csoportjához soroljuk a
váratlanság tényezőjét is. Ez a tényező az ütközetek, csaták és a
hadműveletek végrehajtása során állandóan szerepel és döntően befolyá
solja a csaták, ütközetek kimenetelét. Sőt, a mai helyzetben,
amikor
nagymértékben
megnevekedett
a hadsereg technikai ellátottsága és
olyan harci eszközök léteznek, mint az atom- és
hidrogénfegyverek,
a váratlanság komoly sikerekhez vezethet nemcsak a háború kezdeti
időszakában, hanem az egész háború menetében is. Feltehető a kérdés,
hogy ha a mai helyzetben a váratlanság jelentős szerepet játszik a
háború kimenetelében, akkor mégis 'miért soroljuk a váratlanság ténye
zőjét az ideiglenes, alkalmi jellegű tényezők csoportjához?
Valóban, a váratlanság a mai körülmények között döntő lehet a
háború kimenetele szempontjából és az államok gyors összeomlásához
vezet, amikor azt olyan államokkal szemben alkalmazzák, amelyek
nem képesek kellő ellenállásit kifejteni, társadalmi és gazdasági gyen
geségük, valamint kedvezőtlen földrajzi
fekvésük következtében.
Egyébként a váratlan támadás egymagában még nem dönti el a háború
sorsát, nem biztosíthatja a teljes győzelmét. A váratlan támadás csak
a győzelem kezdeti lehetőségeit teremti meg, kezdeti sikereket hoz létre,
•amit a teljes és biztos győzelem érdekében tovább kell szélesíteni és
•mélyíteni.
Ha a váratlanság által nyert kezdeti sikereket nem tudják tovább
szélesíteni és mélyíteni, úgy könnyen elveszíthetik a váratlanság alkal
mazásával nyert kezdeti sikereket. Ha nincs megfelelő erő éz eszköz
a kezdeti sikerek szélesítésére és mélyítésére, úgy a váratlanság követ
keztében nyert kezdeti sikerek könnyen ideiglenes sikerekké változhat
nak. Ezért soroljuk a váratlanság tényezőjét — jelentős szerepe ellenére
— az ideiglenes, alkalmi jellegű tényezők csoportjába.
A nyugati katonai körökben a háborús terveket az atom- és hidro
génfegyverek váratlan támadására építik. Mi nem értékeljük le eze
ket a fegyvereket. Tisztában vagyunk azzal, hegy az atom- és a hidrogén
fegyver az ellenség tömeges megsemmisítésének hatalmas eszköze, s
a korszerű háborúban] a váratlanság szerepéit éppen az említett fegy
verek alkalmazása növeli meg. Emellett azonban látnunk kell azt, hogy
egyedül az atom- és a hidrogénfegyver a földi csapatok határozott
tevékenysége nélkül, .azok korszerű technikája nélkül nem képes eldön
teni a háború sorsát. A korszerű háború hadműveleteiben a tartós siker
nem egy vagy két fegyvernemitől, neim a váratlan csapástól, hanem
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valamennyi fegyvernem kölcsönös együttműködésétől függ. Az ellenség
eredményes szétzúzása csak abban az esetben lesz biztosítva, ha a
fegyverek minden fajtájának alkalmazását szorosan összehangolják és
maximálisain kihasználják. A hadművelet kimenetele szempontjából a
légierő által mért atomcsapás csak akkor válik eredményessé és tar
tóssá, ha a felhasználása által elért sikereket kiszélesítik és felhasz
nálják a földi csapatok.
Az utóbbi időben az ideiglenes, alkalmi jellegű tényezők magyarázásánál is komoly hibákat követtünk el. Abból indultunk ki, hogy a
szocialista társadalomra az állandóan ható tényezők felhasználása jel
lemző, a 'kapitalista országokra pedig .az ideiglenes, alkalmi jellegű
tényezők. Ezt történelmi eseményekkel igyekeztünk alátámasztani. Abból
a tótelből indultunk ki, hogy a fasiszta Németország a Szovjetunió
elleni háborúját a imár elmondott ideiglenes alkalmi jellegű tényezőkre
támaszkodva kezdte meg. A Szovjetunió viszont a fasiszta Németország
elleni háborújában az állandóan ható tényezőkre támaszkodott. Alá
húztuk, hogy a meglepetésszerű támadás a németeknek a nyugateurópai
országok elleni háborújában győzelmet hozott. Ezzel szembeállítottuk
a Szovjetunió elleni váratlan támadást, amely csak kezdeti sikereket
eredményezett a háború első iszakaiszában. A hibát ott követtük el, hogy
tovább már nem mentünk, hanem levontuk az eléggé helytelen követ
keztetést: az imperialista országok az ideiglenes, alkalmi jellegű ténye
zőkre támaszkodnak, amelyek nem dönthetik el a háború sorsát a szo
cialista országokkal szemben. Mi pedig az állandóan ható tényezőkre
támaszkodunk és így biztos a győzelem. Világos, hogy ez mennyire
helytelen következtetés. Helytelen, nem tudományos következtetés és
csak arra jó, hogy elterelje a figyelmet a váratlanság jelentős szere
péről a mai helyzetben.
A hadtörténelem tapasztalata azt mutatja, hogy a történelem folya
mán egyik ország a 'másik ellen igen gyakran alkalmazta a 'meglepetés
szerű, váratlan támadást, ami bizonyos feltételek között nagy hatással
volt nemcsak a harc, a hadiművelet menetére és kimenetelére, hanem
a háború kimenetelére is. A nagy hadvezérek, akiket mi a győzelem
mestereinek tartunk, a hadtörténelem folyamán szívesen alkalmazták
és nagyra értékelték a váratlan támadást és a meglepetésszerű rajta
ütést. Zrínyi, korának egyik legnagyobb hadvezére a következő szavak
kal magyarázta a meglepetés jelentőségét: „Ne adj időt néki, hogy
híredet hallhassa, hogy a te tanácsod ellen tanácsot állíthasson, hanem
nyomd meg, amikor aluszik, amikor lehet." (Markó: I. m., 131. old.)
Ma másképpen mondjuk ezt, más szavakkal fejezzük ki, a tartalma
viszont azonos. Zrínyi a meglepetésre, a váratlan rajtaütésre gondol,
amely nem ad időt az ellenségnek arra, hogy „tanácsot állíthasson",
hogy harctervet dolgozhasson ki.
Egy másik helyen a gyorsaság szükségességét húzza alá, mely
elengedhetetlen feltétele a váratlan támadás végrehajtásának. „A gyor-
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saság oly szükséges a hadiállapotban, hogy talán semimi nem szüksé
gesebb annál." (Markó: I. m., 130. old.)
Zrínyi nemcsak elméletben volt a váratlan támadás alkalmazásá
nak híve, hanem a gyakorlatban is. Mint ismeretes, Zrínyi 1664-es téli
hadjárata tervének alapja éppen a váratlanság, a kedvező időjárás és
terepviszonyolk kihasználása volt. Tervéből kitűnik az, hogy Zrínyi nem.
a sablon embere. A kedvező időt, a kedvező alkalmat fel kell használni
— hangoztatta —, amit igyekezett valóra is váltani. Zrínyi az erőviszo
nyok, a kölcsönös, helyzet, a terep és időjárás értékelése alapján készí
tette el tervét. A törököt meglepte a hatalmas erejű támadás és kény
telen volt visszavonulni.
A nagy orosz hadvezér, A. V. Szuvorov arra tanította csapatait, hogy
„Az ellenség azt hiszi, hogy 100—200 versztre vagy, te pedig megduplá
zod óriási lépteidet, rátörsz gyorsan, váratlanul. Az ellenség dalol, sétál,
a nyílt mező felől vár, te pedig meredek hegyekből, erdőkből rárepülsz,
mint fejére a hó."
De nézzük közelebbről a kérdéseket. Mit mutat a XIX. és XX. szá
zad hadtörténelme? Az eddig elmondott példákkal ellentétben azt lát
juk, hogy a váratlan támadás az agresszió politikájának, a hitszegő
politikának kifejezése. A váratlan támadás az agresszív cirszágok fegy
verévé vált. A német imperializmus katonai vezetői mind az első, mind
a második világháborúban villámháborús terveiket a váratlan táma
dásra építették. Az első világháborúban a német vezérkar Schliffen
tervére támiasZkodva, abból indult ki, hogy a támadás gyors sikerét
biztosítani fogják a Belgiumon keresztül végrehajtandó váratlan csa
pások. Mint ismeretes, a inémet hadsereg első csapásaival valóban
súlyos vereséget mért a francia, belga és angol csapatokra. Egy hónap
leforgása alatt elérte a Marne folyót. A német hadvezetés azonban
lebecsülte ellenfeleinek harci tulajdonságait és különösen az orosz had
sereg harci tulajdonságát. Ezt világosan mutatta a német hadvezetőség
terve. Annyira leértékeltek az orosz hadsereget, hogy Kelet-Poroszország
megvédésére az esetleges orosz támadásoktól, mindössze egy hadsereget
jelöltek ki. A németek abban reménykedtek, hogy amíg Oroszország
végrehajtja a mozgósítást és csapatainak felvonultatását, addig Német
ország Franciaországot fegyverszünetre kényszeríti, és utána teljes erő
vel Oroszország ellen fordulhat. Elszámították magukat. Az orosz had
sereg a francia kormány követelésére 1914. augusztus 17-én támadásba
ment át. A 8. német hadsereg Kelet-Poroszország védelmét inem tudta
biztosítani. A német hadvezetés Kelet-Poroszország megvédésének biz
tosítására kénytelen volt nyugatról csapatokat átdobni. A csapatok
átdobása meggyengítette a németeket. Elakadt a támadás. Az orosz
hadsereg Kelet-Poroszországba való betörése megmentette Francia
országot és kudarcba fullasztotta a németek kezdeti sikereit. Az ellen
ség erőinek lebecsüléséért a németek — amiint látjuk — kegyetlenül
megfizettek.
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Az első világháború tapasztalataiból a német hadvezetés azt a
következtetést vonta le, hogy továbbra is a váratlan támadást kell alkal
mazni, csak nem kell mégismételni azokat a hibákat, amelyeket a német
hadvezetés 1914-ban elkövetett. Mint ismeretes, a inérnet fasiszta had
vezetés nem is sokat változtatott a terven és 1940-ben újra megismétel
ték, habár bizonyos mértékig módosítva, a Schliffen-tervet Francia
ország ellen.
A német fasiszta hadvezetés a második világháborúban ellenfelei
ellen a támadását váratlan, meglepetésszerű rátöréssel kezdte. Felhasz
nálva a kollektív biztonság hiányát, a német fasiszta csapatok 1939-<ben
váratlanul megtámadták Lengyelországot, ami Lengyelország bukásá
hoz vezetett. 1940 áprilisiban ugyancsak váratlanul, betörtek Dániába,
Norvégiába, májusban Hollandiába, majd Belgium és Luxemburg sem
legességét tiporták sárba. Az eredmény ismeretes. A német fasiszta
csapatok pár nap alatt megszálltak az említett országok területét. Elér
ték a La Manche-csatornát, Franciaország határát és megkezdték Fran
ciaország elleni terveik végrehajtását. Június 14-én elesett Paris. Június
25-én kapitulált Franciaország és ezzel nyugatoin beszüntették a had
műveleteket.
Amint a példa mutatja, a fasiszta Németország a váratlan támadás
eredményeképpen 45 nap alatt teljes vereséget mért a francia és
a kontinensen lévő angol hadseregre. Itt a váratlan támadás folytán
nemcsak hadműveleti eredményeket értek el, hanem stratégiai ered
ményeket is. Franciaország kapitulált, sőt e hadműveletek eredménye
képpen 'megvolt annak a lehetősége, hogy Németország partraszálljon
Angliában. Angliát a partraszállástól nem a Ixirdok Háza mentette meg,
hanem az, hogy Hitler a Szovjetunió megtámadására készült. Churchill
maga beismerte az alsóházban, hogy a partraszálláshoz minden lehető
sége megvolt Németországnak. Franciaország gyors kapitulációjához
hozzájárult, a francia burzsoázia áruló szerepe. A francia uralkodó osz
tály jobban félt a néptől, mint a német fasizmustól. Amikor világossá
vált, hogy Franciaországot csak a nép felfegyverzése mentheti meg a
német fasizmus leigázálsától, a francia reakció Hitlert választotta. Nem
a nép kezébe adta a fegyvert, hanem lerakta azt Hitler lábaihoz.
A fasiszta Németország, miután uralma alá hajtotta Európát, hozzá
fogott a Szovjetunió elleni háború konkrét tervének előkészítéséhez.
A nyugati tapasztalatok alapján a német fasiszta hadvezetőség a Szovjet
unió lerobanását 6—8 hét leforgása alatt tervezte. E tervnek meg
felelően 1941. június 22-én a fasiszta Németország hitszegő módon, várat
lanul megtámadta a Szovjetuniót. A háborúra való felkészültség és a vá
ratlan támadás előnyét felhasználva, a német fasiszta hadsereg magához
ragadta a kezdeményezést, katonai fölényre tett szert és visszavonulásra
kényszerítette a szovjet csapatokat, Négy hónap leforgása alatt a német
fasiszta csapatok elérték Leningrádot, Moszkvát, Rosztovot és hatalmas

174

Ölvedi Ignác

alezredes

területeket foglaltak el. Az a katonai fölény, amelyhez a német fasiszta
hadsereg a váratlan támadás következtében jutott, a háború első sza
kaszában, igen nehéz helyzet elé állította a szovjet népet, a szovjet
hadsereget. J. V. Sztálin a Szovjet Hadsereg csapatparancsnokainak
tiszteletére rendezett fogadáson, 1945. május 24-én a következő sza
vaikkal jellemezte ezt az időszakot: „ . . . v o l t a k kétségbeesett pillanatok
1941—42-ben, amikor hadseregünk visszavonult, elhagyta szeretett szülőfalvainkat és városainkat Ukrajnában, Belorussziában, Moldáviában,
Leningrád területén, a Baltikumban, a Karéi-Finn Köztársaságban,,
elhagyta, mert nem volt más kiút." (Sztálin: A Szovjetunió Nagy Hon
védő Háborújáról. 189. old.) E szavakból világosan látható, hogy nem
előre elkészített tervszerű visszavonulásról volt szó, hanem kényszer
visszavonulásról.
A német fasiszta csapatok a váratlan, hitszegő támadás következté
ben igen súlyos helyzet elé állították a Szovjet Hadsereget. Más ország,
más hadsereg, egy neon szocialista ország és hadserege nem tudta volna
azokat legyőzni és elkerülhetetlenül összeomlott volna a fasiszta had
sereg csapásai alatt. De a Szovjet Hadsereg helytállt és 10—12 hónapos
kemény, kitartó, kíméletlen harc után felőrölte a német fasiszta had
sereg váratlan támadásból származó tartalékát. Ebből látható, hogy a
Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka nem az „aktív védelem" klaszszikus formája, hanem a német fasiszta csapatok támadása meghiúsítá
sának, felőrlósénefc időszaka.
A történelem tapasztalataiból kiindulva, látható, hogy a sikeres
váratlan támadás nemcsak a harcászatra, a hadműveletre van kihatás
sal, hanem bizonyos körülmények
között döntő mértékben
befolyásol
hatja az egész háború menetét, sőt kimenetelét is. De nekünk nemcsak
a múltat kell tanulmányoznunk, hanem a jelent és a jövőt is. Mit.
látunk ma? Azt, hogy a német fasiszták elveit teljes mértékben á t 
vették a nyugati imperialisták. Egyes nyugati vezető személyiségek
és katonai szakemberek a korszerű háborúban a győzelem legfőbb
tényezőjének a váratián, meglepetésszerű agresszív támadást tekintik..
Az imperialisták agresszív tervüket elsősorban az atom- és hidrogén
fegyverek meglepetésszerű
alkalmazásával tervezik
megvalósítani.
Esküdt ellenségei a tömegpusztító fegyverek betiltásának és a hagyo
mányos fegyverzet csökkentésének. S hogy ezen a politikájukon mind.
a mai napig nem változtattak és nemigen óhajtanak változtatni, arra
a. legjobb példa a négy hatalom külügyminisztereinek októberben lezaj
lott genfi értekezlete. E körülményeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az imperialisták világuralomra
törekednek és ennek érdekében képesek bármilyen kalandra, bármilyen
bűntettre, bármilyen aljas cselekedetre, a békeszerető népeik ellen.
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Katonák vagyunk, honvédéi annak az országnak, amely május.
14-én aláírta a 8 európai állam barátsági, együttműködési és kölcsönössegélynyújtási szerződését. Ez azt jelenti, hogy nemcsak ennek a kisországnak vagyunk védelmezői, hanem fegyverbarátainkkal együtt
védelmezői a szocializmus és a béke legyőzhetetlen táborának. Néni
elégedhetünk meg azzal, hogy isimerjük a váratlanság tapasztalatait.
Látnunk kell és tudnunk kell azt, hogy hogyan és milyen módon véd
hetjük meg hazánkat, a szocialista tábor ránk eső szakaszát az esetle
ges váratlan, agresszív támadásitól. A varsói szerződést aláírt államok
tól «távol áll bármiféle hódító, vagy agresszív célkitűzés. Nincsenek
hódító céljaink, békében akarunk élni és dolgozni. Építeni akarjuk a
munkások és a dolgozó parasztok boldog államát. De miután a törté
nelem folyamán az (agresszorok oly gyakran alkalmazták a váratlan
támadást más országokkal szemben, azért nekünk le kell vonnunk a
tanulságokat. Nemcsak tapasztalattal rendelkezünk, hanem ismerjük
az ellenség agresszív tervét, amely arra kötelez bennünket, hogy mindiff
készen álljunk az ellenség meglepő tevékenységének
megakadályozá
sára, a váratlan támadás
elhárítására.
A Szovjetunió által vezetett szocialista tábor hadseregei, figyelembevéve az imperialisták aljas, agresszív törekvéseit, azt, hogy váratlanul
akarnak ránk törni, éberen őrködnek legyőzhetetlen táborunk békéje
felett és állandóan készen állnak bármilyen ellenség szétzúzására. Had
seregünk kötelessége, hogy:
— éberein őrizze népünk alkotó munkáját, drága hazánk biztonsá
gát. Legyen készen arra, hogy bármikor elszánt harcba lépjen hazánk
szabadságáért és függetlenségéért;
— a szocialista tábor többi hadseregével együttműködve akadályozza
meg az ellenség váratlan támadását szocialista táborunk, országunk
ellen;
— abban az esetben, ha az ellenség (megkísérelné a váratlan táma
dást, a Szovjet Hadsereggel és a varisói szerződést aláírt országok had
seregeivel együttműködve legyen kész arra, hogy ne csak sikeresen
visszaverje a támadást, hanem hatalmas erejű, megsemmisítő csapást
mérjen az ellenségre.
Ahhoz, hogy n e érjenek váratlan meglepetések, állandóan erősíte
nünk kell hazánk védelmi képességét. Ne feledkezzünk meg arról é s
véssük jól emlékezetünkbe, hogy csakis az ország honvédelmi képessé
gének állandó fokozása, és a háború sorsát eldöntő állandóan ható
té'nyezők magas színvonalra való emelése biztosítja az ellenség váratlan
támadásának meghiúsítását és a népünk" békés alkotó munkájára rátört
ellenség szétzúzását. A Szovjetunió által vezetett szocialista tábor had
seregei' képesek arra, hogy megakadályozzák táborunk ellen az ellenség
váratlan támadását. Képesek arra, hogy abban áz esetben, ha áz ellenr
ség -megkísérelné drága hazánk, a szocialista tábor bármelyik országa
n r ifisJ) ".áéf. :
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-ellen a váratlan támadást, azt sikeresen visszaverjék és hatalmas erejű
megsemmisítő csapást mérjenek az ellenségre.
A váratlanság tényezőjének szerepe a korszerű háborúban jelentős
mértékben megnövekedett és a siker elérésének egyik feltétele. A várat
lanság megnövekedett
szerepe azonban semmiben sem mond ellent és
nem csökkenti az állandóan ható tényezők szerepét. Az állandóan ható
tényezők a mai körülmények
között is elsőrendű jelentőséggel
bírnak
•a háború kimenetele szempontjából, megmutatják azt, hogy a győzelem
a korszerű háborúban az ország társadalmi és államrendjétől,
gazda
sági fejlettségétől, a nép és hadsereg erkölcsi szellemétől, a csapatok
kiképzési fokától, katonai szaktudásától,
valamint a parancsnoki
kar
képességétől és kiképzési fokától függ. Éppen a váratlanság tényezője,
a hadsereg megnövekedett technikai és műszaki ellátottsága az, ami
megköveteli az állandóan ható tényezők teljes működését.
Milyen következtetést vonhatunk le az elmondottakból?
1. Ne becsüljük le az ellenséget. A burzsoá hadtudománynak, az
ellenség katonai elméletének, ideológiájának, nézetednek a lebecsülésé
ből vagy tagadásából semmi más, mint kár nem származhat. A mi
feladatúink nem az, hogy metafizikus módon kijelentsük, hogy nincs
és nem létezőnek tekintjük, hanem az, hogy igyekezzünk minél jobban
megismerni a burzsoá hadtudományt, a burzsoá katonai elveket és néze
teket, tanulmányozzuk erős és gyenge oldalait, jelenlegi állását és fej
lődésének további lehetőségeit.
2. A technika hatalmas fejlődése, atom- és hidrogénfegyverek és
más, nagyhatású új harceszközök megjelenése nagymértékben megnö
velte a váratlanság tényezőjének szerepét. A történelem tapasztalatai
azt mutatják, hogy a váratlan támadás minden esetben kedvezőbb fel
tételeket biztcsít a támadó számára. À mai helyzetben a váratlanság
nemcsak harcászati, hadműveleti, halnem bizonyos körülmények között
hadászati sikerekhez vezet. Az amerikai, angol imperialisták demok
ratikus tábor elleni agresszív tervének alapja a váratlanság. Ebből követ
kezik, hogy hadseregünk feladata a varsói értekezleten részt vett és
a barátsági, együttműködési ós kölcsönös segélynyújtási szerződést
aláírt országok hadseregeivel együttműködve védje meg népünk „oly
soká nélkülözött, de annál drágább kincsét, népünk szabadságát, hazáink
függetlenségét".
3. A modem háború időszerű kérdéseit vizsgálva, láthatjuk azt, hogy
a hadsereg megnevekedett technikai és műszaki ellátottsága az erkölcsi
tényező szerepét nem csökkentette, hanem ellenkezőleg, nagymértékben
megnövelte. A gép ember nélkül halott. A győzelem hordozója nem a
gép egymaga, hanem a gépet mesterien kezelni tudó ember. Emlékez
nünk a nagy Lenin szavaira, aki azt tanította, hogy: „A győzelmet min
den háborúban végeredményben azoknak a tömegeknek a harci szel
leme határozza meg, amelyek a csatatéren vérüket ontják." (Lenin műv.
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31. köt. 131. o.) A győzelem eléréséhez a korszerű harcban
törhetetlen
erkölcsi szellemre, magasfokú katonai szaktudásra és fizikai edzettségre
van szükség. Csak a mély, meggyőződéses, fizikailag edzett és szívós
harcos képes bármilyen erőfeszítésre, a harci élet nehézségeinek elvise
lésére az ellenség legyőzése érdekében.
4. Az előttünk álló feladatok megvalósítása érdekében állandóan
tanulmányoznunk kell a korszerű háború követelményeit és e követel
ményeknek megfelelően fejlesztenünk kell katonai tudásunkat. A had
sereg törhetetlen erkölcsi szellemének és magasfokú katonai szaktudá
sának megteremtése érdekében elengedhetetlen feladat a hadsereg harci
és politikai kiképzésének állandó fokozása, szabályzataink elsajátítása és
betartása.
Végezetül hadseregünk minden tisztjének meg kell értenie azt, hogy
a jövő háborúját a gyors változások jellemzik. Ez megköveteli minden
parancsnoktól a (bátor és merész elhatározást és az elhatározás végre
hajtását a harc mindem változata között. A korszerű harc nagyfokú ön
állóságot és gyors elhatározást követel a parancsnokoktól. Természetesen
a korszerű harc követelményeinek megértéséhez elengedhetetlenül szük
séges a szovjet hadtudomány, a szovjet hadművészet állandó tanulmá
nyozása.
Ebben a kérdésben parancsnokaink mellett nagy feladat vár a
különböző katonai folyóiratokra, valamint néphadseregünk
lapjára.
Folyóiratainkban több segítséget kell nyújtanunk a szocialista katonai
ideológia, a szovjet hadtudomány feldolgozásához és az ellenség katonai
ideológiájának és hadtudományának a megismeréséhez. Több olyan cik
ket kell ezekben a folyóiratokban megjelentetni, amelyek a katonai
ideológiával, a szocialista hadtudománnyal, valamint a hadművészet
aktuális kérdéseivel foglalkoznak. Ezen keresztül tudjuk biztosítani had
seregünk tisztjeinek állandó fejlődését és az élettel való lépés tartását.
Csakis a szovjet hadtudománnyal felvértezett parancsnok képes a kor
szerű háború minden követelményéneik a megoldására. E hadtudomány
elsajátítása kezünkbe adja azt a fegyvert, amelynek segítségével meg
oldhatjuk a korszerű harcászat minden problémáját, hozzásegít ben
nünket ahhoz, hogy bátran eldobjuk a régi elavult formákat és át
vegyük az új, életképes, korszerű követelményéknek megfelelő formákat.

12 H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k — 16723/2
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MAGYAR KATÓNAK AZ 1918-AS CSEHORSZÁGI POLGÁRI
DEMOKRATIKUS FORRADALOMBAN
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének híre, a proletárforradalom világtörténelmi jelentőségének megfelelően, óriási hatást
váltott ki az egész világ, de különösen Európa, ott is elsősorban a köz
ponti hatalmak országaiban. Nemcsak a proletariátus forradalmi tömegei
üdvözölték leplezetlen örömmel az orosz munkásosztály ragyogó sikerét,
mert felszabadulásuk eleven és követésre méltó példáját látták abban,
s nemcsak a dolgozó kisemberek rokonszenvét nyerte meg a világ első
szocialista államának őszinte és konkrét békeüzenete — hanem ugyan
csak hatalmas lökést adott 1917 októbere az osztrák—magyar monarchia
dualista államrendszerében gúzsba kötött és megalázott nemzetiségek
egyre erősbödő nemzeti mozgalmának is.
Szabadság és béke!
Ebben a két szóban sűrűsödött össze a „mindenható"- tőke, az „ural
kodásra hivatottak" és az esztelen háború kegyetlen és. véres karmai
közt szenvedő dolgozók millióinak érdeke, harcos követelése a hát
országban és a fronton egyaránt. E két szó volt az a varázsige, amely
hűen kifejezte a becsületes emberek és igaz hazafiak hőn óhajtott
vágyát, s amely testvéri barátságban oldotta fel egy kis időre az uralkodó
osztályok által tudatosan szított nemzeti gyűlölködést. 1
1918 őszén, amikor bármelyik órában bekövetkezhetett a központi
hatalmak, Németország és a vele szövetséges Ausztria-Magyarország
i Az 1918 október 28-án kirobbant cseh polgári demokratikus forradalom —
az 1918-as magyarországi úgynevezett „őszirózsás" forradalomhoz hasonlóan —
a népi tömegekre támaszkodott és a munkásosztály forradalmi erélye biztosí
totta annak sikerét. Mégis lényeges különbségek mutatkoztak a két forradalom
között. Amíg Magyarországon a burzsoázia az események után kullogott és az
áruló szociáldemokrácia fondorlatainak következtében, no meg a munkás- és
katonatanácsok „jóvoltából'' csak a forradalom későbbi szakaszában tudta ke
zébe kaparintani a hatalmat, addig a cseh burzsoázia rögvest befurakodott a
forradalom vezérkarába és azonnal sikerült megnyergelnie az állami és gazda
sági pozíciókat. Nálunk a munkásmozgalom ebben az időben eléggé izmos volt
már, a burzsoázia meg gyenge, tehetetlen, — ott fordítva: a burzsoázia ügyes
és a munkásosztály erőtlen. Éppen ezért nálunk egészen a proletárforradalomig
sikerült továbbvinni a polgári demokratikus forradalmat (1919 március 21-), de
ott nem.
Nos, a csehszlovák burzsoázia, amely a forradalom kezdetén, amikor a dol
gozó tömegek „hajrájáétól függött a győzelem, megbékélést mutatott a szom
szédos népekkel szemben, — de a forradalom győzelme után. mihelyt szilárdnak
érezte kezében a hatalmat, heves nacionalista, soviniszta propaganda-hadjáratot
indított a köztársasági Magyarország ellen, s ez a Magyar Tanácsköztársaság
létrejöttekor még csak fokozódott. A nemzeti gyűlölködés tehát újultan feltá12*
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fegyverletétele, 2 a cseh hazafiak azonnal a tettek mezejére léptek.
Október 28-án kikiáltották a cseh nemzeti állam függetlenségét és hala
déktalanul megkezdték a polgári demokratikus forradalom célkitűzései
nek valóra váltását. A forradalom központja Prága lett. A pillanatok
alatt nemzeti zászlódíszbe öltözött város utcáin hatalmas és lelkes
emberforgatag éltette az önálló cseh nemzeti államot, a forradalom
vezérkarát: a Cseh Nemzeti Tanácsot — és a békét. Néhány óra lefor
gása alatt a város minden fontcsabb intézménye és objektuma az előre
gondosan megszervezett és felfegyverzett nemzeti milícia 3 kezébe került.
Fegyveres osztagok szállták meg a császári és királyi közös hadsereg
városi parancsnokságának épületét is.
Másnap, október 29-én a forradalmárok a Nemzeti Tanács nevében
letartóztatták a parancsnokság gyűlölt vezetőit. Fegyveres ellenállásról
szó sem lehetett, mivel a helyőrség a maga módján a forradalomhoz
csatlakozott.
Egy szemtanú, Gödölley Lajos alezredes, a fentebb említett parancs
nokság elnöki hivatalának vezetője, visszaemlékezésében a következő
képpen írja le a helyőrség katonáinak általános hangulatát és az egyik
alegységnek a forradalommal szemben tanúsított magatartását:
„Prágában annak idején négy pótzászlóalj állomásozott, éspedig
a volt közös 2., 52. és 68. gyalogezredek póttestei... Fentidézett pót
testek magyar legénységgel b í r t a k . . . Ezen póttestek hangulatát nem
ismertem, annyit azonban a forradalmat megelőző hetekben már láttam
a városban, hogy ezen ezredek legénysége az utcán nagyon lazán, vagy
egyáltalán nem tisztelgett; és a forradalom első napjaiban követelték
már tisztjeiktől, hogy hazaszállíttassanak; a városban is minduntalan
lehetett látni magyar bakákat borosan, cseh emberekkel karonfogva. . ."
„Október hó 29-én, hamarjában összetákolt civilben, bementem
a hivatalba. A kapunál fegyveres szók ólok igazoltattak... Ügy 9 óra
madt, s következményeképpen még a csehszlovák proletariátus egy része is
szembefordult a magyar dolgozó néppel. Amikor pedig Horthy ellenforradalmi
rendszere helyét kereste az államok európai küzdőterén és támaszt az országon
belül, soviniszta és revizionista uszításával a két nép között mesterségesen szított
ellenségeskedést még csak jobban elmélyítette. Csupán a csehszlovák és a ma
gyar nép felszabadulása után kiformálódó népi demokratikus rendszer, a szo
cializmus építésének közös ügye és a békéért folytatott állhatatos harc terem
tette2 meg a két nép örök, eltéphetetlen testvéri barátságának feltételeit. — B. J.
Auszria-Magyarország részéről az október 12-én megalakított fegyverszü
neti bizottság írta alá a fegyverszüneti szerződést 1918 november 3-án. Nyolc
nappal később, 1918 november 11-én Németország is megadta magát. Aggházy—
Stefán:
Világháború (1914—1918). Bp. 1934. 289., 293—294. o3
A fegyveres népi osztagok magját a „Sokol" egyesületek aktivistái ké
pezték. ,,A »Sokol« egyesületek jól működtek a nemzeti öntudat ébresztése kö
rül. Elsősorban külsőségekkel hatottak a tömegre. Pompás dalárdáik voltak, ki
tűnő testgyakorló egyleteik, melyek nagyszerű előadásokkal nagy hatást értek
el s tagjaikat önfegyelmezésre szoktatták. Ez a szervező munka már jóval a
világháború kitörése előtt kezdődött s a világháború a cseheket nem is találta
készületlenül. Az ártatlannak látszó sportünnepélyek és dalosversenyek fontos
politikai tárgyalásokra adtak alkalmat s az osztrák-magyar monarchia hivatalos
köreinek eszébe sem jutott volna, hogy ezek mögött a politikai hátteret is észre
vegye-" Szviezsényi: Hogyan veszett el a Felvidék? Bp. il921- 32. o.
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tájt bejött Kestranek altábornagy és a vezérkari főnök. Az egész épület
tele fegyveres szokoloikkal. Egyszerre csak nagy riadalom támadt a folyó
són. Kirohanok a szobámból, látom, hogy cseh szokolok letartóztatják
Kestranek altábornagyot, Stusche ezredest és Feueregger ezredest, és az
épület egyik termében őrizet alatt tartják. Ügy az egész épületben, mint
ezen tereimben nagy volt a tolongás... Egyszerre csak az udvari ablak
felé tódul mindenki, látom, hogy egy század vonul fel az épület udvará
ban. Ki hívta, vagy küldte őket, nem tudtam meg. Feszülten figyelve
állok egyedül az ablaknál, lesve a fejleményeket, egyszerre csak észre
veszem, hogy az udvaron a század tisztjei a legénységtől különváltan,
egymással beszélgetnek, míg a katonák a sorból, ahogy álltak, fegyverei
ket átadják cigarettáért az őket körülvevő cseh küldöncöknek és küldöncnőknek, akik tudniillik a katonai parancsnokságnál voltak beosztva.
Rémülten szaladok le az udvarba és kérdem a legénységet: »Mit csinál
nak maguk?-« Ezek mogorván azt válaszolják: »Nein akarunk tovább
harcolni, haza akarunk menni!« Magyar legénység volt! — A század
tisztjei tehetetlenül nézték ezen lesújtó jelenetet. Jó ideig néztem ezen
»fegyverletételt«, mígnem az egész század átadta fegyvereit, a legénység
pedig csoportokba verődve, fegyvertelenül, a csehek éljenzése közben
eltávozott a városba. Az utcán ácsorgó tömeg, nyilván ismerve már a tör
ténteket, a katonákat ».Nazdar«, éljen kiáltásokkal fogadta, és a tömeg
egy része a katonákat karon- és körülfogva, cseh nótákat énekelve, velük
együtt távozott. Még messziről is hallottam, amint a magyar katonákat
is éltették." 4
Hazaárulás, — suttogták telhetetlen dühvel az uralkodóosztályok
különböző rendű és rangú képviselői, persze csak szűk körben, egymás
között, no meg titkos jelentéseikben, mert ekkor imár nem volt ajánla
tos ilyen gyalázatos rágalmakat nyíltan hangoztatni. A katonáknak azon
ban egészen más volt a véleményük. Sokan közülük talán azt sem tud
ták, hogy mi is tulajdonképpen az a szocializmus, milyen is lesz az
a meghirdetett szocialista társadalom, a proletárdiktatúra, de bizonyosak
voltak afelől, hogy a háború nem a dolgozók érdeke. Legtöbbjük talán
csak elvétve hallott egyet s mást a bolsevik-szocialistáktól a nemzetek
önrendelkezési jogára, a népek szabadságára vonatkozóan, de többékevésbé mindnyájan egyetértettek abban, hogy valóban nincs mit keresniök fegyveresen idegen országban, amikor otthon is tengernyi a baj,
a hiba, s szégyenletes dolog más népeket elnyomni, amikor maguk is
szabadság után vágynak.
Ilyen és ezekhez hasonló gondolatok foglalkoztatták a magyar kato
nákat Prágában, mígnem a cseh nép demokratikus forradalma megér
lelte vajúdó gondolataik gyümölcsét: Haza! Le az imperialista háborúval
és gonosz kivitelezőivel! Éljen a népek barátsága! Éljen a szabadság!
Éljen a béke!
Balázs József őrnagy
4 H. I. L. H a d t ö r t . I. Lt. 1&24, — 316/lt,

MAGYAROK A BELGA NÉP ELLENÁLLÁSI HARCÁBAN
A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN
1940. május 10-én rohanta meg Hitler Belgiumot és a kis ország
18 nap alatt a nácik kezére került. Egyes vezetők árulása, csak a saját
életüket és érdeküket mentő kormánykörök passzív magatartása és az
ötödik hadoszlop jelenléte nagyban segítette a hódítók gyors sikerét.
A belga lakosság gyűlölte a megszállókat. Csak a flamand naciona
listák Flandriában és a rexisták Valoniában álltak a fasiszták szolgá
latába, ezek azonban együttesen is igen kisszámú csoportot alkottak.
A kommunisták kezdeményezésére a megszállás után azonnal meg
kezdődött a szervezett ellenállási harc, amelyben szövetségre léptek
a különböző pártállású hazafiak csoportjai. Megalakult a Front de ľ Inde
pendence, amelyben képviselve volt a lakosság minden rétege. Ez a Front
katonai és polgári ellenállási szervekre oszlott. A legsikeresebb harcot
valamennyi között az Armée Belge des Partisans katonai alakulat
folytatta.
A háború előtt Belgiumban mintegy 5—600 magyar élt. A német
megszállás alatt a belgiumi magyarok is kivették részüket a megszállók
elleni harcból. Elsősorban Brüsszelben és Anversben, de az ország más
területein is illegális csoportok alakultak, amelyek, miután felvették
a kapcsolatot a belga ellenállási szervekkel, „direkt akciókba" kezdtek.
1940—41-ben a földalatti magyar csoportok jobbára náciellenes
propagandamunkával foglalkoztak. Kiadtak egy magyarnyelvű illegális
lapct, a „Szabadság"-ot, amelynek címlapján fejszövegként ez a felírás
állt: „Halál a fasiszta megszállókra." Ezt a lapot rendszeresen eljuttat
ták az Észak-Franciaországban dolgozó magyarokhoz is.
A német fasiszták teljesen kirabolták az országot. A fellelhető élel
met elszállították, ami fokozta az éhséget, és méginkább szította HZ
ellenállás szellemét is. A belga ezrek és tízezrek között a magyarok is
nagy számban tagadták meg a munkát és csatlakoztak az illegális moz
galomhoz. Megtorlásul mindjobban erősödött a megszállók terrorja,
a hazafiak tömeges kivégzése.
1941-ben a harc élesebb formákat öltött. Megalakultak az első belga
fegyveres csoportok és a brüsszeli Partizán Hadseregen belül felállították
a magyar partizán osztagot, amelynek soraiban ott találjuk a Belgium
ban élő volt spanyolországi magyar önkénteseket is.
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A magyar egység első parancsnoka Lőwenwirth Emil volt. Később,
amikor ő magasabb beosztást ikapott, a vezetést Molnár István vette át,
aki a spanyol nép szabadságharcában, a Rákosi zászlóalj parancsnokhelyetteseként rendíthetetlen bátorságról és kiváló vezetési készségről
tett tanúbizonyságot.
A magyar csoport első nagyobb akciója a németek szolgálatában álló
flamand fasiszták és rexisták ünnepélyének szétverése a brüsszeli Mari
vaux-moziban. A fasiszták vesztesége halottakban és sebesültekben
meghaladta a harmincat.
Az egység számos sikeres nappali támadása közül — amelyeknek
főként erkölcsi szempontból volt nagy jelentőségük — különösen kiemel
kedik a flandriai SS főparancsnoknak, Schiolennek a kivégzése.
A magyarok legjelentősebb akciói a vasútrobbantások voltak. Ezek
közül is kiemelkedett a Brüsszel—Bécs-i gyors ellen intézett támadás.
A partizánhadsereg főparancsnoksága külön napiparaincsban emlékezeti
meg a magyar csoport hőstettéről.
Lőwenwirth Miklóst, akit a németek később elfogtak és 1943. már
cius 15-én kivégeztek, a belga kormány a felszabadulás után a Lipót
rend tiszti keresztjével tüntette ki. Az okiratban ez áll:
. , . . . Mert századával 1943. február 8-án aláaknázta a vasútvonalat
Saventhem és Sterrebeke között s ezáltal a Brüsszel—Bécs-i gyors ki
siklását előidézte. A vagonok a mélybe zuhantak, jelentős számú németet
megölve, vagy megsebesítve. (Hozzávetőlegesen 300 halott és sebesült.)"
Ez a század kísérelte meg mintegy 2000 deportált kiszabadítását,
akiket a rnalini gyűjtőtáborból Auschwitzba szállítottak. A halálraítéltek
azonban — akik nem tudták, hogy a partizánok egy távolabbi kanyarban
várják a szerelvényt — túl korán kezdték meg a tömeges szökést és leg
nagyobb részüket a flamand feketeinges őrség géppuskatüze megölte.
Az életben maradottakat a partizánok kiszabadították.
Kimentették a Gestapo kezei közül a tierlemonti kórház sebesült
jeit is.
1943 júliusában a brüsszel-auderghemi erdőben egy fegyverkezési
akció során ikerült a németek gyűrűjébe Molnár István, a kitűnő parancs
nok, aki a spanyol szabadságharc, a francia ellenállási harc után Bel
giumban harcolt a fasizmus ellen. A túlerővel szembeni tűzharcban
több golyótól találva halt hősi halált a szabadságharc e feledhetetlen
alakja.
A Gestapo végezte ki Strausz Sándort, a spanyolországi Rákosi
zászlóalj volt főihadnagyát, a magyar partizánok egyik vezetőjét.
A belga lakosság tudta, nap, mint nap tapasztalta, hogy az ellen
állási harcban elsősorban a kommunisták hozták a legnagyobb áldozatot.
A londoni légvédelmi pincékből a rádió napról-napra harsogta a külön
böző belga pártok odamenekült vezéreinek kitartásra buzdító szónokia-
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tait; a kommunista vezetőkről viszont tudta mindenki, hogy ott marad
tak az országban és vezetik a fegyveres ellenállást.
A Szovjetunió .győzelmeinek hatása alatt százával és ezrével csatla
koztak a férfiak és nők az ellenállási mozgalomhoz.
A fokozódó partizántevékenység nagyobbszámú „rendfenntartó" erő
jelenlétét tette szükségessé, amelyet természetesen a fronttól kellett el
vonni, így a partizánok — ha igen szerény mértékben is — segítséget
nyújtottak a hitleri seregek leveréséhez.
A belga ellenállási mozgalomban elpusztult ezrek között sok magyar
áldozta életét a szabadságért. Kiss Ferenc, Lőwenwirth Miklós, Lévai Jó
zsef, Simon Zoltán, Goldberger Kálmán és a többi magyar példája, —
akik a belga nép ellenállási harcában estek el — arra tanít, hogy van
valami, ami az életnél is értékesebb, amely nélkül az élet semmit sem ér:
a szabadság! — amelyért Európa különböző országaiban oly sok vért
áldoztak a magyar partizánok.
Harsányi János százados.

KÖNYVSZEMLE ÉS K R I T I K A

GERÖ LÁSZLÓ:
MAGYARORSZÁGI VÁRÉPÍTÉSZET.
(VÁZLAT A MAGYAR, VÁRÉPÍTÉS FEJEZETEIRŐL.)
„Művelt Nép"

Tudományos és Ismeretterjesztő
Budapest, 1955. 512 oldal.

Kiadó

A magyar hadtörténetírás imár nagyon hosszú ideje érzi hiányát
annak, hogy még csak vázlatosain sem készült el a haditechnika magyar
országi íejlődeséneik összefoglalása; s még kevésbé készült eddig az egyes,
technikai ágaik fejlődését végigvezető munka. Ez a hiány kétségtelenül
rányomja bélyegét a magyar haditörténetírásra. Nem lehet vitás az, hogy
a hadtörténelem nem hagyhatja figyelmen kívül az adott kor technikai
viszonyait, s nem lehet vitás az sem, hogy a hadművészet történetének
fontos részét képezi a haditechnika fejlődése. A külföldi irodalomban sok
ilyen jellegű munkára akadhatunk, de alig találkozunk ezekkel a magyar
hadtörténelmi irodalomban.
Ezekkel a gondolatokkal — s éppen ezért nagy örömmel — vettük
kezünkbe Gerő László: Magyarországi várépítészet című művét, mely
a magyar várépítészet történetének eddigi legmódszeresebb és legalapo
sabb feldolgozása.
Sajnos, a hadtörténészt a könyv olvasása közben rövidesen némi
csalódás éri. A szerző ugyanis mindjárt könyvének első lapjain kifejtig
hogy munkáját elsősorban az építészettörténet szempontjaiinak meg
felelően állította össze és munkájával részben az volt a célja, hagy
felhívja a figyelmet a magyar múlt várépítészeti emlékeinek jelentő
ségére, valamint ezeknek az egyre jobban pusztuló emlékeknek fokozott
védelmére és megóvására. „Annyi jelentős eseményt, dicsőséges hadi
tettet idéző műemlékünk megmentésére — írja — itt az utolsó alkalom,,
amelynek elmulasztása kultúránk emlékeitől fosztaná meg nemzetünket."
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Gerő László könyve a hadtörténetírás számára érdektelen, vagy éppen értéktelen, lenne. Sőt, nem
nélkülözheti e könyvet a hadtörténész, ha oly korral foglalkozik, melynek
hadművészetében a várak és várharcok lényeges szerepet játszottak.
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Ismertetésénél vagy kritikájánál tehát feltétlenül abból kell kiindulnunk,
hogy szerzője elsősorban nem a hadtörténetírás igényeivel lépett fel,
azonban meg kell mutatni azt, hogy milyen mértékben használhatja fel
művét ez a tudományág. Már elöljáróban is hangsúlyozni kell, hogy
minden hadtörténelemniel foglalkozó kutató számára elengedhetetlen
a könyvnek legalább is az ismerete.
Mindenekelőtt és különösen ki kell emelni szerzőnek azt a törek
vését, hogy a magyarországi várépítészetet ne önmagában, hanem a kül
földi, elsősorban az európai fejlődésbe ágyazva mutassa be. Nehéz fel
adattal kellett megbirkóznia, ment e könyvet megelőzően erre úgyszól
ván senki sem tett kísérletet. Bátran elimondihatjuk, hogy ezirányú törek
vése nagyjából sikerrel járt. Ezt a célját szolgálja a könyv első fejezete,
mely a várépítészet kezdeteitől kiindulva végigkíséri a várak alakulását
a 18. századig, a modernebb értelemben vett erődök megjelenéséig.
Magától értetődő, hogy a terjedelem korlátozza az ismertetés részletes
ségét, rányomja bélyegét a fejezetre, mely a fejlődést csak egészen nagy
vonalakban mutathatja be. Gerő Lászlónak még a terjedelem adta szűk
korlátok között is sikerült megmutatnia, hogy az erődítések, várak fej
lődését miként alakítja ki a gyakorlat, az élet szükséglete. A védelem
technikája, eszközei mindenkor igyekeznek lépést tartani a támadáséval;
a támadó eszközök fejlődése magával vonja a védelem eszközeinek fej
lődését is. A támadó fegyverek kis hatóereje kezdetben megtört a föld
várak, lakótornyok „passzív" védelmén is. Ez csak arra volt elég, hogy
megakadályozza a vár elfoglalását, a védelem eszközeinek ezen a fokán
a támadó megsemmisítésének még csak kevés lehetősége volt. Később
a támadó fegyverek fejlődése a védelem aktívabbá tételét követelte meg,
ez a szükséglet alakítja ki a várfialakon a tornyakat, rondellákat, bástyá
kat, az oldalozás stb. lehetőségeit. (Itt kell megjegyezni, hogy a szerző
a védelem aktivitása, aktívabbá válása értelemben az „aktív védelem' kifejezést használja. Ez ilyen összefüggésben nem helyes, nem fedi
a szerző által mondani kívántakat. A modern hadművészet ugyanis „aktív
•védelem" alatt nem taktikai, (harcászati, hanem stratégiai, hadászati
fogalmat ért.) Ily módon alakulnak ki évszázadok során az ősközösségi
településeik földgátjaiból a modern erődrendszerek.
A várépítészetnek ez az áttekintése különösen arra hívja fel a
figyelmet, hogy a tűzfegyverek megjelenése milyen ugrásszerű fejlődést
hozott magával az erődítések építésében.
Rátérve a magyar várépítésre, a mű hangsúlyozza, hogy sajátos,
az európai fejlődéstől eltérő magyar várépítési módok nincsenek. A magyar
várépítészetre ugyanazon jellemző vonások érvényesek, mint az általános
fejlődésre. Végigkíséri a magyar várépítészet alakulását, mindenütt ki
mutatva a külföldi hatást és a külföldi várépítészettel való kapcsolatokat.
E kapcsolatok részint a külföldi, a 16—17. században főként kiváló olasz
építőmesterek személyén keresztül érvényesültek.
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A magyar várépítészet tárgyalásánál a szerző kísérletet tesz meg
felelő periodizáció meghatározására. A periodizációt is elsősorban építé
szettörténeti szempontok alapján állapítja meg, párhuzamba állítva
a külföldi fejlődéssel. Így a magyar várépítészetben is jellemző és egy
úttal konrmeghatározó építési módokként a földvárakat, lakótornyokat,
belsőtornyos váraikat, külsőtornyos várakat és olasz-bástyás várakat
állapítja meg. Megjegyzendő, hogy ezt a periodizációt Gerő még építészet
történeti szempontból is vitathatónak tartja. Annái kevésbé felel meg
— nézetünk szerint — a hadtörténelem számára. Bár az építési módok
nagyjából történelmi korszakok egymásutánját tükrözik, egy korszakban
sem jelentkeznek tisztán önmagukban; pl. a belső- és külsőtornyos várak
építésének kora többé-kevésbé összeolvad egymással. Nem arról van
szó, hogy ez a periodizáció teljesen elvetendő, de nem tartjuk teljesein
kielégítőnek sem. Így csak azt az egy szempontot kívánjuk . megemlíteni,
hogy a fenti periodizáció nem veszi figyelembe: a várak építése, megerődítése adott esetékben s szükségtől hajtva mem feltótlenül a külföldön
már uralkodó, és egyes esetekben már hazánkban is megjelenő, elvek
szerint történik.
Nem helyeselhető teljesen — s ez részben összefügg az előbbiekben
kifejtettekkel is — a mű szerkezeti felépítése, tárgyalási módja; noha
meg kell jegyezni, hogy ez a felépítés az adott periodizációból logikusan
következik. A mű szerkezeti megoldásában a szerző is lát problémákat.
Kétségtelenül igaz, hogy ha a szerző egy-egy várra vonatkozó
összes adatait egyetlen helyen adja, egy-egy vár fejlődését folyamatosan
tárgyalja végig, ez megnehezíti „a várak fejlődésének áttekintését az
olvasó számára". Ezt ugyan kiküszöböli azzal, hogy egy-egy vár fejlő
déséről a megfelelő fejezeten belül csak annyit mond el, amennyi annak
történelméből az adott korszakra esik, mégis nem mellőzhető szempont
az, hogy az olvasók, érdeklődők, kutatók elég jeleímtékeny része valamely
vár történetét, összes átalakítását, fejlődósét a maga folyaimatosiságában
szeretné látni. így a mű tárgyalási módszere — miként azt a szerző
önmaga is elismeri — egyes váraink leírásának folytonosságát megtöri,
szakadozottá teszi.
Űgy érezzük, meg lehetett volna találni a megfelelő módszert mind
két szempcint kielégítésére.
A mű hibái között kell megemlíteni azt is, hogy Gerő László
a magyar várépítészet egyes fejezeteit nem foglalja megfelelő törté
nelmi keretbe, nem mutat rá az általános történelmi összefüggésekre.
Bár minden fejezet elején néhány mondatban vázolja az adott kor
politikai, társadalmi és gazdasági problémáit, melyeket összefüggésbe
hoz a kor várépítészetének fejlődésével, ez mégis nagyon kevés. Túl
zottan' vázlatos ez a kép és oly keveset 'mond, hogy nem szolgálja a szerző
által kitűzött célt, azt, hogy a kor történelmébe ágyazza, azzal hozza
párhuzamba a magyar várépítészet egyes fejezeteit. Így pl. a lakó-
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tornyok megjelenését a 13. század elején egyre inkább elburjánzó feudá
lis anarchiával kapcsolja össze. Ez — nézetünk szerint — nagyon helyes»
figyelemreméltó meglátás. Szerző azonban az egész korabeli társadalmi,
gazdasági, politikai fejlődést mindössze nyolc sorban próbálja felvázolná
és ez egyáltalán inem elegendő, a keresett összefüggés nem bizonyul
kellően meggyőzőnek. Számolnia kell ugyanis azzal, hogy a könyv
nagyon sok, viszonylag hiányos történelmi képzettségű olvasó kezébe
kerül. Az egyébként kitűnő műnek ez rendkívül sajnálatos hibája, mely
sokat ront komoly értékein.
A mű erényei között már említettük a rendszeres feldolgozást
és azt, hogy végeredményben sikeresen ad képet a várfejlődés egyes
fejezeteiről. Legfőbb erénye kétségkívül az összegyűjtött forrásanyag
nagy mennyisége, melynek alapján a szerző feldolgozta témáját. A széles
körű forráskutatás és a bő tudományos apparátus nagy segítséget nyújt
a kutatónak, aki ezek alapján könnyűszerrel nyerhet tájékoztatást oly
kérdésekről is, melyeket a munka valamely ok miatt csak vázlatosan
ériinthetett. Gerő László nagy szorgalommal gyűjtötte össze a magyar
várakra vonatkozóan rendelkezésre álló, már kiadott vagy feldolgozott
adatokat s ezeket több helyen eddig kiadatlan forrásokkal, saját kutatá
saival egészítette ki, s felhasználta a régebbi kutatások eredményei mel
lett a legújabb felméréseket ás. Mindez azt eredményezi, hogy nagyjából
pontosan számbaveheti jelenlegi várállományunkat és legfontosabb
várainkról részletes és nagyon értékes képet tud nyújtani. Ezek mellett
a szükséghez mérten kitért határainlkon kívül eső, korábban magyar
várakra is.
Sajnálatos — bár a szerző hibáján kívül áll —, hogy a 16—17. szá
zadi várainkra vonatkozó anyagot, mely a bécsi levéltárakban található,
nem tudta kellően felhasználni és a feldolgozott, bécsi levéltárakból
származó adatokat is csak másodkézből (Takáts stb. munkáiból) tudta
megszerezni. Szükség volna a magyarországi várak építésére, átépítésére,
erődítésére rendkívül sok ós értékes adatolt tartalmazó különböző bécsi
és más osztrák levéltárak anyagának feldolgozása, illetőleg rendszeres
filmezése. Ezek nélkül nem remélhető e korszak magyar vártörténetének teljes értékű, hiánytalan feltárása.
A könyv értékét nagyon növeli a gazdag és rendkívül gondosan
válogatott illusztrációs anyag, a sok fénykép és vázlat, melyeik meg
könnyítik az olvasó számára az egyes várakról, illetőleg várépítési
módokról közölt sokrétű és bő anyag megértését és megemésztését.
Ugyanakkor a munka tetszetős kiállítása növeli a könyv iránti, amúgy
sem jelentéktelen érdeklődést.
Úgy véljük, hogy Gerő László könyve hasznos és különösen értékes
munka, melynek érintett gyengéi nem rontják le kétségtelenül jelentős
erényeit. Bár a legszakszerűbb nyelven írta, könyvének stílusa még sem
válik unalmassá, egyhangúvá s ez hozzájárul a széles körökben megnyil-
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vánuló érdeklődéshez. Gerő László ezzel a művével is bebizonyította,
hogy ma a magyar várépítészet történetének leghivatottabb kutatója, s
„Magyarországi várépítészet" című könyve tudományos munkásságainak
jelentős állomása. E könyv iránt természetesen elsősorban szakkörök,
•epítészettörénészek, műtörténészek, történészek körében nyilvánul meg
érdeklődés. E nagyjelentőségű munka isimerete, s eredményeinek fel
használása a magyar hadtörténelem minden olyan művelője számára
elengedhetetlen, aki népünk történelmének a 18. századig terjedő szaka
szával foglalkozik.
R. G.

KÖPECZI BÉLA—R. VÁRKONYI ÁGNES:
II. RÁKÓCZI FERENC
„Művelt

Nép"

Tudományos és ismeretterjesztő
Budapest, 1955. 408 oldal.

kiadó,

Hősi múltunk történetének kevés kiemelkedő személyiségét övezi
olyan osztatlan megbecsülés és szeretet még a késői utódok részéről is,
mint II. Rákóczi Ferencet. Az elmúló évszázadok nem hamvasztották el
annak a szeretetnek a tüzét, amely több, mint két és fél évszázaddal
ezelőtt a Beszkidek lejtőin váró imagyar és ikárpát-ukrán jobbágyokban
fellángolt.
Ha azt kutatjuk, hogy mi emelte ilyen naggyá népünk előtt és mi
véste ilyen mélyen a szívekbe II. Rákóczi Ferenc nevét, akkor elsősorban
azt a döntő tényezőt kell figyelembe vennünk, hogy a Rákóczi vezette
szabadságharc volt 1848 előtt a legnagyobb méretű, a legnagyobb töme
geket megmozgató és leghosszabb ideig tartó függetlenségi harcunk,
melynek dicső 'ragyogását nem tudták elsötétíteni a bukást követő évtize
dek sötét felhői sem. A „Bécs alját nyargaló" szegénylegények, a „nemzet
nagy. szabadságtalanságának helyre állítása végett" fegyvert f-oigó job
bágyok emlékében nem halt aneg „édes urunk", a nagy fejedelem alakja,
aki egykor, hatalmas földesúr létére kaszával felfegyverzett, rongyos
ruhájú jobbágyok élére állt és nyolc évre feltámasztotta az idegen hódí
tók által halálra ítélt kuruc-világot. Ez a kuruc-világ akkor a Habs
burg-elnyomáshoz képest szabadabb életet jelentett a magyarországi nem
magyar ajkú népek számára is, s ezért harcoltak a szlovák, kárpát-ukrán,
román jobbágyok is a szabadságharc győzelméért magyar testvéreikkel
együtt. A szabadságharc bukása után pedig ők is a magyarokikai együtt
búsongtak a szomorú végen, s gyönyörű dalokiban tallóztak a „Rákóczi
vojna" szívet dobogtató emlékein.
A kuruc-világ minden dicsősége, — ami még csak szebbé vált a r á 
következő keserű évtizedek visszaemlékezéseiben —, egybeforrott Rákóczi
nevével. A nép gondolatában ő testesítette meg a szabadság felé áradó
reménységet, vágyakozást, a nyolc évig tartó hősi küzdelmet, s a bukás
utáni keserű elnyomatásban is a bujdosó Rákóczi maradt reményt-nyújtó
vigasz.
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A szabadságharcban is a legkevesebb áldozatot hozó és a küzdelem
ügyétől leghamarabb el tántorodó uralkodóosztály örökre száműzte ŐL
hazájából, de a száműzött féltő, szerető otthonra talált a nyomorúságos
kunyhókban és (mindazok szívében, akik új kuruc-világot vártak.
Rákóczi nevével indultak harcba a parasztok 1735-ben, őt idézte
a nagy napokban halhatatlan költőnk, Petőfi Sándor örökszép verse, és
meghajtotta Rákóczi emléke előtt az elismerés, megbecsülés zászlaját,
történelmünk másik kimagasló alakja: Kossuth Lajos is.
A múlt század második felétől kezdve egyre több történetíró figyelme
fordult a szabadságharc felé és egyre többen igyekeztek életre kelteni
a „kuruc-világ letűnt árnyait". Ezek. a kísérletezések azonban többnyire
a szabadságharc nemesi szemléletét tükrözték és elhanyagolták a n é p
kezdeményező szerepének, a harcban való részvételének bemutatását.
Emellett e történelmi munkákat átszőtte a múlt század végén egyre
erősebbé váló nacionalizmus káros hatása is. Mindezek ellenére azonban
ezek a történetírók nagy mennyiségű anyagot tártak fel a szabadság
harc korából és szinte napról-napra menve fölkutatták és feldolgozták
a harc vezére, II. Rákóczi Ferenc életének történetét.
Ezek után könnyen felmerülhet bennünk az a gondolat, hogy így
R. Várkonyi Ágnes és Köpeczi Béla számára nem jelentett nehéz fel
adatot II. Rákóczi Ferenc életrajzának megírása. Megmondhatjuk azon
ban rögtön, hogy ez csak látszat, és még hozzá nagyon csalóka látszat!
Annak ellenére ugyanis, hogy főként Thaly Kálmán és Márki Sándor
munkássága valóban rengeteg anyagot tárt fel és dolgozott fel Rákóczi
életével kapcsolatban, még mindig sok feltáratlan adat és feldolgozatlan
probléma maradt hátra a jelenkor történészei számára is. Rákóczi és
a nép viszonyának megfelelő ábrázolásával .— ami pedig számunkra
a legfontosabb — adós maradt az elmúlt korok történetírása ós úgy
szintén nem tekinthetjük -teljesen kielégítőnek hadvezéri és állam
férfiúi képének eddigi ábrázolását sem.
Rákóczi eseményekben gazdag élete évtizedeken keresztül sok törté
netíró figyelmét magára vonta. Ezek a történetírók, — bár nem egyszer
különböző utakon —, arra törekedtek, hogy a nép által megalkotott sza
badsághős Rákóczi-portré mellé újabb képeket alkossanak történelmünk
e nagy alakjáról. Az új portrék többsége formájában romantikus szem
léletű volt. — de nem a romantika népi értelmében —, és tartal
mában egyre inkább elhalványult Rákóczi igazi lénye a szeretetteljes
kezekkel, de mégis helytelenül ráaggatott pazar díszek súlya alatt.
E történetírók munkássága nyomán a szabadságáért küzdő nép vezére
egyre jobban elvesztette minden szabadságharcos, forradalmi jellem
vonását és olyan magasságokba emelkedett, ahonnan nem lehetett sok
mondanivalója az élet mindennapi igájában küszködő néptömegek
számára.
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Ez a rajongó, már szinte miszticizmusba csapó Rákóczi-kultusz, bár
helytelen irányú, de szinte törvényszerű ellenhatást vont maga után.
Az új ábrázolás Szekfű Gyula: „A száműzött Rákóczi" című munkájában
domborodott ki legélesebben, mely munkát — ha talán némi túlzással
illették is a „Rákóczi gyalázás" vádjával —, semmiképpen sem tartha
tunk helyes ábrázolási módnak. Mi helytelenítjük történelmd alakjaink
idealizálását, de elítéljük azt az irányzatot iá, amely tárgyilagosság álarca
alatt igyekszik sárba rángatni történelmünk .nagyjait,
A közügyeket nem érintő magánélet titkaiban túrkáló, a meglévő
gyengeségeket mértéktelenül felnagyító, torzítva ábrázoló történetírás
nem alkalmas arra, hogy mi kövessük és magunkénak ismerjük el,
még akkor sem, ha az a legelfogadhatóbbnak látszó módszerekkel és
bizonyítási eljárással nyúl is a témához. A marxista történetírónak a
valóság helyes ábrázolása a feladata s a lényegest kell kihangsúlyoznia,
ami valamilyen formában okulásul szolgálhat az utókor számára.
A vázlatosan elmondottakból láthatjuk, hogy R. Várkonyi Ágnesnek
és Köpeczi Bélának milyen ellentétes irányzatú ábrázolások után kellett
megrajzolniuk az igazi Rákóczi alakját. Nem volt ez könnyű feladat.
Olyan Rákóczi-képet kellett megalkotniuk, amely éles, bíráló marxista
történelemszemlélettel készül, de tartalmazza azokat a színeket is, ame
lyeket a nép szeretete évszázadokon keresztül Rákóczi alakjára rakott.
Fölösleges sallangoktól, cifraságoktól mentes alakot kellett megformál
niuk, aki egyszerű tisztaságában vonzóbb és elragadóbb a korábbi, sok
szor már giccs-szerű arcképeknél.
A könyv olvasása közben az a meggyőződés alakul ki bennünk, hogy
a szerzők a nép által kialakított szabadságharcos Rákóczi-képet vették
kiindulási alapul, amelyet azután marxista történelemszemlélettel tovább
tökéletesítettek a fejlődésben való dialektikus ábrázoláson keresztül
Rákóczi alakjának élethű, hiteles megformálásáig.
A szerzők igen helyeselhető módon fogtak hozzá az életrajz meg
írásához, amikor a kor általános társadalmi, gazdasági és politikai viszo
nyainak keretei között fejlődésében ábrázolták Rákóczi életét. Bár min
den mondatukból kicsendül a hősük felé áradó szeretet, mégis élesen
bíráló szemmel látják meg a hiányosságokat, tárják fel az árnyoldala
kat, melyeknek bemutatása és bátcr feltárása csak nagyobbá, emberibbé
teszi Rákóczi alakját.
Ügy érezzük, hogy a szerzők szerencsésen megtalálták a helyes és
mások által is követendő formát történelmi alakjaink ábrázolásához.
Az egész munkán keresztül érezhető az a törekvés, hogy a húsból-vérből
való igazi Rákóczit formálják meg, aki egyesíti magában a szabadság
hőst, a fejedelmet és az embert, pozitív és negatív vonásaival, aki a tör
ténelmi helyzet formáló, alakító hatása alatt fejlődik kimagasló törté
nelmi személyiséggé.
A munka vizsgálatánál elöljáróban elmondhatjuk, hogy a szerzők
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stílusa igyekszik hasonulni a szabadságharc korának szép magyar beszé
déhez, minden zavaró archaizálás nélkül, hogy ezzel is érzékeltesse a kor
sajátos levegőjét. A kor levegőjének érzékeltetése végett felhasználják
a kuruc népköltészet gazdag motívumait, s úgyszintén Rákóczi „Emlékiratai"-nak és „Vallomásai"-nak egyes részeit, valamint korabeli levél
részleteket is.
Csak dicsérhető az a mértéktartás, amelyet a szerzők az idézetek
használata terén tanúsítanak. Ök a történetírás nehezebb, de minden
kétséget kizáróan értékesebb formáját követik, amikor nem végnélküli
idézetekkel akarják pótolni az értékelést és állásfoglalást. Csak ott és
annyiban élnek az idézet nyújtotta lehetőségekkel, ahol az feltétlenül
szükséges és ahol a korabeli szavak a kor levegőjének érzékeltetésén túl
tömörebben fejezik ki a mondanivalókat, mint az esetleges magyarázó
leírás.
A dialektikus módszer érvényesül a tények sokrétű bemutatásán és
Rákóczi történelem-formálta fejlődésének ábrázolásán keresztül egy
aránt. A szerzők nem tagadják hősük jellemének kialakulásánál a
Rákóczi-család szabadságharcos hagyományainak jelentős szerepét, azon
ban élesen rámutatnak arra, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai
viszonyok alakulásának Rákóczi életére gyakorolt hatása és az ország
bajainak közvetlen személyes tapasztalása volt a döntő erő, ami végül
is a szabadságáért fegyvert fogó nép élére állította őt. Az a fiatal
főúr, aki a hegyaljai felkelés idején még elszökik az őt vezérének kívánó
nép elől, még nem azonos azzal a történelmi személlyel, aki hat évvel
később, a dolhai vereség híre után is folytatja útját a szétvert paraszt
csapatokhoz, mert ki akarja érdemelni „a nép bizalmát és szeretetét".
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, Rákóczi életében is végbe kellett menni
a császári üldözésnek, a börtönnek, a vesztőhely árnyékának, a hontalan
bu j dosásnak, mert csak így, a saját üldöztetésén, szenvedésein keresztül
tudta megérteni a nép tarthatatlan helyzetét, és csak ezen keresztül
találhatta meg a nép feléje nyújtott kezét.
A szerzők meggyőzően bizonyítják Rákóczi életén keresztül is, hogy
nem a hősök csinálják a történelmet, hanem a történelem alakítja ki
a hősöket. Ezt a bizonyítási eljárást nem egy kategorikus 'megállapítás
sal intézik el, hanem az események hű ábrázolásával és maga az olvasó
vonja le az' elmondottakból a következtetést. A bizonyításnak éz a módja
kétségen kívül a leghelyesebb és legértékesebb minden másfajta mód
szerrel szemben.
Úgyszintén csak helyeselhető a társadalmi és gazdasági háttér széles
körű bemutatása, ami azonban sohasem jut el a terjengősségnek olyan
fokáig, amelyben már szinte elveszik az életrajz főalakja. Ezt a szerzők
azzal érik el, hogy elsősorban azokkal az eseményekkel, személyekkel
foglalkoznak, akik Rákóczival közvetlen kapcsolatban voltak, s csak.
13 H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k — 16723/2
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másodlagosan érintik a közvetett vagy egészen távoli kapcsolatú esemé
nyeket és személyeket. Ez a tendencia még a gazdasági viszonyok b e 
mutatása közben is érvényesül, s így szinte egy pillanatra sem szakad
meg az életrajz folyamatos vonalvezetése.
A munka foglalkozik a szabadságharc egész történetével, de csak.
azok a harccselekmények elevenednek meg részletesebben, amelyekben
Rákóczi közvetlen, részt vett. Kevés szó esik például a dunántúli harcok
ról, amelyek a fejedelem közvetlen részvétele nélkül folytak le. A munka
életrajzi jellege ezt a tárgyalási módot kívánja meg, s csak dicsérni lehet
R. Varkomyi Agines szerzői önuralmát, aki annak ellenére, hogy jelentős;
eredményeket ért el a dunántúli hadműveletek kutatása terén, most mint
nem elsősorban szükségeset, mellőzi eredményeinek a könyvbe való.
terjedelmes beolvasztását.
Ez a szigorú következetesség persze akaratlanul is némi hiányérzetet
hagy az olvasóban, mert e szempont követése miatt kevés és kis terje
delmű a győztes ütközetek bemutatása, s csak a Rákóczi közvetlen irá
nyításával lezajlott, de sajnálatosan veszteséggel végződő csaták ábrázo
lása ölel fer hosszabb terjedelmet. Ez döntő mértékben a munka élet
rajzi jellegéből fakadó hiányosság, amin a szerzők nehezen tudtak volna,
segíteni. A munka — a korábbi katonai feldolgozásokkal ellentétben —
így sem lehangoló olvasmány, mert a szerzők arra törekednek, hogy
a vesztes csaták után újra meg újra bemutassák Rákóczi törhetetlen
hitét a szabadságharc győzelmében, újabb hadműveleti terveit és a n é p 
tömegek hősies állásfoglalását, kitartását, áldozatvállalását, amely a:
csalódások ellenére is mindvégig fő jellemvonása az elnyomottak maga
tartásának. Nem félnek megbírálni Rákóczi magatartását a néppel szem
ben, de nem fogják fel vulgárisan a kérdést és nem tévesztik szem elől,,
hogy Rákóczi minden egyéni kiválóságai mellett is az uralkodóosztály
tagja volt, s az osztálykorlátok, ha más mértékben is mint a többi főúri
vezetőt, de őt is sokszor kötötték elhatározásában és cselekedetében.
Érdekes és értékes megoldást nyújt a könyv harmadik része, amely
a bujdosó Rákóczival foglalkozik. Sok Rakóczi-kor iránt érdeklődő ember
emlékezetében még élénken él a Szekfű által megrajzolt kép; a száműzötté, aki — Szekfű értékelése szerint — a magyar néptől elfeledtem.,
idegenül kóborol külföldön és délibábokat kerget, hogy elnyerje álmai
netovábbját, az erdélyi fejedelmi széket. A szerzők bár felhasználják
Szekfű kutatásainak tárgyi adatait, azonban tollúk alól az igazi Rákóczi
kerül ki; az, aki odahagyta hatalmas vagyonát, hogy a hazától való buj
dosás keserű útjain járva, minden tőle telhetőt megtegyen, minden lehető
külföldi segítséget felhasználjon hazája, népe szabadságának helyre
állításához. Rákóczi maga mondta: „ . . . h o g y ha úgyszintén mezítelenül
térnék vissza Magyarországra, megalázkodásommal jóváhagynék minden
jog- és szabadságtiprást, ami ott történik. Ezzel lerontanám annak a lehe
tőségét, hogy a jövőben szükség esetén a haza védelmezőjének feladatát:

Könyvszemle

és 'kritika

195

elvállalhassam... így megmarad a remény, mert utolsó lehelletemig
megőrzöm a nép szeretetét, mely a nép szívében mindig élni fog
irántam . . . "
*
A mű szerkezeti felépítése, tagolása, az egyes részek terjedelme meg
felel Rákóczi életében az egyes szakaszok fontosságának, jelentőségének.
A 408 oldalnyi terjedelemből 90 oldal foglalkozik Rákóczi ifjúságával,
285 oldal a szabadságharccal és 75 oldal Rákóczi bujdosásával. A terjede
lemnek az ilyen arányú megoszlása mindenképpen helyeselhető, mert
annak ellenére, hogy a szabadságharc csak nyolc évet töltött be Rákóczi
életében, ez a nyolc év volt életének a döntő, legértékesebb szakasza.
Ugyanígy helyeselhető, hogy terjedelmileg a második helyen áll Rákóczi
ifjú éveinek ismertetése, mert hiszen ez a fejezet tárgyalja fejlődésének
azt a szakaszát, amelynek végén képessé vált arra, hogy egy szabadsá
gáért fegyvert fogó nép élére álljon. A legrövidebb lapszámban ismer
tetett harmadik rész, a bujdosó Rákóczi küzdelmeinek tárgyalása tulaj
donképpen csak 66 oldalon történik, mert a szerzők munkájuk végén
eléggé nem dicsérhető módon, az 1953-as Rákóczi-kiállítás szellemében
nem Rákóczi halálával zárják munkájukat, hanem megrajzolják nap
jainkig az élő Rákóczi alakját. Ez így helyes, mert hiszen Rákóczi 1735ben bekövetkezett halála után is az eszme, amelyért harcolt, amelynek
szolgálatára élete nagy részét áldozta, tovább élt, és ma is erős mozgató
rugója népünk szabadságának, függetlenségének megvédésére irányuló
igyekezetünknek.
Több ábra és térkép teszi szemléltetőbbé és érthetőbbé a szerzők
munkáját. Távol áll tőlünk, hogy szűk szakmai szempontoktól vezérelve
indokolatlan kívánságokat támasszunk a munkával szemben, de min
denesetre erősen kifogásolható, hogy a szerzők a jelentős részben had
műveletekkel foglalkozó munkához mindössze egyetlen hadműveleti váz
latot mellékeltek. A hadműveleti vázlatok elhanyagolásának pedig úgy
a szerző, mint az olvasó egyaránt kárát vallja. A szerző azért, mert sok
szor éppen a hadműveleti vázlatok hiánya miatt jut helytelen következ
tetésekre, az olvasó pedig így nehezen tudja áttekinteni az általa egy
általán, vagy kevéssé ismert hadműveleti eseményeket. Ezt a hiányosságot
szerintünk az sem indokolhatja kellőképpen, hogy a mű nem hadtörté
nelmi feldolgozásként készült.
Értékes kiegészítő részként kapcsolódik a műhöz a szövegben elő
forduló idegen kifejezések magyarázata, valamint a DŐ forrásismertetés,
ami feltétlenül jelentős útmutatást ad a Rákóczi élete és a szabadság
harc története iránt érdeklődők számára.
A szerzők a három főrészre való tagoláson kívül harmincnégy feje
zetre osztják munkájukat. Az egyes fejezetek Rákóczi életének legfon
tosabb, kiemelkedő állomásai szerint foglalkoznak az eseményekkel.
A mű stilisztikai és érdemi egységét általában sikerrel biztosították
a szerzők, bár az első rész, Rákóczi ifjúsága, nem kelt olyan kif orrot t13"

196

Könyvszemle

és \kritika

ság benyomását, mint a második részé. Valahogyan némi töredékesség
érződik ezen a részen, mintha utólagosan öntötték volna végső formá
jába, mikor már kevés idő maradt erre a munkára. A legsikerültebb
talán „A nemzet felemelkedéséért" című fejezet, amely kimagasló meg
elevenítő erővel, ragyogó, stílussal ábrázolja a nemzetéért fáradhatat
lanul dolgozó, sokoldalú fejedelem alakját. A mű stílusa mindvégig szép.
mértéktartó, élvezetes, olvasmányszerű, s az olvasóban kiváltott feszült
érdeklődés vetekszik egy szépirodalmi munka hajtásával.
Nem tudunk egyetérteni azonban a 390—391. oldalon Thaly Kálmán
ról alkotott értékeléssel. Általában kedvelt témája a kuruc korral fog
lalkozóknak Thaly mértéken felüli ostorozása, pedig a mai történetírók
is nem kis mértékben az ő munkásságának összegyűjtött adataiból dol
goznak. Egy pillanatig sem állítjuk, hogy nincs szükség Thaly munkás
ságának bírálatára, és azt sem, hogy nem kell helyteleníteni egyoldalú
beállítását és romantikus nacionalizmusát. Erre föltétlenül szükség van!
De Thaly Kálmánról csak annyit írni, hogy: „A függetlenségi párt poli
tikusa ,a fejedelem íródeákjának szerepét' játszotta, s attól sem riadt
vissza, hogy saját költeményeit eredeti kuruc verseknek tüntesse fel",
egyoldalú beállítás.
„, .
Végezetül, de nem utolsósorban, vizsgáljuk meg, hogy mit jelent
jelen m u n k a a hadtörténetírás és néphadseregünk tagjai számára. Elöl
járóban már megállapítottuk, hogy ez a mű nem hadtörténelmi feldol
gozásként készült s ezért helytelen lenne minden ilyen jellegű követel
ményt támasztani vele szemben. Bár a mű katonai kérdésekkel fog
lalkozó része döntő zömében eddig nyomtatásban megjelent feldolgo
zásokra támaszkodik, ennek ellenére mégis több olyan értékelést talál
hatunk benne, amelyek valószínűleg érdekes szempontokat jelentenek
a Rákóczi szabadságharc korával foglalkozó hadtörténészek számára is,
Néphadseregünk tagjai ezen túlmenően értékesen forgathatják
R. Várkonyi Ágnes és Köpeczi Béla munkáját. Egy szabadsághős élete,
küzdelmei, áldozatos munkája, mély hazaszeretete és népszeretete lelke
sítő példa mindannyiunk számára. Történelmünknek olyan kimagasló
alakjáról szól ez a munka, aki nemcsak mondta, hanem egész életművé
vel bizonyította szavainak igazságát: „Minden cselekedetem célja kizáró
lag az volt, hogy megérdemeljem a nép bizalmát és szeretetét."
Talán kissé elkoptatott már az a megállapítás, hogy: „Ez a munka
történetírásunknak igen értékes darabját alkotja." Ennek ellenére most
sem mondhatunk mást. A szerzők szép, de nehéz feladatra vállalkoztak,
s feladatukat sikerrel oldották meg. Az olvasók részéről köszönet illeti
őket azért, hogy ezzel az egyszerű külsejű, de belülről annál értékesebb
tartalmú munkájukkal történetírásunk régi hiányosságait pótolva, meg
írták Rákóczi igazi, mélyen emberi vonásokat tartalmazó életrajzát.
Nagy László

KOSSUTH LAJOS KORMÁNYZÓELNÖKI IRATAI,
KOSSUTH LAJOS ÖSSZES MUNKÁI, XV.
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE:
Budapest, Akadémiai

BART A

ISTVÁN

Kiadó, 1955. 974 oldal.

Kossuth Lajos összes munkáinak az elmúlt években megjelent kötetei
m á r méggyőzték arról a szakembereket és az érdeklődő olvasóközönséget
egyaránt, hoigy Kossuth iratainak közreadásával a Magyar Történelmi
Társulat olyan nagyjelentőségű forrásanyagot tesz a legszélesebb réte
gek számára hozzáférhetővé, amely nélkül az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc történetének — nem utolsó sorban katonai történetének —
helyes [megírása és megértése nem volna lehetséges. Kossuth kormányzó
elnöki iratai az előző két kötettel (Kossuth az OHB élén. I—II. S. a. r. :
Barta István. Bp., 1952—53.) együtt nemcsak Kossuth pályájának leg
kiemelkedőbb szakaszára, hanem egyben a szabadságharc legfontosabb
kérdéseire vetnek fényt, publikálva számos eddig ismeretlen, vagy csak
részben ismert, elsősorban hadtörténelmi jelentőségű iratot. Ezek a ténye
zők teswk megújuló hadtörténetírásunk számára is elsőrangú fontossá
gúvá ezekét a köteteket.
Jelen kötet: Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai — amely befeje
zője a „Kossuth Lajos 1848/49-ben" című ötkötetes sorozatnak*) -—
Kossuth 1849. április 15.—augusztus 15. között, a Függetlenségi Nyilat
kozat elfogadásától az emigrációba vonulásig, a határátlépésig folytatott
tevékenységének iratait tartalmazza. Katonai vonatkozásban a dicsőséges
tavaszi hadjárat befejezése, a cári intervenció megindulása és a világosi
fegyverletétel az említett szakasz legfontosabb állomásai.
Az 1848/49-es szabadságharc utolsó négy hónapjában — konmányzóelnökséigének idején — Kossuth tevékenységét jelentősen korlátozta
a kabinetrendszerhez, a parlamentáris formákhoz való visszatérés. Mint
Barta István előszava megállapítja: „ . . . a minisztérium megalakulásá
val a magyar forradalom belső fejlődésének lendülete megtorpant, ható
ereje, Kossuth és a baloldal szövetsége felbomlott, s ez a körülmény,
párosulva a békepárt előretörésével, a katonai erőviszonyok mind ked* Az I kötet: Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/48- (S. a. r.:
Barta István, Bp. 1951. 772. old) már megjelent; a II kötet: Kossuth pénzügy
miniszteri iratai is nyomdakész állapotban van (Sajtó alá rendezését végzi: Sinkovics István-)
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vezőtlenebb alakulásával és az egyre nyomasztóbbá váló külpolitikai
elszigeteltséggel, drámai gyorsasággal sodorta a bukás felé a magyar
szabadságharc ügyét. Az új viszonyok között Kossuth korábbi vezető
szerepe is elhalványul, tettereje, határozottsága csökken, a parlamentáris
országikormányzás bénító, fékező formái közé szorul, pedig az országnak
ekkor lenne a legnagyobb szüksége a formákkal nem törődő, de gyors,
határozott forradalmi tettekre .képes vezetésre." (5. old.) — Mindez
az iratokból jól nyomon követhető. Természetesen, mivel a miniszteriális
feladatkörök elkülönülése nem történt máról-holnapra, az iratok tartal
maznak számos fontos, de nem közvetlenül a kormányzói feladatkörhöz
tartozó iratot is. Másrészt az egyre válságosabbra forduló helyzetben
egyre több az olyan — főleg katonai vonatkozású — esemény, amely
közvetlenül Kossuth beavatkozását igényli. Ilymódon a jelen kötet is
— a megszaporodott, kevésbé értékes ügyiratok mellett — nagyszámú,
döntő fontosságú iratot publikál. Együttvéve az egész kötet Kossuth
1848 49-es tevékenysége befejező szakaszának sokoldalúan gazdag kis és
a^tgy kérdésekben egyaránt felvilágosítást nyújtó képét adja.
A kötetből elsők között Kossuthnak az új minisztérium létrehozá
sával kapcsolatos tevékenységével, Batthyány Kázmérhoz, Szemeréhez,
Görgeyhez, Vukovicshoz és Csányihoz írott leveleivel ismerkedünk meg,
amelyekben felajánlja nekik a miniszteri tárcát, A levelezés április 16-án
kezdődik és Szemére vonakodása miatt csak május 2-re fejlődnek odáig
az események, hogy Kossuth tudathatja az országgyűléssel az új minisz
térium kinevezését. (Görgey hadügyminiszteri kinevezésére csak május
7-én került sor.) Május 2-án közli Kossuth a Házzal a kormányzó és
a miniszterek közötti viszony kölcsönös megegyezésen alapuló elveit,
amely szerint a miniszterek (és a minisztertanács) csak a kormányzóval
egyetértésben járhatnak el — de a kormányzó rendeletei is csak minisz
teri ellenjegyzés esetén érvényesek, „a kormányzó csak a ministerek
által kormányozhat". (183. old.) Az aznapi minisztertanács végleg el
határolja a feladatköröket (184—86. old.) — amelynek betartására azután
Szemere miniszterelnök gondosan ügyel, szükség esetén figyelmeztetve
Kossuthot hatáskörének túllépésére. (473—74. old.)
Űj színfolt az iratokban az önálló külügyminisztérium tevékenysé
gével kapcsolatos anyag, amely minisztériumot ekkor — a trónfosztás
után — újonnan szerveztek. (Feladatkörét eddig az 1848 : III. te. értel
mében a király személye mellé rendelt — és ekkor feleslegessé vált —
miniszter látta el.) A közölt néhány iratból (sajnos, eddig csak kevés
ismeretes közülük) is kibontakozik Kossuthnak és a minisztériumnak
törekvése, hogy külfölddel elismertessék a Függetlenségi Nyilatkozatot,
az ország különállását. (La. a Francia és a Velencei Köztársaság elnö
kéhez, az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez, a Svájci Köztársaság
szövetségi parlamentjéhez intézett levelet; a magyar kormány segélykérő
jegyzékét Palmerston angol külügyminiszterhez a küszöbönálló orosz
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Intervenció miatt; a minisztérium kiáltványát Európa népeihez és kor
mányaihoz, stb.)
A diplomáciai tevékenység körébe tartoznak a kormánynak a román
és szerb felkelők megbékítésére irányuló őszinte lépései is. Ezek a késői
•és így meg nem valósult törekvések, a nemzetiségi megbékélést szol
gáló dokumentumok szabadságharcunk demokratikus örökségének leg
értékesebb részét alkotják. Ezek sorában első Kossuth április 26-án kelt
megbízása Dragos János erdélyi képviselő számára, hogy tárgyaljon az
erdélyi román felkelőkkel: „Ha a föllázadt román nép a fegyvert leteszi,
s a status iránti hűséghez a kormány iránti engedelmességhez visszatér,
én ezennel biztosítom őket — írja Kossuth —, hogy részeseivé lesznek
a közös jognak, a közös szabadságnak, egyenlő mértékben Magyarország
minden lakosával nyelv- és valláskülönbség nélkül." (fô7. old.) Hasonló
szellemben kelt a minisztertanács június 6-i ülésének általános határo
zata, amely szerint „Magyarország a kebelében létező népfajokkal, miként
eddig, úgy a jövőben is kész kivétel nélkül is megosztani minden polgári
jogokat..." (476. old.) Ugyancsak ezt tükrözi a június 14-én kelt minisz
tertanácsi határozat a szerbekkel való megbékélés feltételeiről: „A ministerium minden érdekeiket a világszabadság és a magyar haza független
sége közös ellenségeinek legyőzésére, a betörő osztrák és orosz erőknek
visszaverésére óhajtván egyesíteni, fátyolt vet a múltra. .." (519. old.)
Méltán teszi reá a koronát ezekre a kísérletekre a magyar-román meg
békélési tervezet, a „Projet de pacification" (723—727. old.), amely egyez
mény kétnyelvű (francia-magyar) eredetijének leközlésével feltétlenül
egyet kell értenünk, annál is inkább, mert az eredeti magyar szöveg
eddig nem volt ismeretes.
Jelen ismertetésünk nem nyújt teret minden, mem kifejezetten ka
tonai témakörbe vágó iratcsoport ismertetésére Azt azonban még meg
kívánjuk jegyezni, hogy a kormány parasztpolitikájának számszerűségé
ben is jellemzője az a tény, hogy a jóval több, mint ezer iratból úrbéri
kérdéssel érdemben csak egy foglalkozik: Kossuth ismert nagyjelentő
ségű rendelete a földesurak és parasztok közötti vitás ügyek eldöntésé
nek módjáról. Az ápr. 19-én, közvetlenül
a Függetlenségi Nyilatkozat
után — és a Szemere-kormány megalakulása előtt — kelt nagyfontos
ságú rendélet elvként mondja ki ; hogy ha földesuraik és volt jobbágyak
között vita merül fel egyes telkek majorsági vagy úrbéres jellegiét ille
tően, akkor nem a paraszt, hanem a földesúr feladata jogigényét hiteltérdemlően igazolni. (43—46. old.) Ez a rendelkezés kétségtelenül a pa
rasztságnak kedvezett, de nem volt elegendő .még a katonai szállításo
kat szabályozó, az előfogatozás túlzott igénybevételét megtiltó ápr 26-i
rendelettel együtt sem. (130. old.) A Szemere-kormány száznapos uralma
alatt csak egyszer ikerült sor jelentősebb intézkedésre a parasztság ter
heivel kapcsolatban — az is az előbbi, az előfogatozást korlátozni kívánó
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rendeletnek a tábornokoknak megküldött, szigorított kiadása (740—41.
old.), a gyakori visszaélések meggátlása érdekében (748. old.). •
A kifejezetten katonai iratokhoz az átmenetet a kormánybiztosok
kal folytatott levelezés adja. A kormánybiztosi intézmény — amely
Kossuth tevékenységének eredményeként 48 őszén- emelkedett hivatása
magaslatára — ebben az időben is jelentős szerepet játszott, a békepárt
minden mesterkedése ellenére. Mindjárt a kötet elején találkozunk még
Vukovics Sebő országos főbiztoshoz és Csányi László erdélyi országos;
biztoshoz küldött utasításokkal is. A tárgykörbe vágó anyag zömét azon
ban az ellenségtől visszafoglalt, felszabadult megyék (Bács, Tolna, So
mogy, Fejér, Komárom, Nógrád, Zólyom, Torontál, Krassó) és a főváros
reorganizálására, az alkotmányos élet helyreállítására kiküldött kormány
biztosoknak adott utasítások alkotják. (A kormánybiztosoknak küldött
utasítások ebben a vonatkozásban — amint erre a sajtó alá rendező
több ízben figyelmeztet — korántsem teljesek, mert efoben az időszak
ban a kormánybiztosi intézmény a belügyminisztérium hatáskörébe tar
tozott.) Ezek. mellett természetesen jelentős szerepet játszanak a civilhatalmat a hadsereg mellett képviselő, a hadfelszerelés és ellátás fel
adatával megbízott kormánybiztosok is. (Ld. a Lukács Sándor, Eszterházy Mihály, Török Gábor, Farkassányi Sámuel és Luzsénszky Pál tevé
kenységével kapcsolatos iratokat.) Végül a szabadságharc utolsó, v á l 
ságos napjaiban felmerült rendkívüli feladatok ellátására a kormány
rendkívüli hatáskörrel felruházott kormánybiztosokat küldött ki : így
Halassy Kázmért a már általa korábban is betöltött feladatkörre, szállí
tási kormánybiztosnak Szolnokra (655. old.), Sillye Gábort (hajdúkerü
leti kormánybiztost) az előrenyomuló cári sereggel szemben Debrecen
térségében teljhatalmú kormánybiztosnak és a nemzetőrség parancs
nokának (672. old.), Rákóczy Jánost a Tiszántúlra népfelkelés szerve
zésére és szabadcsapatok alakítására (734. old.) stb. Mindezeket egybe
véve: a jelen kötet — ha az előzőeknél szegényesebben is — értékes
adatokat szolgáltat a kormánybiztosi intézmény történetéhez.
A kifejezetten katonai vonatkozású iratokat három nagy csoportra
oszthatjuk: először a kormány (Kossuth) által a katonai eseményekkel
kapcsolatban kiadott tájékoztató jelentések és felhívások; másodszor
Kossuth levelezése a hadvezérekkel (elsősorban Bem, Perczel, Görgey
és Dembinski tábornokokkal); végül az újoncozással, hadfelszereléssé],
ellátással és szervezéssel kapcsolatos iratok.
Az erősen hadtörténelmi vonatkozású iratok fent említett első cso
portja általában ismert iratokból áll. Mivel többségükben Kossuthvalamilyen országos jelentőségű eseményt közöl a nyilvánosságai, ezért
többségük a Közlönyben is megjelent. (Pl. beszámoló a képviselőházban
a sikeres hadműveletekről, jelentés Pestnek az osztrákok által történt
bombázásáról, majd Buda bevételéről, felhívás az ország lakosságához
az újoncozás meggyorsítására, rendelet a főparancsnokokhoz a hadügyi
igazgatás új rendjéről, jelentés a képviselőháznak a katonai helyzetről
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és a főváros elhagyásának szükségességéről, jelentés Arad elfoglalásá
ról, a komárom—ácsi ütközetről, a hegyesi ütközetről stb.) Ide tartoznak
továbbá a kormányzóelnök által kibocsátott felhívások és kiáltványok
(pl. kiáltvány az Olaszországban harcoló császári sereg magyar kato
náihoz; hazatérésre szólító felhívás a Csehországban állomásozó magyar
csapatokhoz; felhívás a cári intervenció elleni kereszteshadjáratra és
az általános. népfelkelésre ; felhívás a hadsereghez az önvédelmi háború
sikeres megvívása érdekében; 63., 252., 602., 668., 716. és köv. old.), ame
lyek Kossuth prózájának kiemelkedő alkotásai.
A kötet legsokoldalúbb, a hadtörténelem számára legértékesebb
anyagát Kossuthnak a fővezérekkel és tábornokokkal folytatott levele
zése alkotja. Az anyag gerincét a Görgeynek, Bemnek, Dembinskinek
és Perczelnek küldött levelek és utasítások adják, amelyekből kibonta
kozik a Görgey vezette fősereg, az erdélyi, valamint a délvidéki had
erők tevékenységének és az északmagyarországi hadsereg erőfeszítései
nek hiteles képe. Egyben —- és ez adja az események döntő fontosságú
hátterét —• nyomon követhetjük Kossuth kísérleteit, hogy a fősereg
éléről Görgeyt eltávolítsa, hogy mint hadügyminiszternek a tevékeny
ségét közvetlenül szemmeltarthassa. Ismeretes, hogy Kossuth előbb
Damjanich-csal, majd annak szerencsétlen balesete után Bemmel akarta
a fővezérséget betöltetni — de ez utóbbi kísérlet is eredménytelen ma
radt Bem elzárkózása miatt. Nem járt sikerrel Kossuthnak az a törek
vése sem, hogy Görgeyvel — akit elsők között kért fel a minisztérium
tagjai íközül (15. old.) — elfoglaltassa a hadügyminiszteri széket, amely
nek elsődleges fontosságát nem győzte eleget hangsúlyozni. (27., 205...
237., 288., 434., 588., 627. stb. old.) Görgey elfogadta ugyan a hadügyminiszterséget — de megtartotta a fővezérséget is, és amikor a kon
centráció sorozatos elmulasztása és a Szegedre vonulás megtagadása
miatt Kossuth elmozdítja a sereg éléről és a fővárosba rendeli a had
ügyminiszteri tárca haladéktalan átvételére (633—34., 653, old.), akkor
Görgey főtisztjei tanácsára inkább lemond a hadügyminiszterségről,
amit a kormány kénytelen elfogadni (660. old.). Végülis előbb az osztrák.
majd az orosz erők elleni koncentráció elmulasztása miatt a Szegedre
vonult kormány Aradra kénytelen húzódni és Kossuth nem lát más
kiutat, mint aug. 11-én Görgeyre ruházni a legfelsőbb katonai és pol
gári hatalmat (844-^45. old.). Ezek a befejező aktusai Kossuth kormány
zói tevékenységének, majd»azután aug. 15-én elhagyja az országot.
A kifejezetten katonai vonatkozású iratok harmadik nagy csoportja;
alkotják az újoncozás, hadfelszerelés és ellátás és a hadseregszervezés
kérdéseivel foglalkozó (helyenként a kormánybiztosok tevékenységéhez,
csatlakozó) rendelkezések. A kötet anyaga világosan mutatja, hog>
Kossuth a legutolsó pillanatig, a legapróbb részletekig foglalkozott pl.
az újoncozás kérdéseivel. így nemcsak az 50 000 újonc kiállítására vo
natkozó törvényjavaslat (79. old.) és az újoncozásra felhívó rendelet
(244—45., 460. old.) származnak tollából, de megtaláljuk a kötetben r e n -
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delkezését az újonctelepek parancsnokaihoz, amelyben hetenként kétszer
kér jelentést az újoncozás eredményeiről. (431. old.) Ahol pedig szük
ségesnek látszik, ott azonnal beavatkozik, pl. ha egyes telepek nem tel
jesítik előirányzatukat (530. old.), vagy ha más megyék elmaradnak
illetményük kiállításával. ((508., 544. stb. old.) Az iratokból láthatjuk,
hogy Kossuth az újoncok elhelyezésének, kiképzésének és felszerelésé
nek kérdéseiben messzemenően intézkedett. A hadügyminisztériumnak
szintén hetenként kétszer kellett jele.mtést tennie a felszerelés, fegyver- és
lőszergyártás, valamint az újoncozás eredményeiről (249. old ), amelynek
alapján Kossuth azonnal intézkedett hol a salétrom- és lőporgyártásról,
posztókészítésről, vagy orvcisi műszerek gyártásáról, hol a fegyvergyá
rak áthelyezéséről, javítóműhelyek berendezéséről, hol pedig a szállí
tásokról, tartalékok és raktárak létesítéséről. Gondoskodott az új zászló
aljak nemcsak ruhával és fegyverrel, de élelemmel és orvossal való el
látásáról is. Nem riadt vissza attól, hogy az országban található kész
leteket a hadsereg számára lefoglaltassa (158. old.) és a sereget szük
ség esetén a prímasi uradalmak raktáraiból élelmeztesse (511. old.).
Hasonlóképp foglalkozott Kossuth szervezési kérdésekkel is, így pl. az
Ormai-féle vadászezred szervezésének minden lépését figyelemmel kí
sérte.
Kossuth sokoldalú tevékenységének megértetése és a kötetben közölt
iratanyag sokrétűségének érzékeltetése érdekében meg kell jegyeznünk,
hogy a fent vázolt, egész embert kívánó tevékenység ímellett Kossuth
nak még arra is volt ideje, hogy foglalkozzék egyes rokkantak és öz
vegyek segélyezésével, a sebesültek elhelyezésének kérdésével, vagy
clyain kérdésekkel, mint pi. a budai variállak Lerontásakor szem előtt
tartandó városszépítési szempantok (503. old.), a moldvai csángók hazatelepítése (543. old.) és az állami birtokokra való telepítés kérdése
•(767. old.), Goiyom seregeinek vízellátása (667. old.) stb.
Barta Istvánnak sajtó alá rendező munkájáról csak elismeréssel
szólhatunk. Az előző két kötet tapasztalatainak és az elhangzott bírálat
nak figyelembevételével a szövegközlés és jegyzetelés technikáját
továbbfejlesztette olymódon, hogy az maximális segítséget nyújtson a
kutatónak. A közel ezeroldalas hatalmas kötet használatát nagyon meg
könnyítik a részletes regeszták, a gondos jegyzetelés (egyrészt az irat
létrejöttének és a mellette fekvő anyagoknak ismertetése, másrészt
utalások az összefüggésekre és a kapcsolódó anyagra) és nem utolsósor
ban a részletes név- és tárgymutató. Ugyancsak örömmel kell üdvözöl
nünk a sajtó alá rendezőnek azt a már korábban is alkalmazott gya
korlatát, hogy az egyes kérdések ismertetése kapcsán a jegyzetben utal
a legfontosabb (főleg kortársi) irodalomra is. A jegyzetek helyenként
utalnak a közölt irat mellett fekvő érdekesebb anyagra (pl. 53. old.),
máshol pedig közlik a témával kapcsolatos, de egyéb helyen fekvő irat
helyét (pl. a kormánybiztosok esetében a 200., 233. és 734. old.), esetleg
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azok másirányú (pl. gazdaságtörténeti) felhasználásának lehetőségét
(pl. 50. old.). A gondosan készített jegyzetek néhol egészen kis tanul
mányoknak illenek be (213., 328. és főleg 792—93. old.), de seholsem
mennek túl a szükséges magyarázatok határán.
A kötet közöl szép számmal nem Kossuth kezétől eredő iratokat is:
részben fontos minisztertanácsi határozatokat, amelyeknek kialakításá
ban Kossuth természetszerűleg közvetlenül vagy közvetve résztvett;
részben (főleg az utolsó napokból, amikor az események nekilódultak
és ugyanakkor kevés irat maradt fönn) olyan Kossuthhoz intézett jelen
tősebb leveleket, amelyek önmagukban is fontosak, vagy amelyek rész
ben pótolhatják a hiányzó iratokat az események megértésénél. Ezzel
a gyakorlattal feltétlenül egyetértünk, de annál inkább furcsáljuk azt,
hogy a szerkesztő — aki ismeri és eredményesen használta a Borsod—
Miskolci Múzeum értékes kéziratos anyagát — miután közli Szemerének
aug. 3-án Nagyváradon kelt, Kossuthnak küldött jelentését a Görgey
táborában szerzett első tapasztalatokról, miért nem közli Szemere ugyan
onnan, aug 5-én kelt Kossuthnak küldött levelét, amelyben a Görgey
táborában uralkodó hangulatról számol be. E levél szerint Görgey sere
gének tisztikarában „oly gúnyos, a kormányt megvető, ügyünk bukását
hirdető hang uralkodik, mely a hazafiú lelkét mélyig sérti...", s ezért
Görgey a felelős, állapítja 'meg Szemére Bertalan. (Ld. Miskolci Állami
Levéltár. Borsod—Miskolci Múzeum, 1848/49-es anyag. 1054. sz.)
A kötet függelékben közöl 37 olyan; az újabb kutatások során elő
került Kossuth-iratot, amelyek az 1848. szept.—1.849. ápr. szakaszhoz, a
„Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén" c. előző két
kötethez szolgálnak pótlásul.
Jelen kötet, a „Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai" az előző két
kötettel 1848 szeptember közepétől 1849 augusztus közepéig, közel h á 
romezer oldalon, több mint háromezer háromszáz irat tükrében követi
nyomon Kossuth tevékenységét a szabadságharc tizenegy hónapja alatt.
A három kötet — Barta István komoly szakértelemmel párosult gondos
kutatómunkájának eredménye — döntő fontosságú segítség ahhoz, hogy
1848/49 történetét valóban szilárdan tudományos alapra helyezhessük.
A megkezdett munka egyben kiindulópontul szolgálhat a szabadságharc
katonai története szempontjából nélkülözhetetlen kormánybiztosi iratok
•eljövendő kiadásához.
Urbán Aladár

DOKUMENTUMOK A MAGYAR PARTTÖRTÉNET
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
V. 1939 szeptemberétől —- 1945 áprilisáig.
(ÖSSZEÁLL.

SVÉD LÁSZLÓ,

SZABÓ

ÁGNES.)

Budapest 1955. Szikra.
A dokumentumok ötödik — és egyben utolsó — kötete Magyar
ország történetének egyik legválságosabb időszakát, a második világ
háború éveit öleli fel. Bár az ország 1941-ig nem vett részt a háború
ban, a belső és a külső reakció befolyása olyan erős volt, hogy bizo
nyosnak látszott: az ország kikerülhetetlenül sodródik a háború felé.
A bekövetkező nemzeti katasztrófát egy módon lehetett volna csak meg
akadályozni: ha a kormány a dolgozó nép, a munkásosztály erejére tá
maszkodva szilárd és következetes békepolitikát folytat. A magyar ural
kodó osztály azonban nem ezt az utat választotta, hanem „magyar nagy
hatalmi politikát" követve véres háborúba sodorta az országot.
Romlott az ország gazdasági helyzete is: „A Nemzeti Bank évi j e 
lentése szerint 1940 folyamán mintegy 20%-kál emelkedtek a megélhe
tési költségek." (38. old.)
A reakció nem látott más kivezető utat a fenyegető politikai és
gazdasági válságból, mint a revíziós követelések felújítását. A belső
szociális helyzet tarthatatlanságát részben a trianoni béke okozta területveszteségekkel, részben pedig a „zsidókérdéssel" igyekeztek meg
magyarázni. Ezért csatlakozott a Teleki-kormány 1940Jben az Anti
komintern Paktumhoz, amely kötelezte Magyarországot az esetleges,
szovjetellenes háborúban való részvételre.
A Kommunista Párt látta csak tisztán, milyen veszélybe sodródik
az ország, ha továbbra is megmarad a hitleri politika szekértolójának.
„Magyarország csak úgy menekülhet imeg a háborútól, ha függetleníti
magát az impeiúalista hatalmaktól, és külpolitikájában a Szovjetunióra
támaszkodik, mely egyedül biztosíthatja számára a békét" — szögezi
le a párt egyik röpirata. (9. old.)
Természetesen az uralkodóosztály felismerte, milyen veszélyes szá
mára a KMP puszta léte is és mindent elkövetett, hogy legveszedelme-
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sebb ellenségét megsemmisítse. De sem terror, sern árulás nem tudta
megtörni a kommunistákat. Ezek az évek még jobban megerősítették a
pártot, harcosabbá tették, előkészítették a hatalom átvételére.
Ha a dokumentumok jól összeválogatott hosszú során végignézünk,
láthatjuk, milyen erővel és következetességgel harcolt a párt a háború
•ellen. Ezt a harcot a kommunisták a legszélesebb alapokra igyekezték
fektetni, és elsősorban a munkásosztályt ; de ezenkívül minden becsü
letesen gondolkodó, békeszerető magyar emlbert fel akartak sorakoz
tatni a békéért folytatott harcra. A háború éveiben a párt a Kossuthrádió és az illegális újságok (Szabad Nép, Béke és Szabadság stb.) segít
ségével állandóan tájékoztatta a nemzetet a nemzetközi politika ese
ményeiről és igaz képet közölt az arcvonalak helyzetéről. Sürgetett a
párt a német iga lerázására, a béke megkötésére is. Rámutatott azonban
arra, hogy „szervezet és összefogás nélkül a Függetlenségi Front csak
jámbor óhaj. összefogás és szervezet: ezzel áll, vagy bukik a Függet
lenségi Front és vele Magyarország. Az igét hirdetni nem elég. Ha
talommá kell válni. Szervezet nélkül pedig nincs hatalom." (105. old.)
Döntő szerepe volt a pártnak a magyar ellenállási mozgalom meg
szervezésében is. A hadtörténészeknek különös figyelemmel kell olvasni
azokat a dokumentumokat, amelyek a magyar partizánmozgalom ki
alakulásának, fejlődésének tanulmányozására szolgálnak illusztrációs
anyaggal. A magyar partizánmozgalmat nem lehet helyesen tárgyalni,
megbízható értékelését adni, ha nem isimerjük fel benne a Kommunista
Párt döntő szerepét. Ezért ismertetésemben leginkább ennek az anyag
nak a megvilágítását tűztem ki célul.
I. A Kommunisták Magyarországi Pártjának harca
a második világháború első szakaszában
1939. szept. 1—1941. jún. 22.
• Jóllehet Magyarország nem vett részt a háború első időszakában,
a Kommunista Párt már ekkor felemelte szavát a háború ellen. Az Or
szágos Ifjúsági Bizottság kiáltványa leszögezte: „A békét akarjuk — de
•ozt meg is védjük. Ahogy nem akarunk más nemzet szabadságának
árulójává válni ) úgy a magunk függetlenségét sem prédáljuk el." (7. old.)
A párt egységes békefrontot akart a háború ellen létrehozni, ezért igye
kezett agitációját minél szélesebb alapokra fektetni. Schőnherz Zoltán
és Kulich Gyula szervezték újjá a pártot, amely vezetőszerepet játszott
a kor egyik legnagyobb munkásmegmozdulásában, az 1940 októberi
bányászsztrájkban, amely csaknem minden magyar bányára kiterjedt
és 15 hónapig tartott. A sztrájk letörése után sok részvevő bányászt állí
tottak haditörvényszék elé és sújtottak súlyos büntetéssel.
Bár a magyar kormány nem is igyekezet titkolni gyűlöletét a Szov
jetunió ellen, a szovjet kormány nemes gesztussal átengedte az 1849-bea

206

Könyvszemle

és

kritika

zsákmányolt honvédzászlókat Magyarországnak. Ez ismét nagyban
emelte a magyar tömegeknek a Szovjetunió iránt érzett rokonszenvét.
,.A kommunista érzelmű munkásság élénken tárgyalja a honvédzászlók
hazaérkezésekor lezajlóit kommunista tüntetéseket és a [kommunista]
mozgalom erősödésére számítanak." (Csendőrségi jelentés. 32. old.) Nagy
szabású rokonszenvtüntetés fogadta a nemzetközi kiállítás -szovjet p a 
vilonját is.
Az első rész további dokumentumai a kommunista mozgalom erősö
dését, egyre szélesebb körben való terjedését igazolják.
II. A Kommunisták Magyarországi Pártjának harca .
a Szotijetunió elleni háború kezdetétől a sztálingrádi fordulatig
1941. június—1943. január
Páratlanul érdekes dokumentum vezeti be ezt a részt: Werth Hen
riknek, a Honvédvezérkar főnökének bizalmas jelentése a Szovjetunió
ellene támadó hadjárat előkészítéséről. A jelentés nyíltan feltárja, mién
csatlakozott Magyarország a német agresszióhoz. A rekació háborús
céljait Werth foglalja össze. ,,E háborúban részt kell vennünk,
1. mert ezt megköveteli az ország területi épségének, valamint állami,
társadalmi és gazdasági rendszerünk biztosítása;
2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávo
lítása határainkról elsőrendű érdekünk;
3. mert erre kötelez keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és
a bolsevizmussal szembeni állásfoglalásunk úgy a múltban, mint
a jelenben is;
4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük
magunkat;
5. mert további országgyaparításunk is ettől függ." (46. old.)
A magyar reakció gyors sikert és könnyű zsákmányt remélt ettől a
háborútól, amelybe azért avatkoztak be, mert nem voltak tisztában a
szovjet hadsereg erejével: „A háború kérdése pedig igen rövid idő alatt
biztosan el fog dőlni. Ha pedig Németország háborúra határozza magát,
egyfelől a német haderő átütő sikerei alapján, máz-felől a szovjet haderő
értékének és ellenállóerejének ismeretében biztosan számolhatunk azzal,
hogy a német haderő rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet..."
(45. old.). Magyarország népe azonban nem akarta a háborút, ezt Werth
Henrikek is jól (láttáik. A nép igazi hangulatának azonban nem ő, hanem
a Kossuth-rádió adott hangot: „A magyar nép nem akar háborút, sem
„kereszteset", sem megelőzőt. A magyar nép békét akar. Áruló urai mégis
háborút kezdtek, ők kezdték, de a magyar nép fogja befejezni." (48. old.)
A KMP Központi Bizottságának határozata a párt legfontosabb fel
adataként a német fasizmus elleni küzdelmet jelölte meg: „A főfeladat:
Magyarország felszabadítása a német iga alól, a német hadsereg eltávo-
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lítása az országból, a Szovjetunió elleni indokolhatatlan háború meg
szüntetése." (59. old.) Felemelte szavát a párt a magyar katonák okta
lan feláldozása ellen is. A németek moszkvai vereségével foglalkozva
ezeket mondja: „Katonáink német kötelékbe beosztva ott állanak az
orosz fronton. Akiben a nemzeti érzés egy szikrája é l . . . az nem akar
hatja, hogy a vert német hadak honvédeinket is belerántsák szégyenletes
futásukba és megseimmisülésükbe." (65. old.)
Megkezdte a párt a magyar hadifoglyok között is a felvilágosító m u n 
kát. A hadifoglyok első konferenciája már felszólította a magyar had
sereg katonáit, hogy lépjenek kapcsolatba a szovjet csapatokkal és for
dítsák a fegyvert a fasiszták felé. Megkezdődött a magyar szabadság
hőseinek, a németek ellen küzdő magyar partizánoknak szervezése és
kiképzése is.
• 1942. februárjában megjelent a Szabad Nép. Feladatának a függet
len, szabad, demokratikus Magyarország megteremtését jelölte meg.
A kötet néhány cikket idéz a lap hősi múltjából. Általános politikai.,
szervezeti kérdésekkel, a munkás-paraszt szövetséggel foglalkozó cikkek
jelentek meg a Szabad Népben, amely 'mint a legfőbb agitációs eszköz,
döntő mértékben járult hozzá a párttagok elméleti színvonalának eme
léséhez.
A Kommunista Párt egyre erősödő tevékenységére a reakció fék
telen terrorral válaszolt. Börtönbe vetették, meggyilkolták az elfogott
kommunistákat. (Schőnherz Zoltán, Rózsa Ferenc és mások.) A párt
erejét azonban nem tudták megtörni. 1942. március 15-én a kommunis
ták a budapesti dolgozókat nagyszabású béketüntetésre hívták össze, éac
ez a magyar nép békeakaratáit bizonyította.
A Moszkva alatti német kudarc és a szovjet hadsereg 1942 tavaszi
hadjáratának sikerei egyre bizonyosabbá tették a világ előtt, hogy Német
ország, amely a villámháború meglepetésszerű sikerére alapította táma
dását, gyakorlatilag már elvesztette a háborút. A KMP röpiratai ezért
sürgették a magyar népet: Vessen véget ennek az esztelen vérontásnak.
A Szovjetunió nem veszélyezteti Magyarország függetlenségét, erre ga
rancia eddigi politikája, mely a népek közötti békés megegyezés alapján
all. Ezeket a gondolatokat sugározta a Moszkvában élő magyarok fel
hívása.
A Kommunista Pártot nem törte meg a reakció terrorja és a letar
tóztatásokkal járó vérveszteség, hanem újjászervezte sorait és mint
ahogyan a csendőrségi és a szociáldemokrata jelentések panaszkodva
említik, még" fokozta is tevékenységét. Előtérbe került a munkás-paraszt
szövetség létrehozása, bár a Paraszt-szövetség — az egyetlen legális
paraszt-egyesülés — kisgazdapárti vezetői (Nagy Ferenc) igyekeztek ezí
minden eszközzel megakadályozni.
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III. A magyar kommunisták
harca a sztálingrádi
fordulattól
Magyarország német megszállásáig terjedő időszakban
1943. január—1944. március 19.
• A sztálingrádi csata a második világháború döntő fordulatát Jelen
tette; megszűnt a német sikerek kora és ettől kezdve a szovjet csapatok
•diadalmas előnyomulása feltartóztathatatlanná vált. Válságos helyzetbe
került a Voronyezsnél harcoló 2. magyar hadsereg is. A KMP többízben
nyomatékosan figyelmeztette a magyar kormányt: vonja ki csapatait a
Szovjetunió földjéről. Az intés azonban nem talált meghallgatásra. 1943.
januárjában a gyengén felfegyverzett, hiányosan ellátott magyar had
sereg egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el és csaknem teljesen
megsemmisült. így beszélt erről a Kcssuth-rádió: „Voronyezsnél elpusz
tult a 2. magyar hadsereg, legjobb tíz hadosztályunk, 120 ezer magyar
katona. 40 ezer jutott fogságba, 80 ezerre rúg a (halottak és a sebesültek
száma. A magyar hadseregből jó, ha hírmondó maradt." (120. old.)
1943. május 15-én feloszlott a Kommunista Internacionálé (Komin
tern). A határozat célja: a fasisztaellenes erők minél szorosabb össze
fogása volt. A KMP magyarországi vezetősége helytelenül értelmezte ezt
.a határozatot és kimondta a párt feloszlatását. Ezáltal a párt a Nép
frontba olvadt, amely így elvesztette természetes vezetőjét. Ez a likvi
dátori határozat bénítóan hatott a magyar ellenállási mozgalomra is.
A Kommunista Pánt több mint egy éven át szüneteltette működését
A párt külföldi bizottsága helyesen értelmezte a Komintern feloszlatását
és a Kossuth-rádión keresztül továbbra is irányította a magyar függet
lenségi mozgalmat, de a párt magyarországi szervezeteinek hiányát nem
küszöbölhette ki.
1943. július 1-i cikkében Rákosi Mátyás felállította Magyarország
icét háborús évének a mérlegét. A magyar reakció katonai és politikai
vereségét vizsgálva leszögezte: ..Kállayék zsákutcába "kerültek. Látják,
hogy a háború elveszettedé nem vallhatják be, mert hiszen ez politikájuk
-csődjének a bevallását is jelentené." (148. old.)
A szovjet győzelmek sorozata a magyar reakciót is meggyőzte arról,
hogy a németek veresége már csak idő kérdése, de szerették volna hatal
mukat a háború elvesztése után is fenntartani. Ezért az angolszászok
segítségében bíztak, azt remélték, hogy egy balkáni angol partraszállás
meg fogja menteni őket imind a Szovjetuniótól, mind Németországtól.
Kállay miniszterelnök ezért közeledett az angoLszászok felé. Ez nem
akadályozta meg őt, hogy 1944 elején újabb csapatokat ne küldjön a
már „veszedelmes közelségben" levő szovjet csapatok ellen. Ennek a
„hintapolitikának" az lett a megérdemelt következménye, hogy a néme
tek 1944. március 19-én akadálytalanul megszállták az országot.
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IV, A magyar kommunisták
harca a német megszállástól a szovjet
hadsereg magyarországi felszabadító harcának a kezdetéig
1944. március 19^—1944. szeptember
A német megszállás az országot és a Kommunista Pártot nehéz hely-.
zet elé állította. A válságból most már csak fegyveres ellenállással, bátor
kiállással lehetett volna megmenekülni, ezért a Békepárt (a Kommu
nista Párt megszűnése után alakított egyesült párt) fegyveres ellen
állásra hívta fel a lakosságot.
Tovább folyt a hadifogoly katonák nevelése is. Partizán iskolákat
szerveztek azok részére, akik fegyverrel akartak harcolni a németek
ellen. Kiképzésüknél feladatuknak megfelelően sajátságos szempontok
érvényesültek. „Különösen azokra a tulajdonságokra kell súlyt helyez
nünk, ami a partizánharccal összefügg: bátorság, becsületesség, talpra
esettség, hidegvér, kollektivitás, gyors tájékozódás, eszesség és egészség
szempontjából kell őket alaposan megválogatni és formálni." (Rákosi
Mátyás levele egy magyar hadifogoly iskola vezetőjéhez. 183. old.)
Az országon belül a német megszállás után fokozódott a terror, meg
szüntették a baloldali polgári• pártokat is, ezek is illegalitásba vonultak.
A lakosság körében fokozódott a németellenes hangulat.
1944. augusztus 23-án népi forradalom elsodorta Romániában »
fasiszta-barát Antonescu-kormányt. Ekkor már mindenki előtt nyilván
valóvá vált, hogy rövidesen megindul a döntő küzdelem Magyarországért
is. Ennek a harcnak az eredménye pedig nem lehetett kétséges.
Az egész ország területén fokozódott a partizánok tevékenysége. Egy
csendőrségi jelentés szerint például Békés megyében a Inkosság támo
gatja az ejtőernyővel ledobott partizánokat és „különösen a német ka
tonai és biztonsági szerveket igyekeznek hamis bejelentésekkel meg"téveszteni és kifárasztani." {194. old.) Baranyában 81 partizánt adtak át
a magyar hadbíróságnak. Az ország többi részéből is egyre élénkebb
pártizánmozgalomról számolnak be a jelentések.
Több mint egyéves Iszünet után .1944. szeptember 12-én újjáalakult
a Magyar Kommunista Párt. Mindjárt első megnyilatkozásaiban a ma
gyar függetlenségi mozgalom méltó vezetőjének mutatta magát. Fel
hívásaiban a demoikraítikus szabadságjogok biztosítása, az azonnali béke
kötés és a német csapatok eltávolítása mellett szállt síkra. A Kommunista
Párt vezetése alatt a magyar munkásosztály hősiesen ellenállt a né
metekkel és a nyilasokkal szemben.
V. A Kommunista Párt vezette ellenállási
mozgalom
a magyarországi -felszabadító harcok idején
1944. szeptember—1945. április
1944 szeptemberében a Szovjet Hadsereg megkezdte Magyarország
felszabadításának hadműveleteit. A magyar partizánok maguk is igye
keztek kivenni a részüket ebből a hősi küzdelemből. Sikeres szabotázs14 Hadtörténelmi Közlemények — 16723/2
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akciókkal rombolták a németek utánpótlási vonalait, gyengítették a
fasiszták ellenállását
A Vörös Hadsereg feltartóztathatatlan előnyomulásának hatására
Horthy kormányzó mem látott más módot hatalmának megmentésére,
mint a Szovjetunióval való kiegyezést. A magyar reakció nem tudta
végrehajtani ezt az elhatározását. Nem mertek a népre, a kommunis
tákra támaszkodni, elhatározásaik kapkodok, bizonytalanok voltak. Nem
tudtak egységesen fellépni a németek és nyilas csatlósaik ellen. A né
metek — természetesen — előre fel voltak készülve erre a kísérletre,
— számos megbízottjuk volt a kormányzó környezetében — és így
könnyűszerrel el tudták fojtani a magyar reakció erőtlen próbálkozásait.
1944. október 15-én a nyilas Szálasi Ferenc a németek segítségével m a '
gához ragadta a hatalmat. A nyilas puccs sikerének okait vizsgálva
Gerő Ernő így ír: „azok, akiknek kezében volt a hatalom, az egész állam
gépezet, a hadsereg, elmulasztottak megtenni azokat a lépéseket, ame
lyeket a helyzet megkövetelt... így történhetett, hogy a német-náci
banditák s a szolgálatukban álló maroknyi nyilas söpredék,... egyelőre
megakadályozhatták, hogy Magyarország szakítson Hitler-Németország-'
gal és fegyveresen átmenjen a szabadságszerető nemzetek oldalára.
(223. old.)
Megélénkült a magyar partizánok tevékenysége. Amint a szovjet
csapatok közeledtek Budapesthez, a fővárosiban harcoló magyar partizá
nok számos sikeres akcióval segítették elő a főváros felszabadítását.
Az újpesti nyilasház felrobbantása, a Metropol-szálló megtámadása stb.
maradandó emléket állítanak a magyar partizánok hősiességének.
Az ország különböző területein szétszórtan harcoló partizánok fel'
szabadító tevékenységének fontosságára mutat rá a Magyar Partizán
parancsnokság felhívása:
„A partizáruparancsnokok egy pillanatra sem téveszthetik szem elől,
hogy a partizánosztagoknak nemcsak katonai, hanem politikai feladataik
is vannak. A partizánok ma a magyar nép felvilágosítói, a magyar sza
badságharc vezetői... Ha a lakossággal csak felderítés céljából lépnek
érintkezésibe és nem azért, hogy felvilágosítsák és bevonják a harcba
a Szálasi-foanda ellen, akkor sohasem válnak azzá, amivé válniuk kell
a magyar szabadságharc szervezőivé!" (234. old.) A felhívás szerint 9
magyar partizánok legfontosabb feladata: a főváros felszabadításában
való részvétel.
A partizánok mellett a kommunisták vezetésével a munkásosztály,
de csaknem az egész magyar nép is kivette a részét a németellenes
harcból. A lakosság nem teljesítette a kiürítési parancsokat, megakadá
lyozta az üzemek leszerelését, szabotálta a munkát. Különösen Csepel
munkásai tűnték ki hősies ellenállásukkal.
A Magyar Kommunista Párt vezetőszerepet vállalt a felszabadult
ország új, szabad életének elindításában is. Kezdeményezésére 1944.
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december 22-én megalakult az ideiglenes kormány, amely egységbe fog
lalta a magyar demokratikus erőket és melynek első ténykedése a Szov
jetunióval való fegyverszünet megkötése és az ország egy részét még
megszállva tartó Németország ellen a hadüzenet megküldése volt.
A kötet utolsó dokumentumai annak a hatalmas országépítő mun^
kának a megindításáról szólnak, amelynek révén Magyarország ma s
Szovjetunió segítségével és a Kommunista Párt vezetése alatt a szocia
lizmust építő, gazdag országgá változott.

A Magyar Munkásmozgalmi Intézet régi adósságait rótta le akkor,
amikor dokumentköteteket bocsátott közre a magyar párttörténet tanul
mányozásának megkönnyítésére. Most, hogy az öt kötetre tervezett soro
zatnak utolsó kötetéhez érkeztünk el, meg kell állapítanunk, hogy az
összeállítók jó munkát végeztek. Viszonylag kis terjedelemre szorítkozva
is sikerült összegyűjteniök azokat a dokumentumokat, amelyek meg
értetik, világossá teszik azt a hatalmas, hősi küzdelmet, amit a kommu
nisták vívtak a legnehezebb körülmények között az egész magyar nép
érdekében. Gondos összeállítás, alapos jegyzetek és az egyes kötetek
végén bő időrendi mutató segíti elő a ke tétek tanulmányozását.
R. Gy.

14*

KÁLLAI GYULA:
A MAGYAR FÜGGETLENSÉGI MOZGALOM 1939—1945
Szikra, Budapest,

1955. 283 oldal.

Felszabadulásunk tizedik évfordulójára negyedik, átdolgozott kiadás
ban jelentette meg a Szikra Könyvkiadó Kállai Gyula elvtárs könyvét.
A szerző a Kommunisták Magyarországi Pártja egyik vezetője volt a
második világháború idején, s ezért nemcsak résztvevője, hanem alapos
ismerője is annak az áldozatos küzdelemnek, melyet a legjobb magyar
hazafiak vívtak hazánk szabadságáért, függetlenségéért és a demokra
tikus átalakulásért, a fasizmus ellen. Történetírói hűséggel és alaposság
gal megírt munkájában, marxista-leninista pártossággal elemzi a ma
gyar kommunisták harcának legdicsőségesebb, de legnehezebb szakaszát,
«melyet az illegalitás viszonyai között folytattak, hogy megteremtsék a
legszélesebb nemzeti összefogást és elhárítsák a katasztrófát, amely felé
a Hitler szekerén ülő Horthy-fasizmus vonszolta maga után országun
kat.
Kállai elvtárs a magyar függetlenségi mozgalom történetét három
fejezetre osztja fel. Az első fejezetben tárgyalja az antifasiszta erők
helyzetét és a magyarországi népfront-politika sajátosságait a második
világháború előtt. A hitleri fasizmus uralomrajutása Németországban új,
•közvetlen harci feladatot állított a nemzetközi munkásmozgalom elé. E
feladat volt Dimitrov elvtárs megállapítása szerint „ . . . a széleskörű
antifasiszta népfront megteremtése a proletár {egységfront alapján" —
hogy a kommunisták országaik nemzeti érzésű tömegeit mozgósítani
tudják a fasizmus hatalomrajutásának megakadályozására, illetve ural
mának megdöntésére és a fenyegető háborús veszély elhárítására. Ma
gyarországon a harmincas évek közepétől adva voltak az antifasiszta
•népfront-politika megteremtésének objektív feltételei, mert világos volt,
hogy a Horthy-reakció háborús kalandra készült a fasiszta Németország
oldalán, a fenyegető katasztrófa elhárítása pedig az ország lakossága
többségének egyformán közös érdeke volt. Emellett azonban Kállai elv
társ azt is megállapítja, hogy az ország dolgozó tömegei nem ismerték

Könyvszemle

és

kritika

213

fel idejében a közös veszélyt, a legális ellenzéki pártok pedig egyéné
ben tagadták azt, s ebből következően tagadták a nemzeti összefogás
szükségességét is. Mindennek okát a magyarországi fasiszta rendszer
sajátosságai magyarázzák; a féktelen terror és a szellemi elnyomás mel
lett a többpártrendszerhez és a parlamentarizmushoz fűződő illúziók,
melyek következtében a legális ellenzéki pártok és csoportok önző ér
dekeik hajhászása közben végső fokon arra törekedtek, hogy tömegeik
tisztánlátását megzavarják és őket a Horthy-rendszer uszájában tartsák.
Ezért a (fasisztaellenes és háborúellenes magyar függetlenségi mozgalom
•története egyben mindvégig a Kommunisták Magyarországi Pártja fá
radhatatlan küzdelmének története a legális ellenzéki pártok népámító,
•hazaáruló politikája ellen a dolgozó tömegek felvilágosításáért és a kö
zös veszély elleni felsorakoztatásért.
A Kommunista Internacionále VII. Kongresszusainak útmutatá
sai jelentős segítséget nyújtottak a Kommunisták Magyarországi Párt
jának, hogy előző politikáját felülvizsgálva harcot indítson a szektáns
hibák ellen és közvetlen harci feladatként ne a proletárdiktatúra meg
teremtéséért, hanem a imunkás-paraszt demokratikus diktatúra kivívá
sáért, s az ország idemokratikus átalakításáért szóllítsa harcba a magyar
népet. Ezen új stratégiai célkitűzés valóraváltása megkövetelte a munkásegység létrehozását, melyhez az út a szektáriánus hibák felszámo
lásán, a szakszervezetekben folyó munka megjavításán és a többi pár
tokhoz való viszony megváltoztatásán : keresztül vezetett. Heroikus
munka várt a kommunistákra, hogy mindezt sikerre vigyék.
Kállai elvtárs könyve első fejezetében összefoglaló képet ad a szo
ciáldemokrata párt áruló vezetőségének Horthy-rendszert kiszolgáló po
litikájáról, a kommunisták ellen folytatott aknamunkájáról. Ismerteti
azokat a káros és hazug nézeteket, melyekkel mételyezték a munkáso
kat, hogy visszatartsák őket a fasiszta rendszer elleni politikai harctól,
megakadályozzák a munkásosztály egységének létrehozását és leplez
zék saját politikájuk kormány támogató, népáruló voltát. 1936-ban a szo
ciáldemokrata vezérek a népfront ellen még azzal „érveltek", hogy „Ma
gyarországon sohasem voltak, ma sincsenek tradícióval rendelkező erős
.politikai pártok, .amelyek a politikailag öntudatos polgárságot képvisel
őiek. A mai Magyarországon kevés a város, következésképpen kevés a
városi polgárság, amely a népfront-politika legfőbb alkotó e l e m e . . . Ma
gyarországon tehát, sajnos ez idő szerint nincsenek meg a népfront-po
litika feltételei: hiányoznak a hozzávaló pártok és politikusok." 1939ben, mikor a népfront-politika kérdését ilyen egyszerűen elintézni már
nem lehetett, a Népszava és a Magyar Nemzet hasábjain lefolytatott vi
tában megszövegezték a szociáldemokrata vezetők népfront-politikájá
nak elveit. Eszerint a szociáldemokrata vezetők kezetfogtak a polgár
sággal, de nem a fasizmus és a háború ellen, hanem „a szláv és germán
áradat" ellen egyaránt. Tehát a béke egyetlen szilárd bástyáját, a Szov-

214

Könyvszemle

és

kritika

jetuniót ugyanolyan ellenségnek tartották a békés népek számára, mint
a fasiszta Németországot. Miután a szociáldemokrata „népfront" nem
engedte soraiba a kommunistákat és kihagyta a parasztságot is, vilá
gos, ,hogy nem jelenthetett gátat a fasiszta veszéllyel szemben és csak
arra volt jó, hogy nehezítse a hazafias erők tömörítését, kendőzze az
'uralkodó osztállyal való szociáldemokrata összefogást. A szociáldemokrácia behódoló politikájára csattanós feleletet kapott az 1939-es válasz
tásokon, ahol szégyenletes vereséget szenvedett. Ugyanakkor, mikor a
kommunisták a munkás-paraszt demokratikus diktatúra megteremté
sére, az ország demokratikus átalakítására hívták harcba a magyar né
pet, a szociáldemokrata párt a szocializmus követelését írta választási
zászlajára. De még a választási vereség után is a szocializmus megvaló
sításában látta a kiutat a helyzetből. Helyesen állapítja meg erről Kál
lai elvtárs, hogy: ,„A szociáldemokrata párt szociálizmuskövetelése a fa
siszta gonosztevők és háborús bujtogatok elleni ,harc idején nem organizáló, hanem dezorganizáló tényező volt. Demagóg jelszó volt, mely
konkrét harci feladatokat nem tűzött a nép alapvető rétegei elé." Min
den fogadkozás ellenére a választások után sem változtattak behódoló
politikájukon az áruló szociáldemokrata vezetőik. A nyilas mozgalom.'
telleni harcot ugyanúgy az államhatalomtól várták, mint a nemzeti erők
összefogását és továbbra is támogatták a kormány külpolitikáját. Nem
harcra mozgósítottak, hanem tudatosan leszerelték, tömegeiket és a kis
polgári pacifizmus eszméivel fertőzték őket. Ebben a (helyzetben a kom
munistákra várt az a ífeladat, hogy a maguk oldalára vonják a legális
•munkásszervezetekbe tömörült öntudatos forradalmi érzésű munkáso
kat, s megteremtsék az antifasiszta népfront-politika alapját.
Nem volt kisebb feladata a Kommunisták Magyarországi Pártjának
a parasztság csatasorba állítása terén sem. A két világháború között a
kisgazda párt tartott igényt az egész parasztság képviseletére, holott
valójában csak a kulákság érdekeit képviselte és mindvégig a Horthyreakció egyik főtámasza volt. A kisgazda párt belpolitikája híven szol
gálta a mindenkori kormányzat erőfeszítéseit a jobboldali egységfront
megteremtésére és közvetlenül a háború kitörése előtt, mikor a jobboldali
egységfront alapjainak kiszélesítése vált szükségessé, hajlandó volt a
szociáldemokrata párttal való együttműködésre — ha a munkásosztály
letér a marxizmus útjáról. A párt vezetői hallani sem akartak a paraszt
ság fő követelésének a földreformnak teljesítéséről, ugyanakkor teljes
mértékben támogatták a rendszer revizionista külpolitikáját. Becsapott
és elárult tömegeik elfordultak tőlük, egyrészük a nyilasok féktelen de
magógiájának esett áldozatul, a parasztság legjobbjai pedig balra tolód
tak. Ennek következtében a kisgazda párt az 1^30-es választásokon a szo
ciáldemokrata párthoz hasonlóan súlyos vereséget szenvedett. Tömegei
balratolódott része a falukutató írók programjának követőjévé vált. A
kommunisták felismerték a mozgalomban rejlő forradalmi erőt és mellé-
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álltak. Bírálataikkal, tanácsaikkal segítséget nyújtottak a mozgalom ide
ológiai hibáinak leküzdéséhez és a munkás-paraszt szövetség megvalósí
tásának történelmi szükségszerűsége felismeréséhez. E segítséggel a népi
írók kezdetben csupán szellemi mozgalma odáig fejlődött, hogy 1939 nya
rán megalakult a Nemzeti Parasztpárt, a szegényparasztság harcos, de
mokratikus pártja.
A szerző az első fejezetben foglalkozik még a „szellemi honvédelem"nek nevezett irányzattal, melyet Pethő Sándor hirdetett meg a Magyar
Nemzet hasábjain. A „szellemi honvédelem" mint aktív' politikai irány
zat nincs még részleteiben feltárva. Értékeléséhez azonban Kállai elv
t á r s scrnmás összefoglalója megadja a helyes vezérfonalat.
Pethő Sándor a „birodalmi gondolat" hirdetője volt, mely szerint
a Kárpát-medencében egyedül a magyar a vezetésre hivatott nép. E
j,,hivatás" teljesítéséhez a nyugati imperialista hatalmak támogatására
^számított, mert felismerte, hogy ez a fasiszta Németországgal szövet
ségben nem valósítható meg. Mivel azonban a „birodalmi gondolat" leg
főbb veszélyeztetőjének a Szovjetuniót tartotta, ezért programja egy
aránt hirdette a fasizmussal és a bolsevizmussal szemben is a nemzeti
önvédelem szükségességét. Magától értetődik, hogy az ilyen. két. front
ellen harcoló imperialista politika végsőfokon elveszti fasisztaellenes
jellegét és egyértelműen szovjetellenessé válik, s a Hitler zsoldjaiba sze
gődött kormányt támogatva egyedül arra jó, hogy elvonja a tömegeket
az antifasiszta népi szabadságmozgalom frontiéról. Ez lett a sorsa a „szel
lemi honvédelem"-nek Magyarországon, mikor a jobboldali szociálde
mokraták kommunistaellenes politikájával, a kisgazdapárt Horthy-rend
szert támogató vonalvezetésével együtt „a magyar ellenforradalmi rend
szer megmentésének második védelmi vonalává lépett elő." Ilyen irány
zatok és erőviszonyok jellemezték a magyarországi helyzetet és vezettek
odáig, hogy nálunk az antifasiszta népfront-politika nem valósult meg
1936—37-ben, hanem csak a szovjet-német háború kitörése után jelent
kezett, mint tényleges erő az ország politikai életében.
A könyv második fejezete a szovjet-német háború kitörésétől Ma
gyarország német megszállásáig tárgyalja a magyar függetlenségi mozga
lom helyzetét és tevékenységét. Miután a Horthy-fasizmus belesodorta
az országot a szovjetellenes rablóháborúba Hitler oldalán, a Kommu
nisták Magyarországi Pártja Központi Bizottsága megszabta az új hely
zetből következő feladatokat és elhatározta, hogy minden munkáját és
akcióját a háborúbál való kiválás, a Hitlerrel való szakítás és a külön
béke kiharcolása szolgálatába állítja. Mindezek megvalósításának egyet
len lehetséges útja a munkásosztály egységének megteremtésén, a mun
kás-paraszt szövetség létrehozásán és a nemzeti demokratikus egység
front tömegbázisának kiszélesítésén keresztül vezetett. A párt minde
nek előtt a szakszervezetekben kezdeményezett széleskörű akciókat a
munkásosztály helyzetének megjavítására. A munkásság közös érdekei-

216

Könyvszemle

és

kritika

ért folytatott harcok során a gyárak és üzemiek kommunista és szociál
demokrata dolgozói egymásra találtak, megnőtt a párt befolyása a mun
kásosztály soraiban, amit az is bizonyított, hogy több szakszervezet és
szociáldemokrata pártszervezet Jccmmunistákat választott vezető funk
ciókba. A rrurkásegység aŕapjai kezdtek kibontakozni — alulról. He
lyesen állapítja meg ezután a szerző, hogy a munkásosztály „... har
cának sikere az antifasiszta népfront (megteremtéséért főleg attól füg
gött: sikerül-e szoros harci szövetségre lépnie a másik dolgozó osztálylyal: a parasztsággal." A munkás-paraszt szövetség jelentette azt a szi
lárd politikai erőt, amely köré az összes demokratikus, hazafias erők
nek csoportosutaáok kellett. A Kommuniisták Magyarországi Pártja az
ie téren eléje tornyosuló rengeteg nehézség .ellenére is kapcsolatot tu
dott teremteni a magyar parasztsággal a népi írók mozgalmán keresztül,
Kállai elvtárs m á r könyve első fejezetében is foglalkozik »azzal a hat
hatós segítséggel, melyet a kommunisták nyújtottak a szegényparasztság
képviseletében fellépő íróknak ideológiai eltévelyedéseik leküzdéséhez.
A második fejezetben részletesen elemzi ezt a kérdést és különösen ki
emeli Révai elvtárs „Marxizmus és népiesség" c. munkájának nagy jelen
tőségét, a kommunista és népi írók között lefolytatott vitát a munkás
paraszt szövetségről, s ezzel kapcsolatban ismerteti Kovács Imre hazug
reakciós nézeteit, melyek sokáig nehezítették a kérdés elvi tisztázását.
A függetlenségi mczgalcm kibontakozásával kapcsolatban emlékezik
meg a szerző a Kossuth-rádió szerepéről is, namely a párt Külföldi bi
zottságának komoly fegyvere volt a nemzet haladó erőinek mozgósítása
terén. Elemzi a Szovjetunió elleni hadüzenet következtében az ország
politikai életében beállott változásokat, a nyilas fronton bekövetkezett
tszakadást és a ,polgári ellenzék magatartásának megváltozását, melyet
a Szovjetunió és az angolszász hatataiak koalíciójának megváltozása
lidézett elő és rámutat a r r a a munkamegosztásra, amely a szociáldemok
rata vezetők között jött létre, ugyancsak az események hatása alatt.
A magyar nemzeti függetlenségi mozgalom fejlődésének egyik fontos
határköveként értékeli a Népszava 1941-es karácsonyi számának jelen
tőségét.
A párt áldozatos harcai és fáradhatatlan küzdelme eredményeként
az erők összefogásának gondolata 1942 elejére már gyökeret vert a tö
megekben. Ebben a helyzetben a kommunisták március 15-e ünnepét az
ország demokratikus erőinek mozgósítására kívánták felhasználni. Kez
deményezésükre megalakult a Magyar Történelmi Emlékbizottság, mint
a magyar függetlenségi mozgalcm legális vezető szerve azzal a bevallott
céllal, hogy megszervezi az 184®—49-es forradalom ereklyéinek össze
gyűjtését. Jellemző a függetlenségi mozgalom polgári ás szociáldemok
rata szárnyának ingatagságára és megbízhatatlanságára, hogy az Em
lékbizottság kiáltványát sokan csak azután írták alá, miután lépésüket
a belügyminiszter jóváhagyta. Ennél is súlyosabb a szociáldemokrata ve-
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zetők árulása, akik a rendőrség utasítására röviddel március ,15-e .előtt
megtiltották a szervezett munkásságnak, hogy résztvegyen a tüntetésen.
A függetlenségi mozgalom harcos seregszemléjét .azonban /mégsem si
kerül megakadályozni. 1942 március 15-én munkások, parasztok és h a 
ladó értelmiségiek együtt éltették a független, szabad,
demokratikus
Magyarországot, s tüntettek a fasizmus és ja háború ellen. Kállai elv
társ helyesen vonja el a tüntetés tanulságait, melyek közül itt csak
egyet emelünk ki: a magyar néptoen a nemzeti szabadságharcnak olyan
kimeríthetetlen erőforrása volt „ . . . a m i l y e n n e l Európa kevés or=zága
rendelkezett". E /hatalmas erő összefogására, megszervezésére és veze
tésére vállalkoztak a kcrr.imuinisták.
A Eárdcssy-kormány bukása után színre lépő Kállay Miklós mi
niszterelnök amellett, hogy más módszerekkel kísérelte meg a magyar
uralkodó osztály különböző csoportjainak .összefogását és külön érdekei
megóvását a német fasizmussal szemben, legfőbb feladatának tartotta
a íüggetfenségii mozgalom jobbszárnyának megnyerését kormánya szá
mára. Ennek első feltétele volt a Kommunisták Magyarországi Pártjá
nak elszigetelése a mozgalomtól és a párt szétzúzása. 1942 imájus elejé
től július végéig tartott a z a hatalmas Jetartóztatási hullám, amelynek
több mint 60O hazafi esett áldozatul. Tanuvallomási jegyzőkönyvekből
vett idézetek szemléltetik a foglyok borzalmas szenvedéseit a vállalóhelyek kínzókamráibiin. A pártot ért súlyos csapás nagymértékben ki
hatott a függetlenségi mozgalomra is. Az ellenzéki pártok megijedtek.
Hátatfordítottak a nemzeti szabadságharc ügyének és a Kállay-kor>mány felé közeledtek. Lehanyatlott a függetlenségi mozgalom zászlaja.
A Kommunisták Magyarországi Pártja azonban a nagy veszteség után
ismét lábraállt és felemelte a földönheverő zászlót. A mozgalom felfelé
áyelése mégsem következett be, m e r t 1942/43 telén újab letartóztatások
gyengítették a pártot. .
A sztálingrádi csata fordulatot hozott a második világháború tör
ténetébe és súlyos válságba sodorta a fasiszta blokkot. Hatása Magyar
országon is jelentkezett. Katasztrofálisan romlott a (munkásosztály élet
színvonala, elviselhetetlenül megnövekedtek a parasztság terhei é s
mindehhez hozzájárult a 2. magyar hadsereg voronyezsi katasztrófája,
a katonák megundorodása az értelmetlen rablóháborútól, s a német
ellenes hangulat fokozódása.
A Hortby-rerdszer válsága következtében beállott kedvező helyzet
nem vezetett a függetlenségi mozgalom fellendülésére. Az ellenzéki pár
tok vezetőinek kcpituláns politikája és a Kommunisták Magyarországi
Pártjának isúlyos veszteségei mellett oka volt ennek az is, hogy a p á r t
helyes politikai vonalának gyakorlati megvalósítása során súlyos hibá
kat követtek el, s ezek különösen a sztálingrádi fordulat után éreztet
ték eresen a hatásukat. A baloldali jellegű hibákat a párt a második
világháború idejére lényegében felszámolta, de a jobboldali jellegű hi-
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h á k „ . . . többé-kevésbé a második világháború egész ideje alatt Jelle
mezték a párt elvi és gyakorlati tevékenységét", — állapítja meg Kál
lai elvtárs. E hibák „... főleg a Kommunisták Magyarországi Pártja je
lentőségének lebecsülésében, a függetlenségi mozgalomban résztvevő el
lenzéki pártok szerepének túlértékelésében, bizonyos legális illúziók ér
vényesülésében nyilvánultak meg . . . " Mindezeket a Kommunisták Ma
gyarországi Pártjának 1943 júniusában történt feloszlatása tetőzte be,
a m i a lehető legsúlyosabb opportunista, likvidátori hiba volt, mert megfosztotta a függetlenségi mozgalmat egyetlen hivatott vezetőjétől ,har~
•cos élcsapatától. A röviddel később életrehívott Békepárt nem pótol
hatta a KPM feloszlatásával keletkezett hiányt, elhanyagolta a szerve
zeti munkát, elmulasztotta a harc élesebb formáinak alkalmazását és
lényegében csupán propagandamunkára szorítkozott.
Kállai elvtárs megvizsgálva, hogy milyen hatással volt a sztálin
grádi fordulat az ellenzéki pártok politikájára, megállapítja, hogy e
pártok jobboldali vezetői a nemzetmentés útja helyett továbbra is a
.nemzetvesztés .útját járták. Nem akartak a kommunistákkal szilárd szö
vetségben a széles néptömegekre támaszkodva harcolni a német fasisz
t á k és hazai csatlósaik ellen, e helyett ^a reakcióval való további
együttműködést választották. A jobboldali szociáldemokrata vezetők
még a sztálingrádi fordulat után is hangoztatták, hogy az ország füg
getlenségét és szabadságát nemcsak a fasiszta Németország, hanem a
szocialista Szovjetunió részéről is veszély fenyegeti. Továbbra is kitar
tottak a ikommunistaellenefség mellett, nem voltak hajlandók a kom
munistákkal együtt komolyan harcolni a Horthy-rendszer ellen. Abban
reménykedtek, hogy Magyarországot nem a Szovjetunió, hanem az an
golszász hatalmak fogják felszabadítani és változatlanul hirdették a szo
cializmus megvalósításának szükségességét, amivel nem harcra mozgó
sították a tömegeket, hanem leszerelték, ártottak a fasisztaellenes nem
zeti összefogás ügyének. Nem- a háború ellen harcoltak, hanem minden
reális alapot nélkülöző üres terveket kovácsoltak a háború utáni időkre.
A fordulat éve újra a porondra állította a kisgazdapártot is, mint
a magyar reakció tartalékát. Erre több okból szükség volt. A belügymi
niszteri engedéllyel létrehozott Parasztszövetségen belül a kommunisták
segítségével megalakulit a Földmunkás Szakosztály, s ilymódoin a Pa
rasztszövetség vezetése a legtöbb helyen. a szegényparasztság kezébe
került. Meg kellett akadályozni a kommunisták térhódítását a falun,
biztosítani a fennálló társadalmi rend épségét — ezzel a feladattal foízüi
meg a magyar reakció a kisgazdapártot. Ugyanebbe a perspektívába illik
"bele a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt 1943 nyarán megkötött
szövetsége, melyhez hamarosan csatlakozott a Polgári Demokrata Párt
is. E szövetség nem a rendszer megdöntésére irányult, hanem annak át
mentését szolgálta, nem a kommunistákkal együtt indult harcba a
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íasizmus ellen, hanem a kommunisták ellen harcolva a fasizmust
erősítette.
Kállay miniszterelnök hintapolitikája maga után vonta az ország
német megszállását. Ez a megszállás és következményei ismét széles
tömegek szemét nyitották ki. Megmutatták, hová vezet a Hitlerrel való
szövetség útja, bebizonyosodott, hogy a reakció nem kivezeti az or
szágot a háborúból, hanem kész azt a legnagyobb nemzeti szerencsét
lenségbe dönteni. E felismerés nyomán jelentősen kiszélesedett a német
ellenes és háborúellenes erők frontja. A föld alá kény szeritett ellenzéki
pártok most már szükségét érezték, hogy a kommunistákkal szövet
kezzenek. Világossá vált az is, hogy az országot a katasztrófából ki
vezetni csak fegyveres harc útján lehetséges. Kállai elvtárs könyve
harmadik fejezetében bemutatja a kommunisták áldozatos küzdelmét
az egész népre kiterjedő fegyveres ellenállás megszervezéséért, feltárja
e küzdelem nehézségeit és összefoglalja eredményeit. Az 1944-es év
Kossuth Lajos halálának 50. évfordulója volt. A magyar kommunisták
a r r a törekedtek, hogy Kossuth Lajos éve a magyar nép győzelmes sza
badságharcának éve legyen. A Béke párt röpirataiban a nagy hazafi sza
vait idézve hívta a nemzetet a németellenes függetlenségi harc zász
laja alá. Nagysegítséget nyújtott ehhez felhívásaival a Kossuth-rádió
ée a párt Külföldi Bizottsága, amely a Szovjetunió területén anti
fasiszta iskolákat szervezett és partizáncsoportokat küldött haza a fegy
veres harc megindítására.
A magyar függetlenségi mozgalom történetében jelentős előrelépés
volt, hogy a kommunisták és az illegálisan újjászervezett ellenzéki pár
tok képviselői 1944 május végén létrehozták a demokratikus erők harci
szövetségét: a Magyar Frontot. A Magyar Front propagandatevékenysége
utat talált a nép minden rétegéhez, megmutatta a munkások, parasztok,
értelmiségiek és katonák tömegeinek a háborúból való kivezető utat.
A fegyveres ellenállás ennek ellenére mégis késedelmesen bontakozott
ki és nem nőtt át az egész népre kiterjedő fegyveres felkeléssé. Kállai
elvtárs ennek okait elemezve rámutat arra a féktelen terrorhullámra,
ami a német megszállás után elöntötte az országot, megállapítja az el
lenzéki pártok tétlenségét, ami önmagukat átmenteni akaró politikájuk
ból fakadt és magyarázza abból is, hogy a Horthy-fasizmus új erőre
kapott a háborús események következtében és a Lakatos-kormány hiva
talbalépése után ismét feléledtek az angolszász megszálláshoz fűződő
illúziók. Ebben a helyzetben a Béke párt nem tudott megbirkózni az
előtte álló feladatokkal, kommunista párt nélkül nem lehetett eredménye
sen harcolni az országra szakadt veszedelem ellen. A párt újjáalakítása
1944 szeptemberében következett be. Helyesen állapítja meg a szerző
ezzel kapcsolatban: „A párt újraalakítása nem formális változás volt
sem a kommunista, sem a magyar függetlenségi mozgalom történetében.
Ez a változás mély, döntő, a magyar nép sorsának további alakulását
alapjaiban érintő esemény volt. A kommunista párt megalakulásával
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a magyar nép szabadságküzdelmének ismét volt erős, szilárd, céltuda
tos szervezője és vezetője." Ezek a változások azonnal éreztették hatá
sukat. A párt katonai csoportja megkezdte a robbantó gárdák szerve
zését, megalakult a Kommunista Ifjúsági Szövetség és megszilárdult a
munkás-paraszt szövetség, a két munkáspárt vezetősége között létre
jött megállapodás következtében. Kállai elvtárs könyve hátralévő ré
szében foglalkozik Horthy kiugrási kísérletével, amely csupán arra
volt jó, hogy az országot továbbra is benntartsa a Szovjetunió
elleni háborúban; tárgyalja a Kommunista Párt harcát e kísérletek el
len, jellemzi az október 15-i kísérletet és az annak következtében be
állott helyzetet és a magyarországi partizánmozgalom eredményeit.
Kállai elvtárs munkája értékes maradandó alkotás és méltón gazdagítja
történeti irodalmunkat. Nélkülözhetetlen forrás azok számára, akik né
pünk második világháborús történetével foglalkoznak, olyan kézikönyv,
amely helyes választ ad a korszak összes fontosabb kérdéseire.
Tóth Sándor százados
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АГРЕНИЧ, А. А.: От камня до современного снаряда. Москва, Воениздат,
1954. Стр. 161 [2].
[A kőtől a mai lövedékig.]
АЙЗИН, Б. А.: Подьем рабочего движения в Германии в начале 20. века
(1903—1906 гг.) Москва, Акад. Наук, 1954. Стр. 393 [4].
[A munkásmozgalom fellendülése Németországban а 20. század kezdetén.]
АЛЕКСЕЕВ, И. И.: Стрельба орудия прямой наводкой. Москва, Воениз
дат, 1954. Стр. 119.
[Löveg tüzelése közvetlen irányzással.]
АНДРУШЕНКО, А. И.: Адмирал Ушаков. Москва, Учпедгиз, 1951. Стр. 272.
Английская буржуазная революция 17. века. Под. ред. Е. А. Косминский,
Я, А, Левицкий. Том. 1—2. Москва, Акад. Наук, 1954. Кус 2.
[А 17. századi angol polgári forradalom.]
АРЗУМАНЯН, А.: Что такое империализм. Москва, Госполитиздат, 1954.
• Стр. 83.
[Mi az imperializmus?]
АРСЕНИН, А.: Центральный Музей Советской Армии. Москва, Москов
ский Рабочий, 1953. Стр. 117.
[A Szovjet Hadsereg Központi Múzeuma].
АРУТЮНЯН, Ю. В.: Нерушимая дружба народов Советского Союза и
Китайской Народной Республики — прочная опора мира во всем
мире. Москва, „Здание", 1954. Стр. 31.
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[A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság népeinek szilárd barátsága —
a béke szilárd támasza az egész világon.]
БАЕВ, Л. К- — МЕРКУЛОВ, И. А.: Самолет-ракэта (реактивная авиа
ция). 2. изд. Москва, Техниздат, 1953. Стр. 63.
[A rakéta-repülőgép (sugárreakciós repülés).]
БАЕВСКАЯ, Е. А. — ЛЕВАШЕВА, 3. П.; Всемирно — историческая по
беда Советского Союза в Великой Отечественной Войне. Москва, Биб
лиотека СССР имени В. И. Ленина Военный Отдел, 1950. Стр. 59.
[A Szovjetunió világtörténelmi jelentőségű győzelme a Nagy Honvédő
Háborúban.]
БАЗИЛЕВИЧ, К. В.: Внешняя политика русского централизованного госу
дарства. Вторая половина 15 века. Москва, Издат. Московского Уни
верситета, 1952. Стр. 541.
[A központosított orosz állam külpolitikája. А 15. század második fele.J
БАЗИЛЕВИЧ, К. В.: История СССР от древнейших времен до конца 17.
века. Москва, Высшая Партийная Школа при ЦК ВКП(б), 1949.
Стр. 489.
[A Szovjetunió története a legrégibb időktől а 17. század végéig.]
БАРАНОВ, П.: О моральном облике ссветчкого война. Москва, ДОСААФ,.
1955. Стр. 38.
[A szovjet katona erkölcsi arculata.]
БАШКИРОВ, А. В.: Экспансия английских и американских империалистов
в Иране.' (1941—1953 гг.) Москва, Госполитиздат, 1954. Стр. 282.
[Az angol és amerikai imperialisták terjeszkedése Iránban.]
БАХРУШИН, С[ергей] Владимирович]: Избранные работы по истории Си
бири 16 — 17 вв. — Часть 1. Вопросы русской колонизации Сибири в16—17 вв. Москва. Акад. Наук. 1955. Стр. 375.
[Válogatott tanulmányok а 16—17. századi Szibéria történetéről. А 16—17.
századi Szibériának az oroszok által történt betelepítésének kérdései.]
БАХРУШИН, С[ергей] Владимирович]: Статьи по економической, соци
альной и политической истории русского централизованного государ
ства 15—17 вв. Москва, Акад. Наук, 1954. Стр. 379.
[Cikkek а 15—17. századi központosított orosz állam gazdasági, társadalmi
és politikai történetéről.]
БЕРЕЗОВ, П.: Дмитрий Пожарский. Московский Рабочий, 1954. Стр. 297.
БЕСКРОВНЫЙ, Л. Г.: Отечественная война 1821 года и контрнаступление
Кутузова. Москва, Акад. Наук, 1951. Стр. 179.
[Az 1812. évi Honvédő Háború és Kutuzov ellentámadása.]
БИРЮКОВ, В. С: Броня. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 76.
[A páncélzat.]
БЛАВАТСКИИ, В. А.: Очерки военного дела в античных государствах
северного причерноморя. Москва, Акад. Наук, 1954. Стр. 158.
[Tanulmányok a hadügyről a Fekete-tenger északi partvidékének ókori
államaiban.]
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БОДНЕР, В. А.: Автоматика авиационных двигателей. Москва, Оборонгиз,.
1952. Стр. 336.
[A repülőgépmotorok automatikája.]
БОЙКО, И. — ГОЛОБУЦКИЙ, В. — ГУСЛИСТЫЙ, К.: Воссоединение
Украины с Россией. Москва, Акад. Наук, 1954. Стр. 111.
[Ukrajna újraegyesülése Oroszországgal.]
БОЙКОВ, Б. В.: Авиационные двигатели. Москва, ДОСААФ, 1954. Стр. 175_
[Repülőgépmotorok.]
БОКЩАНИН, А. Г.: Социальный кризис римской империи в 1. веке н. е~
Москва, Изд. Унив. 1954, Стр. 236.
[A római birodalom társadalmi válsága az i. u. 1. században.]
БОРИСОВ, Б. А.: Советская Армия — первоклассная армия нашего вре
мени. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 53 [2].
[A Szovjet Hadsereg — korunk elsőrendű hadserege.]
БОРИСОВ, Ю. Б.: Русско — франзузские отношения после франкфурт
ского мира 1871—1875. Под ред. Е. В. Тарле. Москва, Госполитиздат,.
1951. Стр. 287.
[Orosz—francia kapcsolatok a frankfurti béke után.]
БРАСЛАВСКИЙ, Д. А. — ЛОГУНОВ, С. С. — ПЕЛЬПОВ, Д. С : Расчет
и конструкция авиационных приборов. Москва, Оборонгиз, 1954. Стр..
583.
[Repülési műszerek számítása és tervezése.]
БРЫЧЕВ, H.: Военная присяга. 2. изд. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 92 [2].
[A katonai eskü.}
БУЧИЛОВ, Я.: Советская Армия — армия массового героизма. Москва,
Воениздат, 1954. Стр. 69 [2].
[A Szovjet Hadsereg — a tömeges hősiesség hadserege.]
БЫКОВ, Ю. С : Шумы современных самолетов и методы их уменьшения..
Москва, Оборонгиз, 1953. Стр. 63.
[A repülőgépek zúgása és csökkentésének módszerei.]
БЫЧКОВ, Л. H.: Крестьянское партизанское движение в Отечественной
войне 1812 года. Москва, Госполитиздат, 1954. Стр. 103 [1].
[A paraszti partizánmozgalom az 1812. évi Honvédő Háborúban.]
ВАЙСМАН, Л. С : Маневренный планшет. Москва, Воениздат, 1954. Стр..
107 [1].
[Tengerészeti manőverező táblázat.]
ВАСИЛЬЕВ, Г, С : Основы полета моделей с машущими крыльями..
Москва, Оборонгиз, 1953. Стр. 123.
[Csapkodószárnyú modellek repülésének alapjai.]
ВАСИЛЬЕВ, H. П.— ХРУСТОВ, Т. Д.: О советском патриотизме. Сборник
статей. Изд. 2. доп. Москва, Госполитиздат, 1952. Стр. 513.
[A szovjet hazafiasságról. Cikkgyűjtemény.]
Ватутин, Михаил Брагин. (Путь генерала.) 1901 —1944. Москва, Молодая:
Гвардия, 1954. Стр. 358.
[Vatutin. (Egy tábornok útja).]
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ВИЛЯЕВСКАЯ, Т. И.: Авиационные приборы и автопилоты (краткий курс).
Москва, Оборонгиз, 1954. Стр. 212.
[Repülési műszerek és önműködő repülőgépvezető berendezések.]
ВИППЕР, Р[оберт] Ю[рьевич]: Рим и раннее христианство. Москва, Акад.
Наук, 1954. Стр. 266 [1].
[Róma és a korai kereszténység.]
ВИСКОВ, С. И.: Антивоенная коалиция народов. Москва, Госполитиздат,
1954. Стр. 148.
[A népek háborúellenes koalíciója.]
ВИШЕНКОВ, С: Александр Можайский. Москва, Воениздат, 1952. Стр. 126.
Вопросы авиационной медицины. Сборник переводов из зарубежной перио
дической литературы. Под ред. Н. Н. Медведева. Москва, Иностранной
Литературых, 1954. Стр. 283.
[A repülőorvostan kérdései.]
Вопросы скифо-сарматской археологии (по материалам конференсии Инс
титут Истории Материальной Культуры Академия Наук СССР 1952 г.)
Написали: Н. Н. Погребова, Г. Н. Граков, и пр. Ред. Д. Б. Шелов.
Москва, Акад. Наук,- 1954. Стр. 243 [4].
[A szkita—szarmata régészet kérdései.]
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. Том. 1—3.
Москва, Акад. Наук, 1954.
[Ukrajna újraegyesülése Oroszországgal. Oklevelek és adatok.]
Воссоединение Украины с Россией. 1654—1954. Сборник статей. Москва,
Акад. Наук, 1954. Стр. 439.
[Ukrajna újraegyesülése Oroszországgal, 1654—1954. Cikkgyűjtemény.]
Всемирно-Историческая победа под Сталинградом. Сборник статей. Москва.
Воениздат, 1953. Стр. 61.
[A világtörténelmi jelentőségű sztálingrádi győzelem. Cikkgyűjtemény.]
ГАЕВСКИЙ, О. K-: Технология изготовления авиационных моделей. Москва.
Оборонгиз, 1953. Стр. 338.
[Repülőmodellek készítésének technológiája.]
ГАПОНЕНКО, Л.: Солдатские массы западного фронта в борьбе за власть
советов (1917). Москва, Госполитиздат, 1953. Стр. 194.
[A nyugati-front katonatömegei a szovjetek hatalmáért vívott harcban.]
ГАРНИЧ, H. Ф.: 1912 год. Москва, Госкультпросветиздат, 1952. Стр. 214
ГЕНКИНА, Е. Б.: Переход советского государства к новой економической
политике (1921—1922). Москва, Госполитиздат, 1954. Стр. 503.
[A szovjet állam átállása az új gazdasági politikára.]
Герой Советского Союза Тимур Михайлович Фрунзе. Москва, Воениздат,
1955. Стр. 13.
[Frunze, a Szovjetunió Hőse.]
ГОЛИКОВ, С : Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечест
венной Войне. Москва, Госполитиздат, 1952. Стр. 278.
[A Szovjet Hadsereg kimagasló győzelmei a Nagy Honvédő Háborúban.]
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ГОЛОБУЦКИЙ, В. А.: Освободительная война украинского народа под
руководством Хмельницкого (1648—1654 гг.) Москва, Госполитиздат,
1954. Стр. 157.
[Az ukrán nép felszabadító harca Hmelnickij vezetése alatt.]
ГОЛОБУЦКИЙ, В. А.: Богдан Хмельницкий — великий сын украинского
народа. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 51.
[Bogdán Hmelnickij — az ukrán nép nagy fia.]
ГОРБАЧЕВ, Ф. A. — МЕЛКОВРОДОВ, E. А.: Физические основы устрой
ства и работы авиационных приборов. Москва, Оборонгиз, 1953. Стр.
522.
[A repülési műszerek szerkezetének és működésének fizikai alapelvei.]
ГРЕГОВ, M. Д. — KOPOTKOB, И. С : Штурм Перекопа. Москва, „Правда",
1951. Стр. 30.
[Perekop ostroma.]
ГРЕКОВ, Б. Д.: Крестьяне на Русси с древнейших времен до 17 века.
Книга 1. Изд. 2. испр. и доп. Москва, Акад. Наук. 1952. Стр. 533.
[A parasztok Oroszországban a legrégibb időktől а 17. századig.]
ГРЕКОВ, Б. Д.: Киевская Руссь. Москва, Учпедгиз, 1949. Стр. 509.
[A kievi Oroszország.]
ГУМИЛЕВСКИЙ, Лев: Крылья родины. Москва, Детгиз, 1954. Стр. 382.
[A haza szárnyai.]
ДЕБОРИН, Г. А.: Великая победа советского народа. Москва, Воениздат,
1955. Стр. ПО.
[A szovjet nép hatalmas győzelme.]
ДЕНИСОВ, E. — БУЧИЛОВ, Я.: Советская Армия — надежный оплот
мира и безопасности нашей родины. 2. испр. и доп. изд. Москва, Гос
политиздат, 1952. Стр. 130.
[A Szovjet Hadsereg — a béke és hazánk biztonságának szilárd támasza.]
ДЕНИСОВА, M. M. — ПОРШНОВ, M. E. — ДЕНИСОВ, E. H.: Русское
оружие. Краткий определитель русского боевого оружия 11 —19. веков.
Под. ред. Г. А. Новицкого. Москва, Научно-иссл. инст. 1953. Стр. 166.
[Orosz fegyverek. А 11—19. századi orosz fegyverek rövid ismertetése.]
ДЕНИСОВА, M. M. — ПОРТНОВ. M. E.: Тульское художественное ору
жие 18—19. в. в. Москва, Госкультпросветиздат, 1952. Стр. 19.
[Tulai művészi fegyverek а 18—19. században.]
ДОБРОГУРСКИЙ, С. О.: Приборы управления стрельбой по зенитным
целям. Москва, Оборонгиз, 1953. Стр. 70.
[Légi célokra való tüzelés irányításának műszerei.]
ДРАЧЕВ, И. M.: Работа Комсомольской Организации по идейному вос
питанию воинов. Москва, Воениздат, 1955. Стр. 47,
[A komszomolszervezet munkája a katonák eszmei nevelésében.]
ЕВСЕЕВ, И. Ф.: Народные Комитеты Закарпатской Украины органы госу
дарственной власти (1944—1945). Москва. Госюриздат, 1954. Стр. 146.
[Kárpát-Ukrajna Népbizottságai — az állami hatalom szervei.]
15 Hadtörténelmi Közlemények — 16723/2
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ЖИЛИН, П. А.: Контрнаступление Кутузова в 1812 г. Москва, Воениздат,
1950. Стр. 190.
[Kutuzov ellentámadása 1812-ben.]
ЖИЛИН, П. А.: Контрнаступление русской армии в 1812 году. Москва,
Воениздат, 1953. Стр. 398.
[Az orosz hadsereg ellentámadása 1812-ben.]
ЖИЛИН, П. А.: Разгром Турецкой Армии в 1811 году. Москва, Воениздат,
1952. Стр. 62.
[A török hadsereg szétzúzása 1811-ben.]
ЖИЛИН, П. А. — ЯРОСЛАВЦЕВ, А.: Бородинское сражение. Москва,
Воениздат, 1952. Стр. 99.
[A borodinói csata.]
ЖУКОВ, И. Г.: Милитаризация Западной Германии — угроза миру и бе
зопасности народов. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 141.
[Nyugat-Németország militarizálása — a béke és a népek biztonságának
veszélyeztetése.]
ЖУРБА, П.: Герой Советского Союза Александр Матросов. Биографичес
кий очерк. Москва, ДОСААФ, 1955. Стр. 53 [2].
[Alekszandr Matroszov, a Szovjetunió Hőse.]
ЗАЙОНЧКОВСКИЙ, П. А.: Военные реформы 1860—1870 годов в России.
Москва, Изд. Универс. 1952. Стр. 368.
[Az 1860—1870-es évek hadügyi reformjai Oroszországban.]
ЗАЛУЦКИЙ, ~. В.: Изобретатель авиационного парашюта Г. Е. Котель
ников. 2. изд. Москва, Воениздат, 1953. Стр. 126.
[Kotelnikov, az ejtőernyő feltalálója.]
ЗИНГЕР, М[акс]: Герой морских глубин. Москва, ДОСААФ, 1955. Стр. 55.
[A tenger mélyének hőse.]
Из истории русского военноинженерного искусства. Сборник статей. Сост.
и ред. Д. В. Панков. Москва, Воениздат, 1952. Стр. 151.
[Az orosz hadmérnöki tudomány történetéből. Cikkgyűjtemény.]
Институт Славяноведения. Краткие сообщения. 13. Из истории освободитель
ной войны украинского народа. Москва, Акад. Наук, 1954. Стр. 81.
[Szlávkutató Intézet. Rövid közlemények. 13. Az ukrán nép felszabadító
háborújából.]
ИОНОВ, А.: Борьба Большевистской Партии за солдатские массы петро
градского гарнизона в 1917 г Москва, Госполитиздат, 1954. Стр. 167.
[A Bolsevik Párt harca a petrográdi helyőrség katonatömegeiért 1917-ben.]
История Белорусской СССР. Том. 1. Ред. В. Н. Перцев, К- И. Шабуни,
Л. С. Абэцедарский. Минск, Акад. Наук, 1954. Стр. 502 [1].
[A Belorussz Szovjet Szocialista Köztársaság története.]
История Болгарии. Том. 1. (Под. ред. П. Н. Третьякова, С. А. Никитина,
Л. Б. Валева. Москва, Акад. Наук, 1954. Стр. 575.
[Bulgária története.]
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История древного мира. Под ред. В. И. Дьякова и И. М. Никольского.
Учебник для учительских институтов. Москва,Учпедгиз. 1952. Стр. 780.
[Az ókori világ története.]
История средних веков. Том 1—2. Ред. Е. Б, Косминский, С. Д. Сказкин.
Москва, Госполитиздат, 1952—1954. Кус. 2.
[A középkor története.]
История Украинской СССР. Том 1. Ред. А. К. Касименко. Киев, Акад.
Наук Украинской СССР. 1953. Стр. 837.
[Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság története.]
КАЛИНЫЧЕВ, Ф. И.: Правовые вопросы военной организации Русского
Государства второй половины 17 века. Москва, Госюриздат, 1954.
Стр. 170.
[Az orosz állam hadszervezetének jogi kérdései a 17. század második felében.]
KAPACEB, A. B. — ОСЬКИН, Г. И.: Дмитрий Донской. Москва, Воениз
дат, 1950. Стр. 60.
КАРПОВИЧ, Б^ В.: Армия США — орудие американского империализма.
Москва, Воениздат, 1952. Стр. 207.
[Az USA hadserege — az amerikai imperializmus eszköze.]
КИРЯЕВ, H. M.: Партия Большевиков в борьбе за укрепление Советской
Армии в годы мирного социалистического строительства (1921—1940
годы). Москва, „Правда", 1951. Стр. 37.
[A Bolsevikok Pártja a Szovjet Hadsereg megerősítéséért vívott harcban,
a békés szocialista építés éveiben.]
КЛОКМАН, Ю. Р.: Фелдьмаршал Румянцев в период русско — турецкой
войны 1768—1774 гг. Москва, Акад. Наук, 1951. Стр. 204.
[Rumjancev tábornagy az 1768—1774. évi orosz—török háborúk korában.]
КОБЛЯКОВ, И. К.: От Бреста до Рапалло. Очерки истории советскогерманских отношений с 1918 по 1922 г. Москва, Госполитиздат, 1954.
Стр. 249.
[Breszttől — Rapallóig. A szovjet—német kapcsolatok rövid története
1918—1922-ig.]
КОЗАЧЕНКО, А. И. Борьба украинского народа против иноземных пора
ботителей, за воссоединение с Россией. Москва, Госполитиздат, 1954.
Стр. 294.
[Az ukrán nép harca a külföldi elnyomók ellen, az Oroszországgal való
újraegyesülésért.]
КОЗЛОВ, С. H.: Вооружение армии — один из постоянно действующих
факторов, решающих судьбу войны. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 46.
[A hadsereg fegyverzete — a háború sorsát eldöntő, állandóan ható tényezők
egyike.]
КОМАГОРОВ, В. А.: Простейшие военные мосты. Москва, Воениздат,
1955. Стр. 78.
[A legegyszerűbb katonai hidak.]
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КОНДРАТЬЕВ, H.: Ян Фабрициус. Биографический очерк. Рига. Латвий
ское Госизд. 1954. Стр. 272.
[Jan Fabriciusz. Életrajz.]
КОНОНЕНКО, В. М.: Черноморсы в боях за освобождение Крыма и
Одессы (апрель-май 1944 года). Москва, Воениздат, 1954. Стр. 192.
[A fekete-tengeri tengerészek a Krim és Odessza felszabadításáért vívott
harcokban.]
Корейская Народно-демократическая Республика. (Под ред. Н. К. Вайнцвайга и В. В. Лезина.) Москва, Акад. Наук, 1954. Стр. 445.
[A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.]
КОРНИЕНКО, Д. И.: Героическая оборона Севастополя в крымской войне
1853—1856 годов. Москва, „Знание", 1954. Стр. 39.
[Szevasztopol hősies védelme az 1853—1856. évi krimi háborúban.]
КОРНЮШИН, П. — КОРОЛЬКОВ, H.: Советские танкисты.
Воениздат, 1954. Стр. 126.
[A szovjet páncélosok.]

Москва,

КОРОЛЮК, В. Д.: Ливонская война. Из истории внешней политики русс
кого сентрализованного государства во второй половине 16 в. Москва,
Акад. Наук, 1954. Стр. 108.
[A livón háború. A központosított orosz állam külpolitikájának történetéből
a 16. század második felében.]
KOPOTKOB, И. С : Разгром [Петр Николаевич] Врангеля. Москва, Воен
издат, 1955. Стр. 326.
[Wrangel szétzúzása.]
Котовский, Григорий Иванович. Москва, Воениздат, 1951. Стр. 17.
КРАСТЫНЬ, Я. П.: Революция 1905—1907 годов в Латвии. Москва, Акад.
Наук, 1952. Стр. 242.
[Az 1905—1907-es forradalom Lettországban.]
КРИВОГУЗ, И. — МНУХИНА, Р.: Международное значение революции
1905—1907 годов. Москва. Госполитиздат, 1955. Стр. 69.
[Az 1905—1907-es forradalom nemzetközi jelentősége.]
КРИНИЦЫН, Ф. С ; Чесменская победа. Москва, Издат. Военно-морское.
1951. Стр. 44.
[A cseszmeni győzelem.]
КРУПЕНИН, Л. Я.: Воздушный винт В—501 для самолетов ЯК—12 и ЯК—18
(конструкция, обслуживание и ремонт). Москва, Оборонгиз, 1954. Стр.
112.
[А V—501 légcsavar a Jak—12 és Jak—18-as repülőgépek számára (szer
kezet, karbantartás és javítás).]
КРЮКОВ, И.: Гордись своей военной формой. Москва, Воениздат, 1955.
Стр. 45.
[Légy büszke katonai egyenruhádra.]
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КУДРЯВЦЕВ, Б. Б.: О неслышимых звуках. Москва, Воениздат, 1954
Стр. 107.
[Nem hallható hangokról.]
КУЗНЕЦОВ, П. Г. — ИВАНОВ, А. М.: Восстановление очага войны в
Европе. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 150.
[A háborús tűzfészek visszaállításáról Európában.]
"*
ЛЕЩИНСКИЙ, Л. М.: Банкротство военной идеологии германских импе
риалистов. Москва, Воениздат, 1951. Стр. 341.
[A német imperialisták háborús ideológiájának csődje.]
ЛИСЕНКОВ, M.: Знамя части-снмбол воинской чести, доблести и славы.
Москва, Воениздат, 1954. Стр. 51.
[A csapat zászlója — a katonai becsület, hó'siesség és dicsőség szimbóluma.]
ЛИХОДАТ, А. В.: Разгром националистической контрреволюции на Украине
(1917—1922 г. г.). Москва, ГосПолитиздат, 1954. Стр. 654.
[A nacionalista ellenforradalom szétzúzása Ukrajnában.]
ЛИЧАК, H.: Во имя родины. Очерки о героях Советского Союза. Москва
Воениздат, 1954. Стр. 55.
[A haza nevében. Karcolatok a Szovjetunió Hőseiről.]
ЛИ ЧЕН ВОН: Очерки новой истории Кореи. Пер. А. М. Пака. Москва
Иностранной Литературы. 1952. Стр. 190.
[Korea újkori történetének vázlata.]
ЛУРЬЕ, А. — МАРИНИН, А.: Адмирал Г[ригорий] И[ванович] Бутаков.
Москва, Воениздат, 1954. Стр. 176 [1].
МАВРОДИН, В.: Петр I. Москва. Воениздат, 1949. Стр. 162.
Марксизм-ленинизм о войне, армии и военной науке. Сборник статей
Москва, Воениздат, 1955. Стр. 218.
[A marxizmus—leninizmus a háborúról, a hadseregről és a hadtudományról.
Cikkgyűjtemény.]
МАТЮШКИН, H. И.: Что такое советский патриотизм. Москва, Госполитиздат, 1955. Стр. 95.
[Mi a szovjet hazafiság.]
МАШКИН, Н. А. История древнего мира. Москва, Учпедгиз, 1951. Стр. 135.
[Az ókori világ története.]
Милитаризация экономики США и ухудшение положения трудящихся.
Настоящий коллективный труд Института экономики АН СССР. Ав
торы: М. И. Рубинштейн, Н. И. Многолетова. Москва. Акад. Наук,
1954. Стр. 383.
[Az USA gazdasági életének militarizálása és a dolgozók helyzetének
rosszabbodása. ]
МИНАСЯН, M. M.: Победа в Белоруссии. Пятый сталинский улар. Москва
Воениздат, 1952. Стр. 54.
[Győzelem Belorussziában.]
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МИШУЛИН, А. В. Античная Испания до установления римской провинци
альной системы в 197 г. до н. е. Москва, Акад. Наук, 1952. Стр. 360.
[Az ókori Hispánia a római provinciális rendszer i. e. 197-ben való beve
zetése előtt.]
МИШУЛИН, А. В.: Спартак. Москва, Учпедгиз, 1950. Стр. 144.
Молодежи о Советской Армян. (Написали: В. Воробьев, Е. Болтин, и пр.
Ред. В. Московский. Состав. С. Морозов.) Молодая Гвардия, 1955.
Стр. 341 [2]. .
[Az ifjúságnak a Szovjet Hadseregről.]
МУРАТОВ, X. И.: Крестьянская война 1773—1775 г. г. в России. Москва,
Воениздат, 1954. Стр. 206 [1].
[Az 1773—1775. évi parasztháború története Oroszországban.]
МУСЬЯКОВ, П.: Комендор. Москва, ДОСААФ. 1954. Стр. 53 [2].
НАСОНОВ, А. Н.: „Русская земля" и образование территории древнерусс
кого государства. Москва, Акад. Наук, 1951. Стр. 259.
[Oroszország és a régi orosz állam területének kialakulása.]
НАХИМОВ, Щавел] Степанович]: Документы и материалы. Ред. А. А.
Самаров. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 47, 380 [2].
[Okmányok és adatok.]
НЕСТЕРСКИН, А. — ЛУФЕРОВ, А.; На боевом посту. Рассказы о под
вигах часовых. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 79.
[Harci őrhelyen. Elbeszélések az őrök hőstetteiről.]
НИКИФОРОВ, В. H.: Национально — освободительная война китайского
народа против японского империализма (1937—1945). Москва, „Правда",
1950. Стр. 30.
[A kínai nép nemzeti felszabadító háborúja a japán imperializmus ellen.]
НИЧИК, Г. П.: Стрельба в воздухе. Москва, Оборонгиз, 1953. Стр. 302.
[Tüzelés a levegőben.]
НИФОНТОВ, А. С : Россия в 1848 году. Москва, Учпедгиз, 1949. Стр. 315.
[Oroszország 1848-ban.]
Новая история. Том 1. 1640—1789. Под ред. Б. Ф. Поршнева, С. Д.
Сказкина, В. В. Бирюковича. Москва, Госполитиздат, 1953. Стр. 500.
[Újkori történelem.]
Новая история стран зарубежного востока. Под. ред. И. М. Рейснера и
Б. К. Рувцова. Том. 1—2. Москва, Московского Университета, 1952.
Кус 2.
[A külföldi keleti országok újkori története.]
Новая и новейшая история Китая. Краткий очерк. Пер. А. В. Котова и
Л. П. Делюсина, Под ред. В. Й. Никифорова. Москва, Иностранной
Литературы, 1950. Стр. 265.
[Kína újkori és legújabbkori története.]
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Новейшая история стран зарубежного востока. Выпуск 1. (1918—1929 гг.)
(Ред. И. М. Рейснер, Н. А Смирнов и пр.) Москва, Московского Уни
верситета, 1954. Стр. 370.
[A külföldi keleti országok legújabbkori története.]
О начальных етапах развития русского военного искусства. Сборник ста
тей. Москва, Воениздат, 1951. Стр. 122.
[Az orosz hadtudomány kezdeti fejlődési szakaszairól. Cikkgyűjtemény.]
ОРЛОВ, И. M.: Воспитание метких стрелков. Из опыта партийно-полити
ческой работы в стрелковых частях и подразделениях. Москва, Воен
издат, 1954. Стр. 210.
[Jól célzó lövészek nevelése.]
ОСИПОВ, 3.: Забота Коммунистической Партии об укреплении активной
обороны СССР. Москва, Воениздат, 1953. Стр. 71.
[A Kommunista Párt gondoskodása a Szovjetunió aktív védelmének meg
erősítéséről.]
ОСИПОВ, К.: Александр Васильевич Суворов. Москва, Госполитиздат, 1950.
: Стр. 334.
ОСИПОВ, К.: Великая дружба. (К 300-летию воссоединения Украины с
Россией.) Москва, Молодая Гвардия, 1954. Стр. 39.
[A nagy barátság. Ukrajna Oroszországgal való újraegyesülésének 300-ik
évfordulójára.]
ОСЬКИН, В. И.: Взыскания и поощрения важные средства воинского
воспитания. Москва, Воениздат, 1955. Стр. 47.
[A büntetés és ösztönzés a katonai nevelés fontos eszköze.]
ОСЬКИН, Г. И. — КАРАСЕВ, А. В.: Кузьма Минин и Димитрий Пожар
ский. Москва, Воениздат, 1951. Стр. 89.
Очерки истории СССР. 1907 — март 1917. Под. ред. А. Л. Сидорова,
Москва, Учпедгиз, 1954. Стр. 349.
[A Szovjetunió törtenete.]
ПАВЛОВ, В. А.: Авиационные гироскопические приборы. Москва, Оборонгиз, 1954. Стр. 411.
[Pörgettyűs repülési műszerek.]
ПЕТРОВ, Б. — ЛОБАНОВ, Н. — БЕЛОУСОВ, А.: Подготовка парашю
тиста. Москва, ДОСААФ, 1954. Стр. 279.
[Az ejtőernyős kiképzése.]
ПОБЕЖИМОВ, И. Ф.: Устройство Советской Армии. Краткий историчес
кий очерк. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 142 [1].
[A Szovjet Hadsereg szervezete. Rövid történelmi vázlat.]
Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. Подг. В. И.
Малышева. Москва-Ленинград, Акад. Наук. 1952. Стр. 131.
[Báthory István Pszkov városába való megérkezésének története.]
ПОНОМАРЕВ, И. И.: Герои „Потемкина". Москва, Воениздат, 1955. Стр.
102 [3].
[A Potemkin hősei.]
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ПОНОМАРЕВ, И. И.: Герои „Варяга". Москва, Воениздат, 1954. Стр. 102 [2].
[A Varjag hősei.]
ПОПОВ, В. А.: Самолёт (устройство и полет). Москва, Воениздат, 1953.
Стр. 122.
[A repülőgép (szerkezet és repülés).]
ПОПОВА, Л[юдмила]: Дважды герой Советского Союза Петр Афанасьевич
Покрышев. Москва, Воениздат, 1953. Стр. 30.
[Pokrisev, a Szovjetunió kétszeres hőse.]
ПОРОШИН, М. Н.: Работа с руководителями политзанятий в части.
Москва, Воениздат, 1954. Стр. 86 [2].
[A csapatok politikai foglalkozásainak vezetőivel való munka.]
ПРОКОФЬЕВ, E. А.: Борьба декабристов за передовое русское военное
искусство. Москва, Акад. Наук, 1953. Стр. 312.
[A dekabristák harca az orosz hadművészet fejlődéséért.]
ПРОКОФЬЕВ, E. А.: Военные взгляды декабристов. Москва, Воениздат,
1953. Стр. 173.
[A dekabristák katonai nézetei.]
ПРОЧКО, И. С : Передовой характер отечественной артиллерийской науки
и техники. Москва, Воениздат 1952. Стр. 178.
[Hazánk tüzérségi tudományának és technikájának élenjáró jellege.]
ПУХОВСКИЙ, H. В.: О превосходстве советской военной науки над бур
жуазной наукой. Москва, „Правда", 1949. Стр. 31.
[A szovjet hadtudomány felsőbbrendűsége a burzsoá hadtudomány felett.]
Рабочее движение в России в 19 веке. Том 1. 1800—1860. — Часть 2.
1826—1860. Изд. дополненное. Волнения крепостных и вольнонаемных
рабочих. (Сборник документов и материалов. Под ред. А. М. Панкра
това.) Москва, Господитиздат, 1955. Стр. 743.
[A munkásmozgalom Oroszországban а 19. században. A jobbágyok és
szerződéses munkások mozgalmai.]
РАЗИН, E. А.: История военного искусства с древнейших времен до пер
вой империалистической войны 1914—1918 г. г. Часть 1—2. Москва,
Воениздат, 1940. Кус. 2.
[A hadművészet története a legrégibb időktől az 1914—1918. évi első
imperialista háborúig.]
РАЗИН, E. А.: История^ военного искусства. Том 1. Военное искусство ра
бовладельческого периода войны. Москва, Воениздат, 1955. Стр. 71, 558.
(A hadművészet története. 1. köt. A rabszolgatartó társadalom korának
hadművészete.]
РАКОВСКИЙ, Л[еоитин]: Генералиссимус Суворов. Москва-Ленинград,
Госиздат, 1950. Стр. 586.
Революции 1848—1849. Том. 1—2. Под ред. Ф. В. Потемкина — А. И.
Молока. Москва, Акад. Наук, 1952. Кус 2.
[Az 1848—49-es forradalmak.]
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Румянцев, П. А. Том 1. 1756—1763. Под ред. П. К. Фортунатова. Москва,
Воениздат, 1953. Стр. 23, 686.
Румянцев, П. А. Том 2. 1768—1775. Под ред. П. К. Фортунатова. Москва,
Воениздат, 1953. Стр. 34, 863.
Русские мореплаватели. Москва, Воениздат, 1953. Стр. 32, 671.
[Orosz tengerjárók.]
САЛЕЕВ, Щиколай]: Герой Советского Союза Николай Носуля. Москва,
Воениздат, 1954. Стр. 47.
[Noszulja, a Szovjetunió Hőse.]
САПОЖНИКОВ, Б. Г.: Первая гражданская революционная война в
Китае 1924—1927 г. г. Военно-исторический очерк. Москва, Госполитиздат, 1954. Стр. 98.
[Az első polgári forradalmi háború Kínában az 1924—1927. években.]
Сберегай технику. (Сост. А. Д. Жариков, П. С. Горонов.) Москва, Воениз
дат, 1955. Стр. 68.
[Óvd meg a műszaki felszerelést.]
Сборник договоров России с другими государствами. 1856—1917, Под ред.
Е. А. Адамова. Сост. Й. В. Козьменко. Москва, Госполитиздат, 1952.
Стр. 462.
[Oroszország más államokkal való szerződéseinek gyűjteménye.]
СВИРИДЕНКО, Г.: Любите море и военно-морскую службу. Москва, Воен
издат, 1954. Стр. 125 [2].
[Szeressétek a tengert és haditengerészeti szolgálatot.]
СЕРГЕЕВ, M. А.: Оборона Петропавловска на Камчатке. 3. изд. Москва,
Воениздат, 1954. Стр. ПО [1].
[A kamcsatkai Petropavlovszk védelme.]
СМИРНОВ, И. И.: Восстание Болотникова 1606—1607. Москва, Госполит
издат, 1951. Стр. 588.
[Bolotnikov felkelése 1606—1607.]
СМИРНОВ, Л. В.: Радиоведение (самолетный панорамный радиолокатор).
Москва, Воениздат, 1954. Стр. 55.
[Rádióirányítás (fedélzeti rádiólokátor).]
СМОТРИЦКИЙ, Е.: Лопата — друг солдата. Москва, Воениздат, 1955.
Стр. 47.
[A lapát — a katona barátja.]
СОБОЛЕВ, А.: О советском патриотизме. Москва, Московский Рабочий,
1954. Стр. 105.
[A szovjet hazaiiságról.]
СОНКИН, М.: Русская ракетная артиллерия. (Исторические очерки.) Изд.
2. перераб.и доп. Москва, Воениздат, 1952. Стр. 195.
[Az orosz rakétatüzérség. (Történelmi vázlatok).]
СОРОКИН, А. И.: Оборона Порт-Артура. Русско-японская война 1904—
1905. Москва, Воениздат, 1952. Стр. 269.
[Porth-Arthur védelme. Az 1904—1905. évi orosz—japán háború.]
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Клягина-Кондратьева. ПредислоЕие: Л. Воробьев.) Москва, Госиздат,
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[Jegyzetek a bolgár felkelésekről.]
СУВОРОВ, АГлександр] Васильевич]: Полковое учреждение. Москва, Воениздат, 1949. Стр. 151.
[Az ezred intézménye.]
СУРАТ, С. П.: Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной
Войны. Москва, „Правда", 1954. Стр. 47.
[A Szovjetunió külpolitikája a Nagy Honvédő Háború éveiben.]
Танк. [Написали:] А. С. Антонов, Б. А. Артамонов и пр. Москва, Воениздат, 1954. Стр. 606 [1].
[A harckocsi.]
ТАРЛЕ, Е. В.: Експедиция адмирала Д. Н. Сенявика в Средиземное Море
(1805—1807). Москва, Воениздат, 1954. Стр. 165.
[Szenjavin admirális expedíciója a Földközi tengeren.]
ТАРЛЕ, E. В.: Крымская война. 2. изд. Том. 1—2. Москва-Ленинград,
Акад. Наук, 1950. Кус 2.
[A krimi háború.] •
Терминология кислородного и высотного оборудования самолётов. Москва.
Акад. Наук, 1954. Стр. 17.
[A repülőgépek oxigén- és magassági berendezésének terminológiája.]
[Триста] 300-летие воссоединения Украины с Россией — всенародное тор
жество. 1654—1954. Сборник статей. Мссква, Госполитиздат^ 1954.
Стр. 103.
[Ukrajna Oroszországgal való újraegyesülésének 300 éves évfordulója —
össznépi ünnep.]
ТРУХАНОВСКИЙ, В.: Против происков империалистических поджигателей
войны. Москва, Госполитиздат, 1953. Стр. 85.
[Az imperialista háborús gyújtogatok cselszövései ellen.]
ТЫРОВИЧ, M.: Революционное движение в Силезы в 1846—1849 гг.
Москва, Иностранной Литературы, 1951. Стр. 86.
[Forradalmi mozgalom Sziléziában az 1846—1849-es években.]
УДАЛЬЦОВ. И. И.: Очерки из истории национально — политической
борьбы в Чехии в 1848 году. Москва, Акад. Маук, 1951. Стр. 250.
[Vázlatok a nemzeti-politikai harc történetéből Csehországban 1848-ban.)
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ФЕДОСЕЕВ, H.: Славный боевой путь Советской Армии. Москва, Госполитиздат, 1953. Стр. 85.
[A Szovjet Hadsereg dicsőséges hadiútja.]
, •
ФОРТУНАТОВ, П. К.: Война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии..
Под ред. С. А. Никитин. Москва, Учпедгиз, 1950. Стр. 177.
[Az 1877—1878. évi háború és Bulgária felszabadulása.]
. Фрунзе, Михаил Васильевич. Полководческая деятельность. Сборник ста
тей. Москва, Воениздат, 1951. Стр. 261.
[Hadvezéri tevékenység. Cikkgyűjtemény.]
ХЛЕБНИКОВ, Н. М.: Достойная славы. О нашей артиллерии ее прошлом
и настоящем. Москва, Молодая I вардия, 1955. Стр. 94 [1].
[Méltó a dicsőségre. Tüzérségünk múltjáról és jelenéről.]
XOMEHKO, E.: О войнах справедливых и несправедливых. Москва, Воен
издат, 1954. Стр. 95.
[Az igazságos és igazságtalan háborúkról.]
Хрестоматия по истории СССР. Том 1. С древнейших времен до конца
17. века. Сост. В. И. Лебедев, М. Н. Тихомиров и пр. 4. изд. испр. и
доп. Москва, Учпедгиз, 1951. Стр. 541.
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ХУА ГАН: История революционной войны тайпинского государства. Пер.
А. Г. Гатов. Ред. и предисловие М. Ф. Юрьев. Москва, Иностранной.
Литературы, 1952. Стр. 303.
[A tajping állam forradalmi harcának története.]
ЦИОЛКОВСКИЙ, К. E.: Собрание сочинений. Том. 1. Аэродинамика.
Москва, Акад. Наук, 1951. Стр. 266.
[Ciolkovszkij ö-szes művei. 1. köt. Aerodinamika.]
ЧЕБАЕВСКИИ, Ф. В.: Разгром второго похода Антанты. Москва, „Знание",.
1952. Стр. 31.
[Az antant második hadjáratának szétzúzása.]
ЧЕРНОВ, А. К.: Вооруженные силы Русского государства в 15—17. в. в.
Москва, Воениздат, 1954. Стр. 222.
[Az orosz állam fegyveres erői a 15—17. században.]
ШАТАГИН, H. И.: Организация и строительство Советской Армии впериод иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—
1920 гг.) Москва, Воениздат, 1954. Стр. 246.
[A Szovjet Hadsereg szervezete és felépítése a külföldi katonai intervenciá
és a polgárháború időszakában.]
ШЕВЧЕНКО, Ф. П.: Нерушимая дружба украинского и русского народов.
Москва, Госполитиздат,. 1954. Стр. 94.
[Az ukrán és az orosz nép megbonthatatlan barátsága.]
ШЕВЧУК, M. K. — КАТУРКИН, E. А.: Как преодолевать инженерные
заграждения. Москва, Воениздат. 1954. Стр. 79 [1].
[Hogyan kell leküzdeni a műszaki akadályokat.]
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ШЕПП, С. А.: Корабли морских глубин. 2. изд. Москва, Воениздат, 1955.
Стр. 302.
[A tenger mélységeinek hajói.]
ШИМАНОВ, Н. А.: Художественная литература и воинское воспитание.
Москва, Воениздат, 1954. Стр. 113 [2].
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ШИШКОВ, В[ячеслав]: Емельян Пугачев. Том; 1—3. Москва, Госиздат,
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ЮРЬЕВ, М. Ф.: Историческая победа китайского народа над американским
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„Правда", 1950. Стр. 30.
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ЮРЬЕВ, M. Ф.: Китайская революция 1925—1927 годов. Москва „Правда",
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Москва, Молодая Гвардия, 1954. Стр. 39.
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A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBÓL
Archivarbeit und Geschichtsforschung. Hrsg. v. der Hauptabteilung Archivwesen
im Ministerium des Innern der Regierung der Deutscher Republik. Berlin,
Rütten — Loening, 1952. 213 p.
[Levéltári munka és történelmi kutatás.]
BARRACLOUGH, Geoffrey: Die mittelalterlichen Grundlagen des modernen
Deutschland. (The origins of modern Germany). Weimar, Böhlaus, 1953.
VIII, 381 p.
[A mai Németország középkori alapjai.]
BARTEL, Walter: Unser Präsident Wilhelm Pieck. Erzählungen aus seinem
Leben v.
. Berlin, Kinderbuchverl. 1954. 155 p. 16 t.
[Elnökünk Wilhelm Pieck.]
BASLER, Werner: Deutsch—sowjetische Beziehungen in den Jahren 1933—1939.
Berlin, Verl. Kultur u. Fortschrift, 1954. 34 [2] p.
[Német—szovjet kapcsolatok az 1933—1939. években.]
BASLER, Werner: Deutsch—sowjetische Beziehungen in der Zeit der Weimarer
Republik. Berlin, Verl. Kultur u. Fortschrift, 1954. 31 p.
[Német—szovjet kapcsolatok a weimari köztársaság korában.]
BEUMANN, Helmut: Widukind von Korvéi. Untersuchungen zur Geschichtsschreibung und Ideengeschichte des 10. Jahrhunderts. Weimar, Böhlaus,
1950. 300 p.
[Korvei Widukind. Kutatások a X. század történetírásához és szellemtörténetéhez.]
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[Az 1877—1878-as háború és Bulgária felszabadítása.
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lírások Gneisenautól és Gneisenauról.]
GRIEWANK, Kari: Deutsche Studenten und Universitäten in der Revolution
von 1848. Weimar, Böhlaus, 1949. 90 p.
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[Drezda korai történetéhez.]
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Weimar. Weimar, Böhlaus, 1955. XV, 543 p.
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HAUSSHERR, Hans: Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit vom Ende des 14.
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KAMNITZER, Heins: Zur Vorgeschichte des Deutschen Bauernkrieges. Berlin,
Rütten — Loening, 1953. 143 p.
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köztársaság
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KOWALSKI, Jozef: Die russische revolutionäre Demokratie und der polnische
Aufstand 1863. (Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie styczniowe).
Berlin, Rütten — Loening, 1954. 225 p.
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1954. 285 p. 1 t.
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Aufbau Verl. 1953. 21 [2]' p.
[Scharnhorst, a haladás, tábornoka.]
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Lehren des nationalen Befreiungskampfes 1806 bis 1815. (Red. v. Siegfried
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MITTEIS, Heinrich: Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer ver
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Böhlaus, 1953. XI, 483 p.
[A nagy középkor állama.]
.
.
MORRIS, Max: Von (William) Cobbett bis zu den Chartisten 1815—1848.
Auszüge aus zeitgenössischen Quellen. (From Cobbett to the chartists
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1815—1848). Hrsg. v.
. Berlin, Rütten — Loening, 1954. 186 [2] p.
[William Cobbett-től a chartistákig, 1815—1848.]
MÜLLER—MERTENS, Eckhard: Das Zeitalter der Ottonen. Kurzer Abriss
der politischen Geschichte Deutschlands im zehnten Jahrhundert. Berlin,
Rütten — Loening, 1955. 214 [1] p.
[Az Ottók korszaka. A 10. századi német történelem rövid kivonata.]
[NEVSZKAJA, V. P.] Newskaja: Byzanz in der klassischen und hellenistischen
Epoche. (Bizantij v klaszszicseszkuju i elliniszticseszkuju epohi). Leipzig,
Koehler—Amelang, 1955. 170 p. 1 t.
[Bizánc a klasszikus és a hellenisztikus korban.).
[NIFONTOV, A. S.] Nifontow: Russland im Jahre 1848. (Roszszija v 1848
godu). Berlin, Rütten' — Loening, 1954. 368 p.
[Oroszország 1848-ban.]
OBERMANN, Karl: Die Beziehungen des amerikanischen Imperialismus zum
deutschen Imperialismus in der Zeit der Weimarer Republik (1918—1925.)
Berlin, Rütten — Loening, 1952. 167 p.
[Az amerikai imperializmus kapcsolatai a német imperializmussal a weimari
köztársaság korában.]
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1952. 145 p.
PIECK, Wilhelm: Der neue Weg zum Gemeinsamen Kampf für den Sturz der
Hitlerdiktatur. 4. Aufl. Berlin, Dietz Verl. 1954. 184 p.
[Uj út a Hitler-diktatúra bukásáért való közös harchoz.]
Quellen zur älteren Wirtschaftsgeschichte Mitteldeutschlands. Hrsg. v. Herbert
Heibig. Teile 1—5. Weimar, Böhlaus, 1952—53. 5 db.
[Források Közép-Németország régebbi gazdaságtörténetéhez.]
RADDATZ, Karl: Faschismus und Krieg. Das Programm der Adenauer-Regie
rung. Berlin, Kongress Verl. 1952. 88 p.
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SCHMARSOW, Gerhard: Vom Fliegen. Einführung in die Aerodynamik. Pössneck, Verl. Neues Leben, 1954. 81 p.
[A repülésről. Bevezetés az aerodinamikába.]
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[SERGEENKO] Maria J., Sergejenko: Pompeji. 2. Aufl. Leipzig, Koehler—
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SIEBER, Siegfried: Zur Geschichte des erzgebirgischen Bergbaues. Monographie
zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Sachsens. Halle, VEB Verl. 1954.
135 p.
[Az érchegységi bányászat történetéhez.]
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Berlin, Dietz Verl. 1954. 112 p.
[Az oradouri halálper.]
ULBRICHT, Walter: Der faschistische deutsche Imperialismus. 1933—1945.
(3. Aufl.). Berlin, Dietz Verl. 1952. 115 p.
[A fasiszta német imperializmus.]
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