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NÓGRÁDI SÁNDOR VEZÉREZREDES 
1894—1971 

Alig néhány hete, hogy a Magyar Televízió egy ország népét hívta 
meg a vele folytatott beszélgetésre. Még fülünkben csengenek halk, 
töprengve formált szavai, ahogy egy élet értelmét próbálta kincsül 
hagyni ránk röpke félórában. Arca már megtört, mozdulatai félbe
szegültek, csak beszédes szemei, a szellem tisztaságával kifejtett gon
dolatai árulkodtak egy nagy lélek utolsó lobogásáról. 

Mi volt a szakmája? Esztergályos, újságíró, diplomata, katona? Hi
vatásos forradalmárnak vallotta magát, akinek élete három nagy tör
ténelmi korszakon vezetett át. Az elsőben Lenin eszméit plántálja 
Európa-szerte, majd fegyvert ragadva Szlovákia és Magyarország 
hegyei között harcol a fasizmus ellen, ezt követően a győztes szocia
lista forradalom állítja mind magasabb beosztásba, ad kezébe hatal
mat, ruház rá fontos tisztséget. 

S mielőtt kilobbanna a láng, odaáll 2 millió ember elé: itt vagyok, 
megítélhettek. Számot ad egész életéről, amelynek iránytűjére a for
radalmi hűség és a tiszta emberiesség jelszavai voltak felírva. 

Füleken született, majd Szécsényben nevelkedett, ahol apja pék-
mesterséget folytatott. Pesten a rézesztergályos, Losoncon a villany
szerelő szakmát ismeri meg. Közben tanul, képezi magát, megcsapja 
az első világháború utáni nagy forradalmi áramlat szele. 1918 tava
szán behívják a közös hadseregbe, tisztjelölt lesz, a háború végén 
tizedesi ranggal szerel le. 

Visszatérve a losonci gyárba főbizalmivá választják, részt vesz a 
KMP helyi szervezetének megalapításában. 1919 februárjában egyik 



szervezője a megszálló csehszlovák burzsoá hadsereg elleni dél-szlo
vákiai általános sztrájknak. A statárium elől Budapestre távozik. 

A Tanácsköztársaság idején részt vesz a szakszervezeti munkában, 
majd május derekától a Vörös Hadsereg Bebel-laktanyai kiképző ala
kulatánál tevékenykedik mint szakaszparancsnok. Századát a frontra 
vezénylik, de bevetésre már nem kerülnek. 

A fehér terror elől Losoncra menekül. Részt vesz a szlovákiai mar
xisták megszervezésében, majd Prágában a Cseh Kommunista Ifjú
sági Szövetség egyik titkára lesz. A letartóztatás elől a párt Berlinbe 
menekíti. A forradalmi tevékenység újabb állomása Moszkva, Bécs, 
majd Bukarest. Megjárja a sziguranca börtöneit, ott van a kommu
nisták ellen indított nagy terrorper vádlottai között. Román elvtársai 
szöktetik meg és segítik át a szabadság földjére: Szovjet-Oroszor
szágba. 

1926 őszétől a párt újra Csehszlovákiába küldi. A Szudéta-vidéken 
— illegalitásban — szerkeszti a kommunista Vorwärts-t. A cseh rend
őrség átteszi Szászországba, majd onnan Ausztriába toloncolják. A 
forradalmár Nógrádi azonban pár hónap elteltével újra Prágában 
dolgozik. Csehországban és Kárpátalján végez fontos pártmunkát. 

Berlinben tanúja Hitler hatalomátvételének. Az emberiségnek, a 
békének szörnyű ellensége támadt: „A vész közeledését minden por-
cikám érezte" — írja visszaemlékezésében. Titkára lesz a „Fasizmus 
és Háború Ellenes Világbizottságnak". Párizsban Henri Barbusse-szel, 
Francis Jourdainnel, Albert Nordennel szervezi a politikai tömegak-
cikókat a béke, az összefogás, a Népfront jegyében. Kapcsolatot te
remt Romain Rollanddal is. Svájctól Belgiumig járja Nyugat-Európát. 
Spanyolországban háromszor is megfordul. Forradalmi munkát végez, 
majd Franco lázadása után szervezi a „Fegyvert Spanyolországnak" 
mozgalmat. 

1936-tól újra Moszkvában van, ahol a Kommunista Internacionálé 
munkatársaként gyümölcsözteti a nyugat-európai munkásmozgalom
ban, a Népfront szervezésében gyűjtött tapasztalatait. 

A második világháború idején katonának jelentkezik, de frontszol
gálati kérését elutasítják. A Szovjetunióban életre hívott Kossuth rá
dió szerkesztője, bemondója lesz. Ezekben az években a magyar nép 
lelkiismeretének felrázásáért, a háborúból való kiválásáért, az anti
fasiszta harc kibontakoztatásáért tevékenykedik. 

1944 tavaszától a párt külföldi bizottsága megbízásából a magyar 
partizánmozgalom megszervezésével foglalkozik. Vezeti az obarjovi 
szabadságharcos kiképzőtábor magyar részlegét, politikai nevelőmun
kát folytat, részt vesz az osztagok bevetésének harcászati előkészítésé
ben. „Ha pontosan meg akarom határozni saját szerepemet a parti
zánmozgalomban, azt kell mondanom, hogy a táborban a magyar par
tizániskola parancsnoka voltam és egyben a magyar ejtőernyős par
tizánmozgalom törzsparancsnoka" — írja visszaemlékezésében. 

Október 8-án — saját kérésére — hatodmagával mint partizánt ve
tik be a Szlovák Nemzeti Felkelés területén. Amit korábban elmélet-
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ben tanított, most átülteti a gyakorlatba. Megszervezi osztagát, részt 
vesz a felkelés harcaiban, a fasiszták megszállta területeken át Salgó
tarján vidékére vonul, ahol a szénmedence forradalmi bányászaiból 
hozza létre a közel 100 fős partizáncsoportját. 

Ott van Debrecenben az új élet kibontakozásánál, tagja az Ideigle
nes Nemzetgyűlésnek. Az újjáépítés, a népi demokratikus forradalom 
kibontakozásának évei jönnek. Az MKP észak-magyarországi területi 
bizottságának titkáraként megindítja a termelést a borsod-nógrádi 
iparvidéken. Később az Iparügyi Minisztérium politikai államtitkára, 
s az ő nevéhez fűződik a híres „széncsata" megszervezése. A bányád 
szók munkája nyomán életre kelt a vasút, megindultak a gyárak, a 
gépek. 

Ezután — 1947-től — az MKP Agitációs és Propaganda Osztályát 
vezeti, majd átveszi a Miniszterelnökség politikai államtitkári funk
cióját. Irányítása alá kerülnek a sajtóügyek, ő jelenti be a 100 mun
kásnál többet foglalkoztató üzemek államosítását. 

Amikor megkezdődik a népi hatalom fegyveres erőinek kiépítése, a 
párt a Magyar Néphadseregbe küldi dolgozni. Altábornagyi rendfoko
zatban, a miniszter helyetteseként átveszi a Politikai Főcsoportfőnök
ség vezetését. „A feladat nem volt kicsi: a semmiből új, erős, forra
dalmi szellemű népi demokratikus hadsereget kellett felépíteni" — 
olvashatjuk egyik munkájában. 

Elévülhetetlen érdemei vannak az új magyar tisztikar megteremté
sében, a katonák erkölcsi-politikai nevelésében. Vezetésével épülnek 
ki a hadseregben a párt- és ifjúsági szervezetek, nevelkedik fel a 
politikai munkások sokezres serege. 

Nógrádi Sándor elvtárs szüntelenül magyarázta az emberekkel, az 
egyszerű katonákkal való törődés, a hétköznapok politikai munkájá
nak szükségességét. „A néphadsereg politikai munka nélkül olyan, 
mint az ágyú irányzék nélkül; lehet vele lőni, de nem lehet vele célba 
találni" — tanította beosztottait. Nehéz időkben, a személyi kultusz 
időszakában, amikor barátai, harcostársai hullottak el mellőle, meg
maradt tiszta embernek, elvhű kommunistának. 

1955 decemberében ismét átveszi korábbi munkakörét — a párt 
agitációs és propaganda osztályának vezetését. Kétségbeesetten látja, 
hogy a tétova politikai vezetés, a revizionista erők szervezkedése nyo
mán hogyan indul meg az ideológiai bomlasztás, majd az ellenforra
dalmi támadás. November 4-ét megelőzően már Szolnokon van, segíti 
a forradalmi munkás-paraszt kormányt, a párt újjászervezését. 

A konszolidáció után diplomáciai szolgálatba lép, Pekingben és 
Hanoiban nagykövetként képviseli hazánkat. Tiszta jelleme, hite, 
embersége, félévszázad osztályharcában szerzett politikai tapasztalata 
tette őt a Központi Ellenőrző Bizottság elnökévé. 1963 és 1967 között 
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának is tagja, országgyűlési 
képviselő. 

Az utóbbi években már nyugdíjasként, betegen, de mindvégig részt 
vesz a politikai munkában. Alig pár hónapja az MSZMP X. kong-
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resszusa még beválasztja a Központi Bizottságba. 1971 első napján, 
77 éves korában, súlyos betegség után ragadja el a halál. 

Kötelességünknek érezzük, hogy a magyar hadtörténészek nevében 
is tisztelegjünk a nemzetközi forradalmár, a partizán alezredes, a 
Magyar Néphadsereg tábornoka emléke előtt. Nem feledjük, hogy sze
mélyes gondoskodásával indult meg folyóiratunk felszabadulás utáni 
új sorozata. Az első szám első cikkét — „A Rákóczi-évfordulóra" — 
az ő neve fémjelezte. Később tanulmányban számolt be a Sálgótar
ján környéki partizánharcokról, majd közzétette a csoportjára vonat
kozó okmányokat. Az utóbbi években megjelent memoárkötetei je
lentős történelmi, hadtörténelmi források. „Történelmi lecké"-nek 
szánta őket, hogy segítsen eligazodni a múlt és jövő ösvényein. 

A nagy munkásmozgalmi harcosnak, a bátor partizánnak, a Magyar 
Néphadsereg egyik megteremtőjének kijáró megbecsüléssel tisztelgünk 
Nógrádi Sándor vezérezredes emléke előtt. 
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TANULMÁNYOK 

A KATONAPOLITIKA ÉS A HADSEREGSZERVEZÉS 
FŐBB KÉRDÉSEI 

AZ OKTÓBERI POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM 
IDŐSZAKÁBAN 

Öry Károly 

n. RÉSZ* 

Első kísérlet az önálló haderő megszervezésére 

Mint a korábbi fejtegetésekből láthattuk, a pacifizmus nem válhatott 
a Károlyi-kormány hadseregépítésének hajtóerőjévé, mégis Linder mi
nisztersége idején látott napvilágot a hadsereg felállításának alapját je
lentő tervezet, amelyet Friedrich valósággal becsempészett a kormány 
leszerelési parancsába. Freidrich István különös figurája az októberi 
forradalomnak, majd a polgári köztársaság időszakának. A forradalom 
szerencselovagja, aki az egyik szélsőségből a másikba csapódott, köny-
nyedén váltogatta politikai meggyőződését. „A gépgyáros forradalmárt" 
ott találjuk az októberi forradalmat előkészítő tüntetéseken. Egyes for
rások szerint október 28-án a Gizella téren ő adta ki azt a jelszót, hogy: 
„Gyerünk Budára!" Böhm Vilmos szerint a forradalom napján egysze
rűen beleült az államtitkári székbe és hiába volt személye ellen állandó 
interveniálás, akár Böhm, akár Linder részéről. Friedrich maradt, és 
hosszú heteken keresztül szervezte az ellenforradalmi erőket. A kineve
zése körüli minisztertanácsi viták mutatják, hogy a kormány és maga 
Károlyi sem mert hozzányúlni. Bár Friedrich személye, mint a politikai 
kalandorok tipikus megtestesítője, sok vádnak jogos alanya, de a kine-
vezetését illetően mind Böhm, mind Linder tévednek. 

November 4-én, amikor Linder jelentést tett a hadügyminisztérium
ban uralkodó lehetetlen állapotokról — mivel valóságos mellékkormá
nyok alakultak —, kifakad Friedrich ellen, aki önkényes lépéseivel le-

* A tanulmány I. részét folyóiratunk 1970. évi 4. számában közöltük (a Szerk.) 
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hetetlenné teszi számára a munkát. Károlyi megjegyezte, hogy „most 
látja, milyen könnyelműség volt Friedrichet államtitkári teendőkkel 
megbízni."44 

Friedrich a támadások ellenére maradt, és az események hatásaként 
a hadügyminisztériumon belül levő jobboldali elemek vezető alakja 
lett. Csak Festetich bukása után sikerült eltávolítani. Friedrich, mint ál
lamtitkár, erőszakosságával, határozott, koncepciózus fellépésével va
lósággal rákényszerítette akaratát a leszereléssel és a fegyverszüneti 
tárgyalásokkal elfoglalt Linderre. 

Friedrich hadseregszervezési rendeletét, amely az öt legfiatalabb kor
osztály visszatartására, illetve újbóli bevonultatására vonatkozott. Böhm 
a szocialista hadügyi államtitkár és Linder egyaránt támadták. Böhm 
valósággal megdöbbent, amikor a forradalmat követő napokban Fried
rich aláírásával felhívásokat, falragaszokat pillantott meg a hadsereg 
felállítására és egyéb katonai rendelkezésekre vonatkozóan. Az öt leg
fiatalabb korosztály behívásával kapcsolatban Böhm elítélő véleménye 
az volt, hogy „A leszerelési rendeleten belül egy zavarosfejű ember erő
szakossága és esztelen hazudozása segítségével vetettük meg az alap
ját az új néphadseregnek."45 

A 18—22. életév közötti katonák visszatartását elhibázottnak tartot
ta, mert véleménye szerint a forradalom védelmére megbízható hadse
reget kell szervezni, mely ,,. . . nem állhat fiatal, tapasztalatlan, a for
radalom jelentőségét fel nem ismerő, a háborúban elvadított gyerekek
ből, hanem olyan férfiakból, akik öntudatosan állnak a forradalom 
mellé."46 

Linder az 1896—1900-as születésűek visszatartásában a belgrádi ka
tonai egyezmény megsértését látta és félt az antant fellépésétől. Az öt 
korosztály teljes bevonulása esetén ugyanis az új hadsereg létszáma 
csaknem 300 000 főre emelkedett volna, ami messze túllépte az egyez
ményben megengedett 8 hadosztály létszámát, Az előkészítés nélküli be-
vonultatási parancsot azért sem tartotta jónak, mert nem látott a kor
mány kezében semmi olyan törvényes eszközt, amelyet a bevonulási 
parancsot megtagadókkal szemben sikeresen és hathatósan alkalmaz
hatott volna. 

Az októberi demokratikus forradalom hadügyi vezetésének bizonyta
lanságát mutatja, hogy Böhm és Linder támadása ellenére Friedrich 
rendelete maradt a Károlyi-, sőt a Berinkey-kormány hadseregszerve
zésének alapja, s a gyorsan váltakozó hadügyminiszterek ama törek
vése, hogy az egyre forradalmasodé, a katonatanács, majd a kommu
nista párt befolyása alá került hadsereget leszerelje, kudarcot vallott. 
Böhm elgondolása válhatott volna a hadseregépítés terén gyökeres for
dulattá, azonban a szakszervezeti-szociáldemokrata hadsereg nem vált 
valóra, s voltaképpen a Tanácsköztársaság kikiáltásig Friedrich önké-

44 Miniszter tanácsi j egyzőkönyv 1918. n o v e m b e r 4. Országos Levél tá r ( továbbiakban OL.) 
F i lmtá r 11 593-as dob . 

45 Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Wien, Bécsi Magyar Kiadó, 1932. 69. o. — A 
Friedrich-féle hadseregszervezési rendelet szerencsétlenségét — Böhm szerint — fokozta egy 
másik rendelet, amely a néphadsereg katonái számára 30 koronás napidíjat állapított meg. Ab
ban az időben a szakmunkások átlagos napi bére ugyanis nem haladta meg a 20—25 koronát. 

46 Uo. 
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Öt legfiatalabb évfolyamra vonatkozó 

Magyarország demokratikus függetlenségének, belső rendlének, lakossága 
személyi és vagyoni biztonságának, valamint általában a törvényes rend fenntar
tásának biztosítására a magyar miniszterelnök 5220. ein. számú körrendelete alap
ián katonai szolgálattételre behivatnak, illetve benntartatnaks 

1. Az 1896., 1897., 1898., 1899. és 1900. születési évfotyambeli katonailag kikép
zett volt hadseregbeli (haditengerészeti), honvéd és népfölkelő egyének, aKik 
1918 október 30-án tényleges katonai szolgálatban állottak. Ezen egyének a lakó
helyükhöz legközelebb eső gyalog-, huszár- vagy tözérpóttsstekhez, vagy kiegé
szítő parancsnokságokhoz, ahol pedig Ilyenek nincsenek, a katonai állomás
parancsnokságokhoz haladéktalanul bevonulni tartoznak. 

Kivételt képeznek a főiskolai hallgatók, továbbá a nemzet
őrség szervezése céljából soron kívül elbocsátott tanitők, taná
rok és közigazgatási tisztviselők, akik ezen minősllltságiiket 
Igazolják, illetőleg a 28127. ein. la . számú reisdaletfiel eiho« 
csáttattak. 

2. Az 1896«, 1897. , 1898. , 1899 . és 1980 . születési évíofyamseif egyének, 
akik jelenleg vagy a hadrakelt sereg, vagy a mögöttes országrész bárminő alakulá
sánál katonai szolgálatot teljesítenek, továbbá azon fentnevezett évfolyamokba 
nem tartozó tartalékos és népfölkelő tisztek, akik önként tovább szolgálni 
óhajtanak, további rendelkezésig katonai szolgálatban maradnak. 

3. Azok, akiknek Jelenleg érvényes leimentésük van, egyelőre nem kötelesek 
bevonulni. Ezekre vonatkozólag külön intézkedem. 

Budapest, 1918 november 12. 

Bart ha Altert $*&* 
magyar gymlnïszter.;: 



nyes módon kiadott tervezete kísérte végig a polgári köztársaság kato
napolitikáját. 

A leszerelési rendeletben megjelent szűkszavú közleményt csakhamar 
követte a részletes utasítás, amely már kidolgozott tervet közölt a fel
állítandó magyar haderő diszlokációjárói, hadrendjéről és az irányel
vekről. Elsőrendű feladatként szabta meg az ország belrendjének és biz
tonságának védelmét. Kifejezte annak reményét, hogy az újonnan szer
vezett katonai alakulatok képesek lesznek „Ezredéves hazánkat, a sokat 
szenvedett népet és ennek jólétét mindennemű rabló és csőcseléknép 
garázdálkodásától megóvni."47 

Az utasításból a magántulajdon szigorú és kérlelhetetlen védelme su
gárzik. Aligha szorul magyarázatra, hogy kiket ért csőcseléken. Azokat 
a sokat nélkülözött munkás- és szegényparaszti tömegeket is e jelző alá 
sorolja, akik a négyéves világháború nélkülözéseitől elkeseredve sok 
helyütt megrohanták a boltokat és az elrejtett árut szétosztották. Az or
szág számos vidékén földfoglaló mozgalmak robbantak ki. A földéhes 
parasztok, nem tudva kivárni a kormány földreform-tervezetét, forra
dalmi úton birtokba vették a földet. A polgári kormány, mint a tulaj
don védelmezője, minden erőt összpontosított e mozgalmak elfojtására, 
s nemcsak nemzetőrséget, hanem a szervezkedő hadsereget is bevetette. 

Az öt legfiatalabb korosztály ama tagjait, akik a behívásnak nem en
gedelmeskednek, vagy a népkormány rendelete ellenére önkényesen tá
voznak, a törvény által megszabott súlyos következményekkel figyel
mezteti. Az ilyen egyének — hangsúlyozza az utasítás — a földbirtok
reformnál tekintetbe sem vétetnek, és az átalakulás során létesítendő 
egyéb kedvezményektől elesnek.48 

Elrendelte, hogy a visszatartott egyénekből azonnal katonai egységek 
(század, üteg stb.) alakítandók. Pontos létszámtervet is közöl a rende
let — a békelétszámot véve alapul : 

— egy gyalogszázad 150 fő 
— egy géppuskás század 8 géppuska 
— egy huszárszázad 100 lovas 
— egy gyalog huszárszázad 150 fő 
— egy üteg 4 löveg 
A lehetőségekhez mérten műszaki egységek alakítását is előírta. Az 

irányelvek második pontja a hadsereg polgári demokratikus szellemét 
volt hivatva kialakítani. Kimondta, hogy az összes tisztek és altisztek 
teljes adaadással törekedjenek arra, hogy az alárendeltek bizalmát meg
nyerjék, hogy igazi fegyelem jöjjön létre, melyet nem a vasszigor, ha
nem a kölcsönös megértés és belátás tud megteremteni. 

A tervezet különös gondot fordít a legénység művelődésére, politikai 
képzésének biztosítására. Lehetővé teszi, hogy a legénység rövid idő
szakokra szabadságra menjen. A Friedrich-féle haderőtervezeten, an-

47 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) Pol. dem. iratok. 1918 3/A. dob. HÜM. 29. 
867. ikt. sz. Ein. l. o. — Az irányelvekhez csatolt díszlokációs térképzázlat már a belgrádi ka
tonai egyezményben megjelölt demarkációs vonalat vette figyelembe, és az alakuló katonai 
körzeteket azon belül jelölte meg. 

48 HL. Pol. dem. iratok. 1918. 3/A. dob. 29.876. ikt. sz. Ein. 1. o. 
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nak fő elvein érződik a forradalom hatása. A gyűlölt kaszárnya-szellem 
helyett emberséges, demokratikus légkör megvalósítását kívánta meg
valósítani. Ez szükséges is volt, mer t a forradalom győzelme után a 
k. u. k. szellem, a kegyetlen drill már tar thatat lanná vált. A hadügymi
niszter a legfiatalabb korosztályokból felállítandó hadsereg három had
osztályát — a 40. és 41. gyaloghadosztályt, valamint a 5. lovashadosz
tályt — Budapesten összpontosította. A három magasabbegység mellett 
még itt állomásoztak az 1. és 32. gyalogezred katonái is, akik elsőként 
esküdtek föl az októberi forradalomra. A két ezred a forradalom tör
ténetének baloldali mozgalmaiban a fő fegyveres bázist képviselte. 

1918. november 3-án hangzottak el a Mária Terézia-laktanya ódon, 
szürke falai között az első magyar nyelvű parancs mondatai, melyekben 
már az őszirózsás forradalom függetlenségi eszméje fogalmazódott meg 
a volt császári és királyi gyalogezred harcedzett katonái előtt. 

A bevonulás lassan haladt előre, jóllehet magas napidíjat ígért a had
sereg tagjainak. November 20-án még csak 25 000 ember vonult be Bu
dapestre, 3000 pedig Debrecenbe. December közepén a Károlyi-kormány 
mintegy 50 000 fős hadsereggel rendelkezett. A számszerű kimutatás 
erős hadsereget sejtet, azonban a köztársaság hadügyi vezetése csak
hamar tapasztalta, hogy a legfiatalabb korosztályokból alakuló hadse
reg fokozatosan kicsúszik irányítása alól, és forradalmasodva mindin
kább a katonatanácsok befolyása alá kerül, azok utasításait követi. 

Katonatanácsok és a burzsoá hadsereg 

A forradalom katonapolitikájának Achilles-sarka a katonatanácsok 
intézménye volt. Kezdettől fogva kardinálisán befolyásolta a polgári 
köztársaság kísérleteit a haderő megteremtésére, ellenőrizte és felülbí
rálta a hadügyi vezetés lépéseit. 

Az őszirózsás forradalom lázas eseményei közepette megalakult ka
tonatanácsok még inkább hasonlítottak az anarchista összeesküvők cso
portjaihoz, semmint az oroszországi katonaszovjetekhez. „Nálunk ak
kor alakultak katonatanácsok, amikor már nem volt zászlóalj, szétsza
ladt az üteg legénysége és az első napokban a katonatanács nem jelen
tett mást, mint azokat, akik együtt ültek benne — írja Magyar Lajos 
visszaemlékezésében.49 A forradalmat követő első hetekben még nem 
igen lépték túl azokat a kereteket, amelyeket a koalíciós kormány szá
mukra megszabott. A kormány a katonatanács élére kormánybiztost 
állított Pogány József személyében, hogy ezt a forradalmi tömegszer
vezetet saját irányítása és ellenőrzése alá vonja. 

49 Magyar Lajos: I. m. 31. o. — A szerző az októberi forradalom döntő éjszakáján az 
Astoriában dolgozott, ő volt a forradalom „titkára" kezében nagy hatalom összpontosult, a 
Nemzeti Tanács pecsétje. Idézett művében az őszirózsás forradalmat katonailag teljesen szer
vezetlennek tartja, mert akkor alakultak katonatanácsok, amikor már nem volt hadsereg. Em
lítést tesz a kétfajta tanácsról. Az egyik a régi képviselőházban volt, a másik az Astoriában, 
amely átköltözött később a Városházára. A tanácsokról így vélekedik: „Sok lelkes, derék és 
tisztességes törekvés is volt ezekben az improvizált tanácsokban, de végre ki kell monda
nunk, hogy sivár, elszomorító és silány jelenségek özönvize is áradt ki belőlük." 
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A katonák tömegeinek rohamos balratolódása a katonatanácsok va
lamennyi fórumán éreztette hatását és csak rövid ideig tudták azokat 
a polgári politika érdekeinek alárendelni. Az alulról jövő nyomásra 
Pogány is mind gyakrabban kényszerült a kormánnyal ellentétes állás
pont kialakítására, noha szociáldemokrata politikát képviselt és agitált 
a kommunisták ellen. 

A katonatanácsok a hadseregen belül a kettőshatalom megtestesítői 
voltak. A munkástanácsokhoz hasonlóan beleszóltak nemcsak a hadse
reggel kapcsolatos ügyekbe, hanem a belpolitika kérdéseibe is. A kato
natanácsok tudtával ellenforradalmi politikát nem lehetett űzni. Létük 
ama forradalmi folyamatnak köszönhető, amelynek kialakulása a háború 
pusztító eseményeiben gyökeredzett és az oroszországi forradalmaktól, 
az ottani katonaszervezkedésektől kaptak döntő impulzust. Szerves 
folytatói voltak a hadsereg sajátos magatartásának, ami óhatatlanul 
szembetűnik, ha az 1917—1918-as forradalmak történetét vizsgáljuk. 
Az a történelmi tény, hogy a letűnt és megdöntött uralkodó osztályok 
elvesztett politikai hatalmuk viszaszerzésére, restaurációs törekvéseik 
végrehajtására a hadsereget nem tudták felhasználni, a forradalmak 
győzelmének kivívásában döntően esett latba. Ma már közismert, hogy 
Lukachich tábornok — a katonaszökevények kegyetlen ki végeztető j e 
— miként próbálta a forradalom döntő éjszakáján mozgósítani a Mo
narchia „mameluk j ait" (a bosnyákokat) Budapest forradalmi tömegei 
ellen: sikertelenül. Lövetni akart, de nem volt kivel. Báró Lukachich 
olyan erővel találta magát szembe, amelyet nem ismert, de nem is 
értett meg. A katonatömegeket átjárta a forradalom eszméje, és ellene 
szegültek mindenfajta ellenforradalmi célnak. 

A katonatanácsok szervezetével a magyar katonák még Oroszország
ban ismerkedtek meg, s az októberi forradalom után önként adódott az 
itthoni megalakításuk. 

A kormány megkísérelte feloszlatni őket, ez azonban heves ellenál
lásba ütközött, mert maguk a munkások is kiálltak a katonatanácsok 
mellett. Az októberisták többsége visszaemlékezésében elítéli a kato
natanácsokat. A szerveződő köztársasági haderő szétzüllesztését ne 
kik tulajdonítják. A kormány érdekeit és céljait nézve a vád jogos. 
A katonatanácsok Pogány vezetésével valóban gátolták az ütőképes 
hadsereg kialakítását. Teret engedtek a KMP katonapolitikai törekvé
seinek, amellyékkel a hadsereget saját befolyása alá vonva agitációját 
kifejtette. Megakadályozták a „politikamentes" hadseregszervezési kí
sérleteket. 

A kormány a november 4-i minisztertanácson foglalkozott először a 
katonatanácsok ügyével. Linder kijelentette, ha a katonatanács to
vábbra is fennáll, abból a legvégső konzekvenciákat is levonja. Az el
lenforradalomtól egyáltalán nem fél, csak a rablástól, fosztogatástól és 
a zsarolástól, amit a katonatanács végez. Kénytelen azonban elismerni, 
hogy a tömeg, a nép és a katonaság is a katonatanáccsal van. Elvi ha r 
cot tehát nem lehet ellene folytatni.50 

50 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1918. november 4. OL. Filmtár. 11 593. dob. 
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Kunfi védelmébe vette a Pogány-féle katonatanácsot, mer t — mint 
mondotta — kétféle katonatanács van. Az egyik tisztességes elemekből 
áll, ezt dr. Pogány József vezeti. Ennek nincs más célja, minthogy szak
szervezeti alapon szervezze a katonaságot, oktassa azt, röpiratokkal, 
könyvekkel lássa el. 

Szavait megerősíti Pogány írása. „A katonatanács életföladata, hogy 
minden kaszárnyát szociális otthonná és kultúrpalotává formáljon á t . . . 
másik életcélja, hogy újból emberré változtassa azt a katonát, akit far
kassá vadított a háború."51 

A másik katonatanácsot, amely fiatal tisztekből alakult, Kunfi kétes 
és zsaroló elemekből állónak tekintette, akiktől mindenáron meg kell 
a társadalmat szabadítani. A Csernyák-féle katonatanácsot értette r a j 
ta, amely még október 25-én alakult meg. A tiszti katonatanács tagjait 
a kormány döntése alapján Lahne Hugo államtitkár 116 000 koronával 
kielégítette, majd feloszlatta.52 

A kedvezőtlenül alakuló kül- és belpolitikai helyzet változásokat idé
zett elő a polgári demokratikus forradalom katonapolitikájában. A kor
mány — elsősorban a katonai vezetés — a kudarcokból levonta a ta 
nulságot és Lindernek mennie kellett. 

Lindert a forradalom adta a magyar hadügynek. Radikális-szociálde
mokrata pacifizmusa messze túllépte a burzsoá kormányok hadügymi
nisztereitől elvárt politikát. Katonapolitikai lépéseivel, antimilitarizmu
sával akaratlanul is elősegítette a hadsereg ellenforradalmi erőinek fel
számolását, a restaurációs kísérletek kudarcát. 

Távozásával lezárult a Károlyi-kormány katonapolitikájának az a 
szakasza, melyben a pacifizmus és a wilsonizmus kihangsúlyozásával a 
burzsoá hatalom rendhagyó intézkedéseket hajtott végre a katonai kér
dések terén. Megélénkültek a jobboldali elemek, előtérbe került a nem
zet megvédésének jelszava. 

51 Pogány József: A katonatanács. A diadalmas forradalom könyve. Mindenki újakra 
készül. I. köt. 106—108. o. — Pogány mintegy megnyugtatásul kijelenti, hogy a katonatanács 
nem lehet állandó Intézmény, szerepe csak annyi, mint az ébresztőóráé: egyetlen egyszer 
kell rikoltó hangon berregnie, hogy fölébressze a katonaemberiséget a négy és negyed esz
tendős lidércnyomás kábulatából. 

52 Tisza-per, 7087. Bp-i Büntetőtörvényszék. MSZMP Párttörténeti Intézet Archívuma 
(továbbiakban PI. Arch.) — Lahne Hugó a Tisza-perben elmondott vallomásában részletesen 
ismertette a fiatal katonatiszteknek adott összegeket, a végkielégítés körülményeit: 
,,Az indítványt a minisztertanács elfogadta, s én a megbízás alapján elmentem a város
parancsnokságra, s kértem Heltait, hogy egy szobába hívja össze a katonatanács tagjait. 
Felszólítottam őket, hogy vége lévén a forradalomnak, a forradalmi katonatanácsra többé 
szükség nincs. A kormány hajlandó őket segíteni, álláshoz és pénzhez juttatja őket s 
szereljenek le. össze lettek írva a katonatanács tagjai, valamint az is, hogy ki mit és 
mennyit kért a kormánytól. Sztanykovszky Tibor zászlós a haditerményben megfelelő 
állást és 10 000 korona segélyt, Pusztai Gazda Jenő 10 000 korona segélyt, Lengyel László 5000 
koronát, Hüttner Sándor gazdatiszti állást és 14 529 koronát, Estefányi Jenő a nemzetőrségben 
Urmánczi Sándor mellett kért bizalmi állást és 10 000 korona segélyt, János Andor színész, a 
Kultuszminisztériumban a színészeti ügyosztály élére akart kerülni, 5000 koronát kért, Pász
tor Béla a Nemzeti Színházba akart kerülni és 13 000 korona segélyt. Geiger József főhad
nagy, az állami gépgyárba való alkalmazását és 1000 korona segélyt, Hoffmann György tény-

legesíteni akarta magát a nemzetőrségben, Fényes László segédtisztje akart lenni, 7000 koro
nát kért, Czenner Zoltán a MAV-nál két rozettás hivatalnok akart lenni, 6000 koronát kért, 
Kellermann Emil nem kért semmit, csak az elismerését, hogy ő tűzte ki elsőnek a királyi 
várra a nemzeti színű lobogót. Vágó Wilhelm Jenő főhadnagy 3400 koronát költségei fedezé
sére és plusz 10 000 koronát kért." 
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Bartha Albert kísérlete a riadó alakulatok felállítására 

Linder menesztésével a kormány határozott lépést tett jobbfelé. Elő
térbe került a tényleges tisztikarra támaszkodó hadseregépítés koncep
ciója. 

A hadügyi tárcát Bartha Albert vezérkari alezredes53 vette át. Műkö
dését azzal a szilárd elhatározással kezdte meg, hogy gátat vet a hadse
reg forradalmasodásának, politizálásának és megteremti a megbízható 
katonai erőt. 

Valójában kettős politikát folytatott. Egyrészt kénytelen volt a kato
natanácsok hatalmát elismerni. Minisztersége alatt adták közre a kato
natanácsok újraválasztásának tervezetét és az új fegyelmi szabályzatot. 
Mindkettőt Pogány dolgozta ki, Bartha csak jóváhagyta. A fegyelmi 
szabályzat jelentősen hozzájárult a hadsereg új szellemének kialakítá
sához. A fenyítés jogát választott esküdtszékre bízta, külön legénységi 
és tiszti esküdtszéket írt elő. Másrészt — a hadsereg demokratizálását 
jelentő rendelettel egy időben — Friedrich államtitkárral közösen hoz
záfogtak a forradalmi eszméktől mentes hadsereg felállításához. Tervük 
az volt, hogy önkéntesekből riadó lovaszászlóaljakat, riadó századokat, 
ütegeket szervezzenek. Ezek alakulási központjait a nagyobb városok
tól távol telepítették, hogy a katonák a forradalmasodé munkásosztály-
lyal ne érintkezhessenek. A riadó alakulatokhoz többféle politikai el
gondolás fűződött. Bartha Albert a tisztekből és tiszthelyettesekből fel
állítandó lovascsapatok rendeltetéséről a Tisza-perben így vallott: 

,,Ezen alakulatok Pogány ellen irányultak. Az volt a tervünk, hogy 
teljesen megbízható csapatokat szervezzünk Budapesten kívül," és ez
után Budapestre jövünk, és a katonatanácsokat megszüntetjük."54 

A riadó alakulatok létrehozásának tervével egy időben előkészülete
ket tettek a forradalmi szellemű pesti helyőrség leszerelésére. Ez első
sorban az l -es vadász és a 32-es gyalogezred katonáit érintette volna, 
akik a budapesti helyőrség gerincét alkották és teljesen a katonata
nács hatása alatt álltak. 

A riadó alakulatok tervét titokban az 1. a. osztály dolgozta ki Fried
rich irányításával, s december 6-án Bartha aláírta. Még aznap továbbí
tották a kerületi parancsnokságoknak. Az indoklásban arra hivatkoz
tak, hogy a korábbi hadügyminiszteri rendelet alapján szervezendő ala
kulatok felállítása lassan halad előre. Ennek okát az öt legfiatalabb 
korosztályhoz tartozó egyének hazafiatlanságában, kötelességtudás hiá
nyában látják. Ezért szükségesnek tartják, hogy az öt fiatal korosztály
ból alakuló fegyveres erő mellett a kormány olyan csapatok felett is. 

53 Életrajzi Lexikon. I. köt. 128. o. 1967. ,.Bartha Albert Kolozsvárott született, 1877. augusz
tus 12-én. A Ludovika Akadémia elvégzése után a bécsi hadiiskolán folytatta katonai tanul
mányait, ahol 1906-tól 1910-ig tanárként működött. Vezérkari tisztként a Honvédelmi Minisz
tériumban teljesített szolgálatot. Az első világháborúban 1917-től a II. hadsereg vezérkari fő
nöke. 1922-től 1925-ig Törökországban tartózkodott. Aktívabb szerepet csak 1940-től kezdett 
ismét vállalni az erősödő polgári ellenállásban. A német megszállás után elmenekült Magyar
országról. 1945-ben belépett a Független Kisgazda Pártba. 1945. október 1-én vezérezredes. 
1946'. augusztus 21-től 1947. március 14-ig honvédelmi miniszter. A kisgazdapárt jobboldali 
reakciós szervezkedésének leleplezése után saját kérésére felmentették. 1948-ban elhagyta az 
orsázgot és New Yorkban telepedett le. Ott halt meg 1960. december 5-én. 

54 Tisza-per, 283. Bp-i Büntetőtörvényszék. PI. Arch. 
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rendelkezzék, amelyek mozgó karhatalomként ott alkalmazhatók, ahol 
a kormány azt szükségesnek tartja.55 

Részletes térképvázlatot is mellékeltek a titkos utasításhoz, amely a 
pozsonyi katonai kerület riadó alkulatainak állomáshelyéül a gyalog
ság részére Hajmáskért, a lovasság számára pedig Jászberényt jelölte 
ki. Hasonlóan járt el az utasítás Kassa, Kolozsvár és Szeged városok 
esetében is. 

A vázlatban megadott elhelyezést Bartha nem tekintette kötelezőnek,, 
csupán útmutatóként juttat ta el a különböző parancsnokságoknak. 

Minden katonai kerület területén egyelőre 1 gyalogzászlóalj, 1 lovas
század, 1 tábori üteg és 1 hegyi ágyús üteg felállítását rendelte el. Min
den zászlóalj összesen 976 főt tett ki. A rendelet kimondta, hogy a tisz
tek kiválasztásánál csupán haditapasztalattal rendelkező, erélyes, a le
génységgel bánni tudó tisztek jelölhetők ki, akik a gyors szervezőmun
kára alkalmasak. A riadó csapatokba kizárólag önként jelentkezők oszt
hatók be. A rendelet külön súlyt fektetett arra, hogy csakis elszánt, 
dolgozni akaró és tudó tisztek kerüljenek be az újonnan létrehozandó 
katonai egységekbe. A riadó alakulatok felvételi alapelvei tükrözik már 
a „határtalan" ország erősödő nacionalizmusát, amit a múlt öröksége 
mellett az ország fokozatos megszállása is előidézett. 

Az alapelvek között hangsúlyozottan szerepelt a haza megvédésének 
gondolata. „Magyarország jelenleg ki van szolgáltatva kapzsi szomszé
dai erőszakoskodásának, védtelen hazánkat kell tehát megvédenünk a 
végpusztulástól. . . Ne a pénz, ne a jutalom hozza ezen osztagokhoz a 
magyar katonákat, hanem a haza iránt érzett kötelességtudás . . ,"56 

Szemben áll ez az elképzelés a Friedrich-féle tervezettel, amely a belső 
biztonságot, a rend és a vagyonvédelmet állította előtérbe. Az utasítás
hoz hadrendet is közöltek, amely szerint egy riadó zászlóalj az alábbi 
hadrendi elemekből állt. 

Zászlóaljtörzs 
Négy század 
Géppuskás század (8 géppuska) • 
Műszaki gyalogszakasz 
(közelharceszköz rajjal, fényszóró nélkül) 
Gyalog ágyús osztály 
Távbeszélő raj 
Jelentős lovasraj 
Gazdasági hivatal 
Zászlóaljvonat 

A riadó lovasszázad tagozása : 
Négy szakasz 
Géppuskás osztag 
Távbeszélő raj 
Vonat 

55 HL. Polg. dem. i r a tok . 1918. 3/A. dob . SÜM. 32.243/eln. 1. — 1918. — r iadó századok fel
szerelésével kapcsolatban hangsúlyozza a rendelet, hogy azokat a behívott öt évfolyam rová-. 
sára is a legjobban el kell látni mindennel. 

56 HL. Polg. dem. i ra tok . 1918. 3/A. dob. HÜM. 32.43/eln. 1. 1918. 
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A HUM a vázlatban megadott el 
helyezet r.em tekintette köte
lezőnek, A ker. pságoknav joguk
ban án t más alakulá állomásokat 
kijelölni. 
A tervezet figyelembe vette a 
nov. 13-én aláirt belgrádi kato
nai egyezmrnyber, -"agh itározott 
demarkációs vonalakat. 

Ù 
B 
A 
• 

JELMAGYARÁZAT 

Riadó gyalogzászlóalj 

Riadó lovasszázad 

1 tábori üteg 

1 hegyi ágyús üteg 

Tervezet a riadó alakulatok elhelyezésére 



Állományok: 
Század: 5 tiszt, 144 altiszt és huszár 
Lovas géppuskás osztag: 

1 tiszt, 28 katona, 6 hátasló, 2 hámos ló, 1—2 fogatú országos jármű. 
Távbeszélő raj: 

7 katona, 7 ló 
A hadrend alapján arra következtethetünk, hogy a tervezett riadó 

alakulatok mozgékonyságukkal messzemenően megfeleltek volna szere
püknek, rendeltetésüknek, azaz az ország területén fellépő tömegmoz
galmak, tüntetések leverésére. 

A riadó alakulatok azonban minden hazafias jelszó ellenére ellenfor
radalmi célokat szolgáltak, mert az elsősorban karhatalmi feladattal 
szervezendő lovasszázadok kitűnően bevethetők a forradalmi megmoz
dulások ellen. 

Bartha Albert és a hadügyminisztérium jobboldali elemei végső so
ron nem tartották teljes megoldásnak a riadó lovasszázadok felállítását 
sem, s ezért olyan lépésre szánták el magukat, amely a kormányt fur
csa helyzetbe hozta. Mivel sem a nemzetőrség, sem a sebtiben felállított 
karhatalmi egység nem tudott úrrá lenni a földfoglaló mozgalmakon, 
jegyzők és kereskedők elleni támadásokon, a kormány újabb katonapo
litikai lépésként az antant csapatok bevonulását kérte néhány magyar 
helység megszállására. A javaslatot a katonapolitikai osztály terjesztette 
a Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság elé. Eszerint, mivel a magyar 
hadsereg megizmosodása lassan halad előre, az ad hoc szervezett nem
zetőrség pedig nem bizonyult hathatós ellenszernek a belső mozgal
mak megfékezésére, a megszálló antant csapatokat kell igénybe ven
ni, akiket a veszélyeztetett helyekre küldenének egy-egy magyar tiszt 
beosztása mellett a rend helyreállítására. 

Stielly Walter december 9-én értesítette a katonapolitikai osztályt, 
hogy megadta a francia csapatok parancsnokságának azoknak a hely
ségeknek a nevét, amelyekbe francia, olasz, angol vagy amerikai csa
patok bevonulását kérték.57 

E lépésével a Károlyi-kormány csak a gyengeségét árulta el, neve
zetesen azt, hogy fegyveres erőivel nem képes a belső rendet fenntar
tani. 

Az antant, a magyar kormány akcióját látva, a román csapatoknak 
a demarkációs vonal mögé való benyomulását még erőteljesebben tá
mogatta. Maguk a román csapatok is a polgári rend bolsevizálódásával 
indokolták fokozott előrenyomulásukat. 

A kormány javaslata mögött ott rejtőzött az a szándék is, hogy ha a 
nyugati antant erők megszállják a kijelölt helységeket, akkor a párizsi 
főtanács elejti a román, szerb és cseh csapatok további térhódítását ma
gyar területen. A kísérlet kudarcba fulladt, mert az antant számára ké
szen álltak a szövetségesnek elismert utódállamok hadseregei, elsősor
ban a román királyi csapatok, és nem volt szükség saját erőinek bevoná

sa Uo. 3/A. dob. HÜM. 6*76. 
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sára, hogy a szocialista átalakulást megfékezzék, illetve Magyarorszá
got elszigeteljék Szovjet-Oroszországtól. 

A Bartha-Friedrich-féle riadó lovas alakulatok felállítására vonat
kozó tervezetben említés történik a székely huszárezredről, amelynek 
szervezése szintén Bartha hadügyminisztersége alatt indult meg. A szé
kely huszárezredből nőtt ki a székely hadosztály, amely végül is a pol
gári demokratikus rendszer legütőképesebb katonai alakulatává lett. 
Létrejöttének előzménye annyiban foglalható össze, hogy a volt császá
ri és királyi 2. huszárezred tisztikara és katonái kérelemmel fordultak 
a hadügyminiszterhez, hogy az ezredet ne oszlassák fel, hanem mint 
„székely huszárezred" a jövendő magyar hadseregnek is alkotó része 
legyen.58 

Ez az ezred vált fókuszává mindazoknak a székely tiszteknek és köz
katonáknak, akik Erdélyből elmenekülve eltökélték magukat, hogy 
fegyveresen állnak ellent a megszálló román királyi erőknek. Később 
azonban itt gyülekeztek az ország más területéről idejövő ellenforradal
mi tisztek is. A hadosztály a Károlyi-kormány hadseregének legfegyel-
mezettebb, a viszonyokhoz képest gépfegyverekkel is elég jól felsze
relt alakulata volt. Böhm szerint a hadosztály létszáma több mint öt
ezer főt tet t ki. 

Bartha a 2. huszárezred levelére december 4-én küldött választ és el
ismerte, hogy a tisztikar és a legénység hazafias, az ezred dicsőséges 
múltjához méltó lelkesedést tanúsított és elrendelte, hogy a korábbi ala
kulásokon kívül a „székely huszárezred" felállítassék. Kimondotta a vá
laszutasítás, hogy az ezredbe felvehetők mindazon székely és erdélyi 
tisztek és katonák, akik a kolozsvári területekről kiegészített valamely 
akár volt honvéd, akár volt közös hadseregbeli lovas alakulatnál szol
gáltak.59 

A huszárezredbe való belépést a hadügyminiszter az 5 legfiatalabb 
évfolyamhoz tartozó egyéneken kívül idősebb korosztálybelieknek is 
megengedte. A székely hadosztály néven ismertté vált alakulat a foko
zatos erősítések eredményeként 1919 márciusára a következő hadrendet 
érte el: 

Gyalogság 
21. székely gyalogezred (3 zj.) 
24. székely gyalogezred (2 zj.) 
472- önálló székely gyalogzászlóalj (4V2 zj-) 
12. Szatmári gyalogezred (3 zj.) 
3. Honvéd ezred (2 zj.) 
39. dandár í 4. Honvéd ezred (Va dj.) 

I 39. Honvéd ezred (2 zj.) 
Verbőczy-csoport (19 géppuskával 13 szd.) 

58 Uo. 3/A dob. 724—1918. 
39 Uo. 3/A. dob. HÜM. 32236/eln. l / a . 1918. 
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összesen: 
19 gyalogzászlóalj, 13 gyalogszázad. A gyalogzászlóaljak átlag 6—10 
géppuskával rendelkeztek. 

Lovasság 
1. Székely huszárosztály (1 lovas szd.) 

Tüzérség 
1. Székely tábori tüzérezred (3 üteg) 
1. Székely tábori nehézezred (4 üteg) 
1. Székely hegyi tüzérosztály (2 üteg) 
1. Székely csoport tüzérosztály (2 üteg) 
21. Székely csoport tüzérosztály (1 üteg) 
24. Székely csoport tüzérosztály (1 üteg) 
132. Tüzérezred (3 üteg) 

összesen: 16 üteg 
Légierők 

1 Repülő osztály 
Létszám: tiszt (649 fő) 

legénység (8939 fő) 
löveg (50 db) 
ló (993) 

Az osztály csak nevében volt repülő, mivel géppel nem rendelkezett. 
A repülőállományt közvetlenül az elnöki osztály alá rendelték. 

Bartha hadügyminisztersége alatt a hadseregszervezés tehát jelentős 
mértékben előrehaladt, ellenforradalmi jellege miatt azonban eleve bu
kásra volt ítélve. Nemcsak a balratolódó budapesti helyőrség és a kato
natanácsok ellenállása miatt, hanem a kormány elnöke, Károlyi eluta
sító magatartása miatt is, aki jól tudta, milyen következménnyel jár
hat a forradalom sorsának alakulására az ellenforradalmi érzelmű tény
leges tisztekre való támaszkodás. A kormány szocialista miniszterei pe
dig azért fordultak szembe Bartháék titkos szervezésével, mert a riadó 
századok felállításában a parasztság bevonását látták, ami ellenkezett 
azzal az elgondolásukkal, hogy a szakszervezeti munkásságra támasz
kodva hoznak létre megbízható hadsereget. A riadó alakulatok sorsát 
mégsem a kormány tagjainak szembehelyezkedése döntötte el. 

1918. december 11-én a Vörös Újság leleplező írást közölt a riadó ala
kulatok titkos szervezéséről. A cikk nyomán a budapesti 1. vadászezred 
kommunista csoportjának intéző bizottsága felhívta a budapesti helyőr
séget, hogy akadályozzák meg Bartha Albert tervét, azaz az ezred két 
zászlóaljának (a 3. és 5. zj.) leszerelését. Bartha ugyanis a riadó lovas 
alakulatokkal párhuzamosan a forradalmi helyőrség eltávolítására tett 
kísérleteket. 

Az intéző bizottság tagjai felhívásukban keserűen állapították meg, 
hogy négy és fél éven át jók voltak az imperialista hadjáratra, jók vol
tak a „rend fenntartására", de „. . . most az utcára akarnak lökni ben-
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nünket, mert proletárok vagyunk és együtt érzünk proletártestvé
reinkkel."60 ' 

A röpirat nyíltan megfogalmazta a veszélyt: Bajtársak! Ne tűrjétek 
a mi lefegyverzésünket és a fehérgárda felfegyverzését ! 

A felhívás nem maradt hatástalanul. 1918. december 12-én megjelent 
Budapest utcáin a politizáló hadsereg, hogy fellépésével közvetlenül 
szóljon bele az ország katonapolitikájának alakításába. A budapesti 
helyőrségi alakulatok egységes fegyveres felvonulása a Várba azt fejez
te ki, hogy a hadsereg kilépett a politikamentesség határai mögül, meg
szűnt öntudatlan, végrehajtó eszköznek lenni. Az 1. és 32. gyalogezred 
katonái a hadügyminisztérium előtt megjelenve követelték saját mi
niszterük azonnali lemondását. A fegyveres felvonulás nagy visszhangot 
váltott ki. Károlyi először azt hitte, hogy a tüntetés ő ellene szól, s sze
mélyesen ment közéjük és beszédet intézett hozzájuk. Türelemre intette 
őket, és hangsúlyozta, hogy neki és a kormány minden egyes tagjának 
szilárd elhatározása, hogy demokratikus hadsereget teremt, mert legyen 
a kormány demokrata, liberális vagy szocialisztikus, katonaságra, had
seregre okvetlenül szükség van, mert anélkül a rendet fenntartani le
hetetlen. 

Kifejezte a katonák előtt, hogy nem engedi magát eltéríteni kitű
zött céljától, és fegyelmet kért, mert anélkül nincs hadsereg. Kijelen
tette, hogy bármikor hajlandó a kormány éléről távozni, hiszen a súlyos 
helyzet kényszerítő volta tartja őt és a kormány többi tagját az ország 
élén.61 

A Bartha-Friedrich titkos akció tehát napvilágra került és a kompro
mittált hadügyminiszternek távoznia kellett. Vele együtt vált ki a kor
mányból Batthyány Tivadar belügyminiszter is, aki a kormány földre
formtervezetét túlzottnak tartotta. Eltávozásuk a kormányból a jobb
oldal időleges gyengülését jelentette. Batthyány egyébként a forra
dalmi munkások előtt kezdettől fogva a szélsőjobboldali erők képvise
lőjét jelentette a kormányban, akit „ébren figyelni kell, mert a dolgo
kat jobbfelé szeretné vinni."62 

December 11-re kibontakozott tehát a Károlyi-kormány első jelentős 
válsága, amelynek katonapolitikai, de külpolitikai okai is voltak. A 
csehszlovák légiók ellen a magyar kormány még november közepén 
csapatokat küldött, többek között Galántára, ahol felvették a harcot és 
visszaszorították a csehszlovák alakulatokat. Válaszul Vix alezredes 
jegyzéket intézett a kormányhoz, és Károly iék tudomására hozta, hogy 
jogtalanul küldtek csapatokat szlovák földre, követelte, hogy azonnal 
vonják vissza azokat. 

A Károlyi-kormány egy gyenge tiltakozás után engedelmeskedett. A 
nyilvánvaló külpolitikai kudarc, a belső megmozdulások fokozódása po-

GO Röplap. HÜM. Archívum. Röpiratgyűjtemény — HL. Pol. dem. iratok 1918. 3/A. dob. 
- 61 Magyarország, 1918. december 13. — A katonákhoz intézett beszédét Károlyi azzal fejezte 

be, hogy kérte őket, tartsanak ki a köztársaság mellett: legyenek hűek eszményeikhez, véd
jék meg a köztársaságot, a forradalom vívmányait, a radikális és szociális reformokat. 

62 Népszava, 1918. november 2. — November elsején a Tisza Kálmán téren (mai Moszkva tér) 
a budapesti és újpesti szervezett munkások nagygyűlést tartottak, amelyen követelték a köz
társaság kikiáltását, kijelentették, hogy a katonatanács fennmaradásához feltétlenül ragasz
kodnak. .Szónokuk Vágó Béla volt, aki a kormány működésének szigorú ellenőrzésére hívta 
fel a nagygyűlés tüntető munkásait. 
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larizációt idézett elő a köztársaság politikai vezetésében. A december 
11-i kormányválság komoly próbára tette a polgári rezsim politikusait. 
Előttük állt az a lehetőség is, hogy a baloldali nyomás ellen a jobboldal 
erőire támaszkodnak, nyílt harcot kezdenek a kommunista párt munká
jának hatására egyre erősödő szocialista törekvésekkel, és az ellenfor
radalmi tisztek segítségével leszámolnak a baloldallal. 

Károlyi világosan látta ezt a lehetőséget. Gömbös Gyula, a reakciós 
tisztek vezetője, több alkalommal felajánlotta segítségét a szocialisták
kal szemben, de Károlyi nem fogadta el, mert látta, hogy ezzel a for
radalom vívmányainak felszámolását idézte volna elő. „Gömbös Gyula, 
a későbbi miniszterelnök, a leszerelt tisztek vezetői folytonosan felaján
lották segítségüket a szocialisták ellen. Ha én ezt elfogadom, mindent 
elvesztünk, amit a forradalmon keresztül próbáltunk elérni. Ez az új 
rendszer feladását jelentette volna, a katonai hatalom átadását a régi 
tiszteknek, pillanatnyi eredményt és az én személyes helyzetem meg
erősítését. A szerepem egyenlő lett volna Horthyéval és kövezhettem 
volna az utat Hitler számára."63 (Kiemelés tőlem — O.K.) 

A helyőrségi tüntetés után ült össze a Minisztertanács. A miniszterek 
a kormányválsággal kapcsolatban megállapították, hogy a katonaság 
fellépése akkor ment végbe, amikor a két miniszter lemondását már el
fogadták. 

Ezt belső és külső okokból egyaránt veszedelmesnek tartja, mert 
egész bolseviki recept szerint történt — jelentette ki Károlyi. Úgy véli, 
hogy ilyen pressziónak nem tudja magát alávetni, s ha ismétlődni fog, 
kénytelen lesz levonni ebből a konzekvenciákat. Kérte a kormány tag
jait, nyilatkozzanak, akarnak-e még négy-öt hétig, a választásokig 
együttműködni. Véleménye szerint, minthogy a szociáldemokrata párt 
tartja kezében a tényleges hatalmat, leghelyesebb, ha a szociáldemok
rata párt átveszi a kormányt.64 

Károlyi tehát ismételten utalt a kormányon belüli egyensúly labilitá
sára, azaz a szervezett munkásság képviselőinek a kormányzati politi
kára gyakorolt nyomására és a polgári politika gyengeségére. 

Kísérlet a forradalmasodó hadsereg leszerelésére 

A decemberi kormányválsággal foglalkozó minisztertanácsi ülés dön
tése alapján a Bartha bukásával megüresedett hadügyi tárcát ideiglene
sen Károlyi vette át. Belügyminiszterré a jobboldali beállítottságú poli
tikust, Nagy Vincét nevezték ki. A katonapolitika és a hadügy tényle
ges feladatát Böhm Vilmos hadügyi államtitkár látta el, mivel Károlyit 
lefoglalták az ország egyre súlyosbodó külpolitikai problémái. 

A kormány összetételének változásával egy időben kezdődtek meg a 
katonatanácsi választások. Ezek megtartására a rendelet még Bartha 
idején jelent meg. Juhász Nagy Sándor államtitkár a választásokról el
ítélően úgy nyilatkozott, hogy a legfiatalabb, minden politikai érettség 

63 Károlyi Mihály: Fa i t h Wi thou th I l lusion, I I I . rész. 3. fe j . 14. o. 
64 Minisztertanácsi jegyzőkönyv. 1918. december 11—12. PI. Arch. 
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híján levő katonák között sületlen választási paródia kezdődött. Nem 
vett tudomást a forradalom demokratikus hatásáról, amellyel a kor
mány nem kerülhetett szembe, hacsak nem akarta teljesen elveszíteni a 
forradalom iránt lelkesedő tömegek támogatását, minthogy az egész or
szág előtt hitelét vesztette volna, ha a forradalom programjába vett de
mokratikus vívmányokat visszavonja vagy megsérti. 

Károlyi azonban fontosnak tartotta a hadsereg demokratizálását. 
1918. december 20-án, mint ideiglenes hadügyminiszter, részt vett az 
l-es honvédek szemléjén és a katonákhoz intézett beszédében rámuta
tott a volt közös k. u. k. és a polgári köztársaság hadserege közti kü
lönbségre. Kijelentette, hogy ketté kell szakítani mindazokat a kötelé
keket, amelyek bilincs gyanánt fűzik az új hadsereget a régi osztrák 
hadsereg szelleméhez. De fegyelemre szükség van, mert fegyelem nél
kül hadseregről nem lehet szó. „A magyar népköztársaság hadserege 
nem ismeri a drillt, a kurta vasat, a magyar népköztársaság katonájá
nak nincs ezekre szüksége. Sutba dobta az osztrák copfot, de a tiszti
karral, a bajtársakkal és önmagukkal szemben fegyelmet kell tartani, 
hogy a hadsereg, hadsereg legyen."05 

Fegyelem, fegyelem, ez a szó ismétlődik Károlyi beszédében. A kor
mány egyre súlyosabbá váló külpolitikai helyzete, a burzsoá csehszlo
vák és a királyi román seregek további területfoglalásai, a belső rend 
megszilárdítása sürgetően írta elő a fegyelmezett, ütőképes, kormányhű 
haderő mielőbbi felállítását. Az ellentmondás azonban ott feszült a még 
mindig pacifista politikai vonal és a katonai erővel való operálás szán
déka között. Böhm, aki kezdettől fogva ellenezte Friedrich improvizált 
parancsát az 1896—1900-as születésű katonák visszatartására, illetve 
behívására, most, hogy szabad kezet kapott a hadügy terén, hozzáfogott 
egy megbízható hadsereg kiépítéséhez. Terve valóraválásának első lép
csője az addig bevonult katonaság két korosztályának — az 1896—1897-
es születésűek tartós szabadságolása, illetve elbocsátása volt. A decem
beri helyőrségi tüntetés Böhm számára, de a katonai vezetésnek is 
markánsan megmutatta, hogy a forradalmasodó, demokratizált hadse
reg önálló politikai erővé vált, amely közvetlenül avatkozik bele a köz
társaság belpolitikájába és mondat le minisztereket. E tény és felisme
rés megerősítette a katonai vezetés szándékát, hogy a fiatal hadsereget 
fokozatosan meg kell szüntetni. 

Böhm rendeletének első reakciója az volt, hogy a székely huszárez
red Szatmáron székelő parancsnoksága táviratban kérte a hadügymi
nisztériumot, hogy a rendeletben kimondott két korosztály szabadságo
lásától Erdély veszélyeztetettsége miatt a székely zászlóaljaknál te
kintsen el. Böhm a kérést jóváhagyta és kérte, hogy a döntésről a 38. 
hadosztály parancsnokságát és a székely dandárt értesítsék. 

Böhm támogatta a székely ezredet, amely hovatovább a köztársaság 
legféltettebb alakulata lett. Ennek okát nemcsak a székely ezred való
ban magas harckészültségében találhatjuk meg, hanem abban is, hogy 

65 Károlyi-per, Bp-i Büntetötörvényszék, 1 dob. 1534. o. PI. Arch. 
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az ezred nem állt a katonatanács befolyása alatt és a kommunista párt 
agitációja kevéssé hatolt be soraikba. 

Károlyi ideiglenes hadügyminisztersége, Böhm aktivitása mozgást 
vitt a forradalom hadügyi vezetésébe, katonapolitikájába. A Bartha-féle 
riadó alakulatokat sietve feloszlatták. Böhm a két korosztály leszerelé
sével párhuzamosan meg akarta tisztítani a hadsereget a reakciós tisz
tektől. Mint látható, kétfelé akart ütni : megszüntetni a hadseregen 
belül az ellenforradalmi szervezkedés lehetőségét, másrészt felszámolni 
a kommunista párt befolyását az új hadseregben. 

Határozott intézkedéseket hozott. Kormányrendelettel feloszlatta a 
vezérkart. Saját hatáskörében öt nap alatt 400-nál több tisztet elbocsá
tott a hadügyminisztériumból. Károlyi a legnagyobb jóindulattal támo
gatta Böhmnek a hadsereg újjászervezésére vonatkozó terveit. A Káro
lyi-párt konzervatív jobbszárnya, közöttük Batthyány és Lovászy, el
lenséges indulattal fogadta Böhm fáradozásait. Különösen a tisztek 
elbocsátása miatt tiltakoztak a szocialista hadügyi vezetés ellen. 

Ez idő alatt a kormányt újabb külpolitikai kudarc érte. A román 
csapatok erdélyi hadműveleteit irányító Berthelot francia tábornok és 
Apáthy István, Erdély kormánybiztosa, megállapodtak az ún. Apáthy-
Berthelot demarkációs vonalban. A megállapodás értelmében Nagybá
nya-Kolozsvár-Déva vonalától keletre a román megszálló katonaság 
tartja fenn a rendet. A román diplomácia azonban kierőszakolta, hogy 
az antant hozzájáruljon a vonal átlépéséhez, s a felsorolt városok meg
szállásához. 

A kormány tiltakozását az antant fegyverszüneti bizottsága válaszra 
sem méltatta. A december 18-i minisztertanácson lezajlott izgatott vi
tából kirajzolódott a magyar polgári forradalom államhatalmának súlyos 
válsága, kiút keresése. Károlyi és Búza Barna hangsúlyozták, hogy a 
kormány a további felelősséget nem vállalhatja. Jászi álláspontja sze
rint fel kell tárni a helyzetet a művelt világ előtt. Megállapítja, hogy 
miután ez a politika (a pacifista — a szerző megjegyzése) csődött mon
dott, lehetséges egy olyan új kormány létrehozása, mely seregeket gyűjt 
és kiveri a románokat és a szlovákokat. Ennek az új kormánynak azután 
vállalnia kell az új háború veszedelmét és felelősségét. Lovászy úgy 
véli, hogy a Károlyi-kormány befejezte szerepét. Lekötötte magát egy 
módszerhez, amellyel nem lehet boldogulni, ezért távoznia kell. 

A kormány eljutott tehát a lemondás gondolatáig. A pacifizmus nem 
bizonyult hathatós védelmi eszköznek az újonnan kialakult utódállamok 
türelmetlen burzsoáziájával, valamint a titkos szerződések valóra váltá
sát követelő királyi Romániával szemben. Ezek áz államok a jogos 
nemzetiségi követeléseket mégnyergelve mind nagyobb területhódítás
sal törekedtek országaik határát kiterjeszteni és egyben a dolgozó osz
tályok forradalmi mozgalmait leszerelni. •-• ••> • •• 

A Minisztertanács decemberi ülésén részt vevő miniszterek közül 
egyedül Kunfi állt a realitás talaján. Javasolta, hogy adják fel a területi 
integritás elvét, s ,,meg kellene próbálni úgy rendezni a dolgokat, hogy 
ez a kormány azon a Magyarországon kormányozzon, amely az etnográ~ 
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fiai egység határain belül fog kialakulni. Erre az alapra kell helyez
kedni, mert ez a konzekvenciája a háború elvesztésének."66 (Kiemelés 
tőlem — Ö. K.) 

Garami passzív rezisztenciát javasolt. A Minisztertanács végül Böhm 
felemás javaslatát fogadta el. Utasította a kolozsvári főkormánybiztos-
ságot, hogy fogadja el az Apáthy-Berthelot-egyezményt. „Kerüljenek 
minden vérontást, ne álljanak ellent, ha a románok jönnek, de a magyar 
csapatokat, amelyeknek ott tartására a szerződés szerint a magyar kor
mánynak joga van, ne vonják ki Kolozsvárról".67 

A rendkívül ellentmondásos határozat a kormány teljes akcióképte
lenségét tükrözi. 

A területi integritást ért újabb csapással egy időben a Károlyi-kor
mány összetételében változás következett be. A jobboldal erőteljes nyo
mására Károlyi új embert állított a hadügyminisztérium élére, sógora, 
Festetich Sándor gróf személyében. Böhm úgy jellemzi, mint a sima 
modorú, politikai fezőrök mintaképét, akinek csak egyetlen vágya volt, 
hogy miniszter lehessen. Ennek érdekében szívesen együtt dolgozott a 
reakcióval éppúgy, mint Pogánnyal.68 

Festetich alatt, néhány manőverét nem számítva, a hadsereg építésé
ben semmi lényeges nem történt. Folytatni akarta Böhm vonalát a fia
tal hadsereg leszerelésében, és egyben megkísérelte a katonai egysége
ket eltéríteni a szocialista eszméktől. Azonban komoly ellenállásba üt 
között. A budapesti helyőrség soraiban ugyanis még miniszterségét 
megelőzően nagy izgatottság keletkezett, amikor tudomásukra jutott a 
két korosztály elbocsátásáról kiadott hadügyminiszteri rendelet. Tilta
kozásukban a biztos kenyér elvesztése miatti aggodalom mellett politi
kai felismerés is megtalálható. Látták, hogy a kormány számára túlsá
gosan baloldaliakká váltak, és el akarják távolítani őket. Különösen a 
kommunista katonák fejtettek ki erős agitációt, s gyűléseken tiltakoztak 
a leszerelés ellen. Ilyen gyűlésre került sor 1918. december 31-én az l-es 
honvéd és a 32. gyalogezrednél, amelyen Kun Béla is megjelent és be
szédet mondott. Szavai elsősorban a kormány terve és a tisztek ellen 
irányultak. Beszéde közben az egyik tiszt néhány katonával a laktanya 
emeletéről tüzet nyitott Kun Bélára és a beszédet hallgató kommunista 
katonákra. Zűrzavar keletkezett, és a kommunista katonák is fegyvert 
ragadtak; alig sikerült a kölcsönös vérontást elkerülni. Ezután a 32-esek 
Üllői úti laktanyájába ment Kun Béla, ahol azonban a tisztek őrizetbe 
vették és csak Pogány József személyes intervenciója szabadította ki 
kellemetlen helyzetéből. 

Az események híre hamarosan szétfutott. A kommunista pártot kö
vető katonák tüntető felvonulást terveztek a Várba, hogy az újonnan 
kinevezett hadügyminiszter, Festetich Sándor ellen tüntessenek. Erről 
a bizalmiak javaslatára lemondtak és a város minden részéből összegyü-

66 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyv. 1918. december 18. Filmtár. 11 594. dob. 
67 Uo. 

68 Böhm Vilmos: I. m. 161—162. o. — Festetich még a szociáldemokrata pártba is hajlandó 
lett volna belepni, de ebbeli lelkesedését lehűtötték. Böhm rendkívül negatív képet rajzol meg 
róla, olyannak mutatja, akinél a pártállás és az elv politikai adásvétel tárgyát képezte. 
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lekezve a Radetzky-laktanyában nagy katonai gyűlést tartottak, ahol 10 
pontból álló határozatot szavaztak meg. A pontokat a katonatanács is 
jóváhagyta. Követelték: 

1. a bizalmi férfi rendszer teljes terjedelmében való fenntartását, 
2. a Katonatanács Végrehajtó Bizottsága állandó szerve legyen a had

ügyminiszternek, akinek személye ne lehessen olyan, hogy osztály
helyzete ellenforradalomra gyanússá tegye, 

3. Festetich lemondását, 
4. a Budapesten levő helyőrség megtartását, csak az önként távozók 

elbocsátását, 
5. hogy a tengerészek, akik a forradalom első katonái voltak, Buda

pesten maradjanak, sőt mivel az ellenforradalom szervezkedik, 
összpontosítsák őket a fővárosba. 

Követelték még az élelmezés megjavítását, a tiszti rang eltörlését, a 
politikai agitáció teljes szabadságát a laktanyákban. Végül a határozat 
kimondta, hogy a parancsnokokat ezentúl a legénység választja meg. 

A program radikalizmusa messze túllépett a polgári demokratikus 
kormány hadseregreformjain. A teljes önállóság, a kormánnyal szem
beni függetlenség követelése, a parancsnokok kinevezési jogának a m i 
niszter kezéből való kivétele, az oroszországi katonaszovjetek álláspont
ját idézik, amit az ideiglenes Kerenszki j -kormánnyal szemben fogal
maztak meg. A katonagyűlés szelleme megmutatta azt az átalakulást, 
ami a hadseregen belül a szocialista forradalom irányába mutatott . 

Festetich 1919. január 3-ra összehívta a régi képviselőházba az ország 
pótkereteinek parancsnokait, a tisztek és a legénység bizalmi férfiait^ 
hogy megbeszélje velük a katonatanácsra vonatkozó rendelet ügyét. 
Hangoztatta, hogy demokratikus hadsereget akar, amelyben bizalmi 
rendszer van. Állandóan hangsúlyozta az ellene felhozott ellenforradal
miság vádjának nevetségességét,69 de emellett arra törekedett, hogy a 
kormányhoz hű csapatokat szembefordítsa a katonatanácsok vezetése 
alatt álló egységekkel. Január 7-én azonban — váratlanul — az addig 
kormány hű l-es vadászezred feletti parancsnoklást egy újonnan mega
lakult végrehajtó bizottság puccsszerűen átvette. Az ezred nyomban 
megalakította a katonatanácsot, ezzel Festetich tervei kútba estek. 

Hadügyminiszterségének a halálos döfést a katonatanács nagygyű
lése adta meg, amit Pogány József elnök január 12-re hívott össze. 
Mintegy 50 csapattest 1122 bizalmi férfia gyűlt össze. Pogány a kom
munista katonák tüntetése közepette nagy beszédet mondott. Támadta 
a régi hadsereget, majd Festetichet ellenforradalmi üzelmekkel vádolta. 
A hadsereg követeléseit következőképpen fogalmazta meg : 

— a tiszteket a legénység válassza, s csak ezredparancsnoktól felfelé 
nevezze ki őket a miniszter, 

— a hadügyminiszter rendeleteket csak a katonatanács hozzájárulá
sával adhasson ki, 

— az önkéntesi intézményt el kell törölni, 

«9 HL. Pol. dem. iratok. 1918. HÜM. Eln/a.o. 344. 371. ilrt. sz. 
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— a bizalmi férfi rendszert még jobban ki kell fejleszteni, 
— szocialista hadsereget kell teremteni, stb. 
Pogány József után Sárói Szabó Tibor aktív huszárszázados szólalt 

fel és az 1. honvéd huszárezred megbízásából radikális javaslatot ter
jesztett az ülés elé. Mondja ki a gyűlés, hogy csak szocialista lehet had
ügyminiszter, és minden polgári párti hadügyminisztert ellenforradal
márnak fognak tekinteni.70 Indítványát nagy lelkesedéssel elfogadták, 
majd a gyűlés Pogány Józsefet 635 szavazattal 4 ellenében újra a katona
tanács elnökévé választotta. Pogány beszéde csakhamar napvilágot lá
tott a sajtóban és a következő minisztertanácsi ülésen Festetich köve
telte, hogy vonják felelősségre Pogányt és kérte az ellene hozott vádak 
kivizsgálását. 

A vizsgálatról készített rendkívül körülírt és diplomatikusan fogal
mazott jelentésből kiderül, hogy Festetich bizonyos lépései igencsak el
lenforradalmiak voltak. A vizsgálat eredménye: Festetich megbukott, 
Pogány győzött. A bizottság kiküldése a katonatanács erejét és a kor
mány gyengeségét árulta el. Belement Pogány vádjai alapján egy vizs
gálatba miniszteri szinten, amikor az ország egyetlen hatalommal fel
ruházott szerve — nemzetgyűlés híján — maga a kormány volt. 

Festetich bukásával a katonatanács a polgári kormányzati rendszer 
második hadügyminiszterét „fogyasztotta el", és bevezetője volt a 
Károlyi-kormány januári nagy válságának. E kormánykrízis egyben a 
polgári köztársaság hatalmi válságát is jelentette. A forradalom balra
tolódásával kialakult belpolitikai erőviszonyoknak megfelelően a szo
ciáldemokrata párt magának követelte a hadügyi és a belügyi tárcát. 
Emiatt a január 11-én lemondott Károlyi-kormány után, a polgári mi
niszterek ellenállása miatt, csak január 18-án alakult meg az új kabinet. 
Kompromisszum született. A hadügyminisztérium vezetését szocialista, 
a belügyét polgári miniszter kapta. 

Miközben a magyar belpolitikában a hatalmi válság hullámai gyűrűz
tek, az európai forradalmi mozgalmakban — elsősorban a németországi 
szocialista erők harcában — kedvezőtlen változások mentek végbe, a 
győztes antant hatalmak magatartása is egyre negatívabbá vált a ma
gyar polgári köztársasággal szemben. Mindezek következtében a kispol
gári jellegű Berinkey-kormány katonai politikájában és a hadsereggel 
kapcsolatos elképzeléseiben új vonások jelentkeztek. 

Pacifizmustól a fegyveres ellenállás gondolatáig 

Károlyi Mihály, a köztársaság ideiglenes elnöke 1919. újévi üzeneté
ben még hitet tett a pacifista elvek mellett. Bízott abban, hogy a pári
zsi tárgyalásokat át fogják hatni a wilsoni elvek. Remélte, hogy Wilson 

70 Feltételezhető, hogy a január 12-i katonatanácsok nagygyűlésének határozata is közre
játszott Károlyi meghökkentő kezdeményezésében, amikor a kormányválság közepette fel
kínálta a hadügyi tárcát a kommunista párt vezetőjének, Kun Bélának. Akciója kudarccal 
végződött, mert a válasz így hangzott el: „Amikor a köztársaság elnöke, Károlyi Mihály, ma
gát a hadügyminiszterséget ajánlotta fel közvetítői révén a kommunista pártnak, a kommu
nista felelet félre nem érthető élességgel utasította vissza az ajánlatot." (Kun Béla: Miért 
győzött a Tanácsköztársaság Magyarországon? A Magyar Tanácsköztársaságról. Budapest, 
Kossuth Kiadó, 1858) 
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Európában is hódítani fog, s olyan békét teremt, amely egyetlen nép
ben sem hagyja meg a keserűség fullánkját. A forradalom óta végbe
ment külpolitikai kudarcok ellenére sem vesztette el reményét a fran
ciák forradalmi hagyományainak erejében, akik — bármi történjék is — 
hűek lesznek a Liberté, Égalité, Fraternité jelszavához. Hangsúlyozta 
a nemzeti összefogás szükségességét és úgy vélte, hogy Magyarország 
csak úgy maradhat fenn, ha az internacionalizmus eszméjét összeegyez
tetik a nemzeti gondolattal. Az integritásról szólva véleménye október
hez képest annyit módosult, hogy az ország területi integritását gazda
sági értelemben képzelte el, amit agitatív erővel fogalmazott meg 
Magyarország népeihez intézett szózatában. 

A pacifizmusban való bizakodás mellett baljóslatú szavak is elhang
zottak az elnöki beszédben. „De ha mégis megtörténne, hogy a világ 
nem érett meg a pacif izmusra, akkor azt mondom: Finis Hungáriáé!"7 1 

Károlyi végletesen fogalmazott. A remény és teljes katasztrófa ér
zése közt hullámzott, amikor a magyar demokrácia helyzetének vár
ható alakulását vázolta fel. Bár előreveti a polgári köztársaság rövid 
életét, a pacifizmus szerepét az ország fennmaradásának lehetőségében 
helytelenül ítéli meg. Tükrözi az adott történelmi pillanat demokrata 
gondolkodójának álláspontját, aki — mint a kortársak közül annyian — 
az elszakadt és megszállt területek nélkül nem tudta elképzelni az or
szág fennmaradását, életképességének megőrzését. Károlyi és a magyar 
polgári politikusok egyszerűen nem akarták elhinni, hogy az antant 
jóváhagyja az ország háromötöd részének elszakítását. Az 1919 január
februári események hamarosan meggyőzték a magyar kormányt arról, 
hogy az ideiglenes jelleggel meghúzott demarkációs vonalak vajmi ke
véssé fognak módosulni a párizsi tárgyalásokon — Magyarország javára. 

A csehszlovák—délszláv korridor terve 

A polgári demokratikus forradalom katonai vezetése komoly erő
feszítéseket tett a demarkációs vonalak megtartása érdekében. E tö
rekvések közepette érkeztek hírek és titkos jelentések arról a terv
ről, amely izgalomba hozta a magyar hadügyi vezetést, s amely a tör
téneti irodalomban a csehszlovák—délszláv korridor néven szerepel. 
A korridor terve még a világháború alatt felmerült a cseh politiku
sok körében, de határozottabb elképzelést csak az októberi forradal
makat követően alakítottak ki. Ennek lényege — mint ismeretes -— 
abban volt, hogy Magyarország területén egy bizonyos (néhány km) 
szélességű terület közvetlen összeköttetést biztosított volna Csehszlo
vákia és Jugoszlávia között. A kormányhoz olyan hírek érkeztek, hogy 
ennek (megvalósítására a két ország részéről ^katonai lépések vannak 
folyamatban. 

Ezért a hadügyminisztérium szükségesnek látta néhány katonai lé
pés megtételét. A Duna-vonalát védő 37. hadosztály erőit nem tartotta 
elegendőnek nagy ellenséges hadműveletek megakadályozására, ezért 

71 Magyarország, 1919. január 2. 
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elrendelte, hogy a hadosztály területén elhelyezett póttesteknél kikép
zett és külső szolgálatra alkalmas legénységből mielőbb további egy
ségeket alakítsanak, valamint a Győrben állomásozó 1/19. zj. tartalékon 
kívül Parndorfon és Magyaróváron, továbbá a Duna-arcvonal jobb
szárnya mögött — Tatán vagy Esztergomban — legalább egy-egy to
vábbi zászlóalj álljon rendelkezésre. 

Utasította a Zala, Vas és Veszprém megyék területén elhelyezett 
póttestek parancsnokságát, hogy csak a zalaegerszegi határvédelmi 
parancsnokság céljaira használható fel állományuk. 

A budapesti katonai parancsnokság a 32. gyalogezred 1. zászlóalját 
helyezte készenlétbe. Ezt az erőt központi tartaléknak tekintették, 
ezért menetkészsége mielőbbi elérését szorgalmazták.72 

A csehszlovák—délszláv korridor terve nem vált valóra. Hatása 
kettős volt a demokratikus forradalom katonapolitikájára. Az akkori 
feszült külpolitikai helyzetben a magyar állam teljes bekerítését, her
metikus elzárását jelentette volna, és érthető módon kihívta a katonai 
vezetés elszántságát. Utóbbi fokozatosan eltávolodott pacifista elvei
től, s mind határozottabb ellenállást tanúsított a demarkációs vona
lakat megsértő és az újabb előnyomulást megkísérlő csehszlovák és 
román erőkkel szemben. Erre enged következtetni a magyar hadügy
minisztérium által felterjesztett javaslat, amelyben kérte a Miniszter
tanácsot, hogy küldjön jegyzéket Vix-hez, és adja tudtára az antant 
katonai missziója vezetőjének, hogy a magyar hadsereg szembeszáll 
mindenfajta fegyveres akcióval, amely a demarkációs vonalak mó
dosítását célozza. Hasonló parancs ment a székely különítmény pa
rancsnokához is, minthogy az arcvonalon apróbb összetűzéseikre került 
sor a magyar és a előnyomuló román egységek között. A különít
mény egyik százada a Zilahra benyomult román erőket gyors rajta
ütéssel visszavetette. 

Ellenállásra ösztökélte a kormányt mind a közvélemény jobbratoló
dása, mind a belső gazdasági helyzet súlyos volta. A jobboldal a kor
mány külpolitikai kudarcát a pacifista elkötelezettségből vezette le, 
abban látta annak okát, hogy az utódállamok viszonylag kis erőkkel 
vették birtokukba az általuk követelt területet. 

A kormány álláspontjának megváltoztatását követelte a leszerelt 
tisztek tömege is. A háború elvesztésével többségük egzisztenciális vál
ságba jutott, és a pacifizmus, a hadsereggel kapcsolatos politika nem 
kedvezett számukra. Egy részük aulikus, konzervatív szelleménél fogva 
— amit motivált a forradalom után feléjük irányuló ellenszenv és ha
rag — elsőként fordult szembe nemcsak a pacifizmussal, hanem magá
val a forradalommal is. Ellenforradalmi törekvésüket egyelőre a haza 
megvédésének köntésébe rejtették, de a MOVE januári nyílt zászló
bontása mutatta, hogy elég erősnek érezték magukat a nyílt színval
lásra is. 

Amikor a kormány fellépett velük szemben, és szervezkedésüket 
adminisztratív úton felszámolta, egyúttal aktív katonai lépésekkel 

72 HL. Pol. dem. iratok. 1918. HÜM. Ein. 5. o. 3309. ikt. sz. 
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szándékozott erőik befolyását csökkenteni. A határozottabb és az el
lenállást is magába foglaló katonai politikához azonban erős, harcolni 
akaró és tudó haderőre volt szükség. Erre törekedett a Berinkey^kor-
mányban hadügyi tárcát kapott szocialista Böhm Vilmos, amikor új 
koncepcióval jelentkezett a kormány minisztertanácsi ülésén. 

A Böhm-féle szakszervezeti zsoldoshadsereg szervezésének kísérlete 

A Festetich—Pogány párharc eredménye pregnánsan mutat ta be a 
polgári forradalom hadügyi vezetésében kialakult erőviszonyokat. A 
kormány hadügyminisztere alulmaradt a forradalmasodó hadsereg ön
kormányzati szervének vezetőjével szemben. Pogány győzelmében 
természetesen nem az egyéni kvalitás dominált, hanem a fiatal had
sereg balratolódása, mely egyszerűen feltartóztathatatlan volt. A ka
tonai vezetés számára mind terhesebbé vált a katonatanács, az esküdt
székek önálló intézkedései, a meglazult fegyelmű hadsereg, ezért Böhm 
hozzáfogott, hogy már a forradalom győzelmének első napjaiban szü
letett elgondolását és azóta dédelgetett tervét valóra váltva a szak
szervezeti zsoldoshadsereget megszervezze és a fiatalokból álló kato
naságot elbocsássa. Mint mondotta, az anarchia tengeréből kiragadott 
példák (különösen Felmer Andor esete)73 megerősítették benne azt a 
meggyőződést, hogy a fiatalkorúakból álló hadsereget minél előbb 
szét kell kergetni és új hadsereget kell szervezni, ha nem akarják 
anarchiába fullasztani a forradalmat.74 

Január végén leszerelték a hadsereg kötelékéből a harmadik, azaz 
az 1898-as születésű korosztályt is. Az elbocsátás ellenállást váltott ki. 
A kommunista párt tagjai azzal vádolták meg Böhmöt, hogy lefegy-
verzi a proletariátust, elkergeti a forradalmár katonákat, és fehérgárda 
szervezését készíti elő. A vád annyiban volt igaz, hogy Böhm had
seregszervezési tervével balra is, de jobbra is ütni akart. Ütőképes 
hadsereget tervezett a kommunista befolyás visszaszorításával, a ka
tonatanács hatáskörének leszűkítésével. Másrészt az ellenforradalom
mal szemben szakszervezeti, zsoldos szervezetű, a szociáldemokrata 
pártot követő katonai erőt akart állítani. Az elbocsátott katonák több 
helyen ellenálltak, s Szegeden, Nyíregyházán, Makón, Kecskeméten, 
Kaposvárott és Budapest néhány laktanyájában fegyveres erővel, 
nemegyszer kisebb vérengzéssel sikerült csak leszerelésüket kierő
szakolni. A Friedrich-féle fiatalokból álló hadsereg harmadik évfo
lyamának elbocsátása után Böhm a tisztikart illetően is rendet kívánt 
teremteni. Parancsba foglalta, hogy a különféle irodákban meghúzódó 
tiszteket osszák be a csapatokhoz, a forradalom kitörése után ugyanis 

73 Fellner Andor az aradi 33. gyalogezred főbizalmi férfia volt. Zászlóalját fölöttes parancs
noksága a soborsini arcvonalra vezényelte. Katonái megtagadták az engedelmességet, és csak 
úgy voltak hajlandók útrakelni, ha teljesen új felszerelést kapnak. Fellner igyekezett őket 
kötelességük teljesítésére rábírni, de nem hajlottak szavára. Mire kijelentette, hogy ő az egész 
helyőrség nevében ünnepélyesen megígérte, hogy a fegyelmet fönn fogják tartani. Mint szo
cialista, adott szavához hű akar maradni, s ha a katonák továbbra is ellenkeznek, szemük 
láttára fogja főbe lőni magát." E rendkívüli elhatározása sem használt, mire Fellner a zászló
alj katonái előtt elővette fegyverét és agyonlőtte magát. A zászlóalj elvonult. 

74 Böhm Vilmos: I. m. 166. o. 
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a kerületi parancsnokságok a tényleges tisztikarnak egy igen tekin
télyes részét magukhoz rendelték be szolgálattételre. A háború be
fejeztével és a hadsereg leszerelésével csökkent a kerületi parancs
nokságok ügyköre. Böhm úgy látta, semmi értelme sincs annak, hogy 
a kerületi parancsnokságoknál a tényleges tisztek olyan nagy szám
ban tartózkodjanak. 

Elrendelte tehát, hogy azok a tényleges tisztek, akikre az irodák
ban nincs szükség, azonnal vonuljanak be csapatszolgálatra. Elren
delte továbbá, hogy mindazokat az osztályokat, amelyek működése 
szükségtelenné vált, oszlassák fel. A parancs végrehajtásáról február 
16-ig kért jelentést. Február, március és április hónapokban a kerületi 
parancsnokságok csak a hadügyminiszter hozzájárulásával fogadhat
tak tényleges tiszteket szolgálatra. Böhm rendelkezése fényt derít 
arra a sajátos jelenségre, ami a forradalom után létrehozott hadsereg
ben végbement. A tisztek menekültek a laktanyákból, mert azokban 
a katonatanács nyomására hozott demokratikus szellemű szabályzatok 
új, radikális gondolkodású legénységet alakítottak ki. Böhm, bár
mennyire is károsnak nyilvánította a katonatanács szerepét, Barthá-
hoz és Festetichhez hasonlóan kénytelen volt újabb és újabb demok
ratikus átalakítást tartalmazó rendeletek kiadására. Február 14-én a 
Minisztertanács elé terjesztette javaslatát, amelyben lehetővé kívánta 
tenni mindenki számára, hogy születéstől függetlenül, a rendfokoza
tokon keresztül menve, tiszt lehessen. A Minisztertanács döntése el
fogadta Böhm előterjesztését és február 18-án a katonatanács lapja, 
A Nép Katonája, már ezt a döntést köszöntötte: „A magyar népköz
társaság hadserege megtette a legnagyobb lépést abban az irányban, 
hogy a nép hadserege legyen."75 

A határozatot elemezve rámutatott a cikk, hogy a nép katonái 
örömmel üdvözlik a szocialista hadügyminiszter lépését, amellyel a 
katonatanács korábbi követelését magáévá tette. Abban, hogy köz
emberből is lehet tiszt, az egyéni tehetség, szorgalom és rátermettség 
érvényesülésének szabad útját látják, amelyről a Habsburg-szolda-
teszka még a legnagyobb szorultság idején sem akart hallani.76 

Böhm ezután nagy energiával látott az új haderő megszervezéséhez. 
Megfelelő szakembereket választott maga mellé! „Kinevezésemmel 
egyidejűen — írta — Stromfeld Aurél ezredest, egy tetterős ragyogó 
képességekkel bíró katonát, a hadapród iskola parancsnokát kértem 
magam mellé, államtitkári hatáskörrel, munkatársul. Mindenekelőtt 

75 A Nép Katonája, MSZMP Párttört. Int. Könyvtár — A lap, a katonatanács emlékezetes 
február 7-i nagygyűlése napján jelent meg első ízben, mint a forradalmi hadsereg önálló saj
tóorgánuma. Pogány főszerkesztése alatt kezdett hozzá, hogy a forradalom hadseregének igazi 
szószólójává váljon. A lap hasábjain megjelent cikkek elősegítették a katonatömegek politi
kai nevelését, képzettségének, műveltségének javítását. A cikkek kitértek a nemzetközi poli
tika eseményeire, az uralkodó osztályok háborús bűneire, a militarista törevések nemzet
ellenes törekvéseire. Az újságot örömmel köszöntötték a katonák képviselői, akik közül sá-
rói-Szabó és Steinbrück századosok írásban fejezték ki a tényleges tisztek ama csoportjának 
véleményét, akik az orosz forradalom élményének hatására kijegecesedett eltökéltséggel lép
tek fel azért, hogy a hadsereg proletárhadsereggé változzon. Várták, hogy egy lap álljon a 
forradalmi hadsereg rendelkezésére, mert aggodalommal vették észre, hogy a forradalom 
piros tüze, amely az első napokban oly hatalmas lánggal kezdett égni, mindinkább veszített 
tüzéből, és már közeledik a kialváshoz. összeszorult szívvel láttuk, mint lép föl egyre szem-
telenebbül és nyíltabban a megszervezett ellenforradalom." (A Nép Katonája, 1919. február 7.) 

70 A Nép Katonája, 1919. február 18. 
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a hadsereg szervezésre vonatkozó alapelvekben teljesen megegyez
tünk."77 

Böhm jó érzékkel választotta ki a kiváló katonai szakembert. S t rom
feld a tényleges tisztikarnak ahhoz a rétegéhez tartozott, aki nagy
szerű szakmai képességei mellett megértette a tömegek szociális igé
nyeit, helyzetét is. Ügy vélte, hogy a szociáldemokrata párt képes 
olyan hadsereget teremteni, mely megvédheti az országot, amelynek 
sorsáért őszintén aggódott. Erre utalnák azok a szavai, amelyeket 
államtitkári megbízatásáról Tombornak mondott: Nem szívesen vál
lalom, de vállalom, mert hazafias kötelességem a haza szekerét k i 
húzni a kátyúból; elvárom minderikitől, hogy ebben engem támo
gasson.78 A munka gyorsan haladt. Február 18-án Böhm a Miniszter- ' 
tanács elé állhatott hadseregszervezési koncepciójával. Azért csak 
ekkor — miként írja —, mert az akkori idők zavarosságát jellemzően 
az ország legsürgősebb kérdésének, a véderőtörvénynek az elintézé
sére nyolc napig nem volt ideje a Minisztertanácsnak.79 

A véderőtörvény alapgondolata hangsúlyozta, hogy az akkori he ly
zetben csak zsoldoshadsereggel lehet a kérdést megoldani. A fiatal
korú hadsereg komoly munkára nem alkalmas és fegyelmezetlen, ezért 
úgy véli Böhm, hogy az idősebb legénységet kell a hadseregbe vinni. 
Minthogy a földosztás a mezőgazdákat lekötötte, elsősorban a városi 
lakosságot és a munkásságot vette számításba. Az általános behívás 
helyett a toborzást javasolta, mert célravezetőnek azt látta. A 24—42. 
év közötti férfiakat hívta fel a hadseregbe való belépésre. Böhm te r 
vezete hat hónapi szolgálatra kötelezte a belépőket. Ezzel egyidejűen 
tervbe vette a nép- és nemzetőrség létszámának nagymérvű csökken
tését. Kifejtette: ha normális idők lesznek, a zsoldoshadsereg megszű
nik és át fognak térni a milíciára. (Kiemelés tőlem — Ö. K.) 

Foglalkozott azzal a felmerülhető váddal, hogy mivel az új h a d 
sereg magva elsősorban a városi munkásság lesz, akiknek erkölcsi 
megbízhatóságát a munkások szervezetei fogják igazolni, párthadsereg 
lesz, de úgy véli, hogy a hadsereg megszervezésének ez az egyetlen 
módja, s abba mindenkinek bele kell nyugodnia. A legnagyobb érdek 
az, hogy legyen egyáltalán hadsereg, és az egységes szellemű legyen, 
„mert ha ebben a zsoldoshadseregben különböző elemek f ágnak egy
mással torzsalkodni, akkor nem érnek el semmi célt."80 

Tervezetének fogadtatására visszaemlékezve írja: „A törvényt a 
jobb és baloldali ellenforradalom, persze, egyaránt ellenséges indu
lattal fogadta. Kun Béláék fehérgárda, a reakció nyíltan párt-, t i tok
ban bolsevik^hadsereg szervezésével vádolt meg. A kétoldali heves 
támadás megerősítette bennem azt a tudatot, hogy jó úton haladok."81 

Előterjesztését a Minisztertanácsban elsőként Károlyi helyeselte 
azzal, hogy a köztársaságnak tényleg szüksége van egy egységes had
seregre, mert ,, . . . ha a jog és igazság alapján nem tudjuk, fegyverrel 

77 Böhm Vilmos: L m . 167—167. o. 
78 HL. Stromfeld-gyűjtemény. Stromfeld-per iratai. Tombor Jena vallomása.. 
79 Böhm Vilmos: I. m. 167. o. 
80 OL. F i lmtá r . Minisz ter tanács i j egyzőkönyvek , 11.594. d o b . 
81 Böhm Vilmos: I. m. 168. o. 
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teezünkben készen akarunk állni arra, hogy létfeltételeinket visszasze
rezzük."82 Ügy véli, hogy erre a felszabadító hadjáratra elsősorban 
a munkásság fog vállalkozni, mert a Pest megyei, dunántúli paraszt 
nem megy oly sietve Erdélyt vagy a Felvidéket visszaszerezni négy
éves háború után, ellenben az ipari munkás saját bőrén érzi, mit 
jelent az, hogy Délvidék, Erdély és a Felvidék elszakadása folytán 
nincs munkája a vas-, fa- és szénhiány miatt.83 

Károlyi helyesen ismerte fel a hadsereg erkölcsi-politikai állapotát 
befolyásoló társadalmi, gazdasági vívmányok fontosságát, a jogegyen
lőség, a demokratikus földreform, az igazságos vagyonelosztás moz
gósító erejét. Ám ugyanakkor Délvidék, Erdély és a Felvidék elsza
kadásával kapcsolatban mondott szavaival kétségbe vonta a forra
dalmi úton elszakadt nemzetek önrendelkezési jogát. Nem ismerte fel, 
hogy a területi integritás hangoztatásával történelmileg túlhaladott 
álláspontot képvisel. 

Szavaiból ugyanakkor kivehető a pacifizmustól való eltávolodás, sőt 
az azzal való szembefordulás szándéka is. Károlyi ekkor fogalmazta 
meg először az antantnak szánt ama figyelmeztetést, hogy ha az „igaz
ság" és a „jog" kudarcot vall, ha a wilsoni elvek nem jutnak ér
vényre, akkor fegyverrel kell Magyarországnak megvédenie magát a 
fokozódó területmegszállásoktól. Ezt pedig csak akkor tudja a kor
mány valóra váltani, ha a teljes szociális és politikai átalakítással a 
parasztságot is magával tudja ragadni. Ez a történelmi tény fogal
mazódott meg Móricz Zsigmond riportjában, amelyet 1919 elején a 
hajdúsági szegényparasztok között készített. A haza védelméről szólva 
az egyik népvezér a következőképpen nyilatkozott: „Eddig községünk 
3000 katonát adott a határunkban levő hitbizomány megvédésére . . . 
Ha e közt a 3000 közt elosztják azt a hitbizományt, akkor aztán meg
egyezünk mind, mert akkor saját földünket kell megoltalmazni!"84 

A megszólaltatott agrárproletár a polgári demokratikus forradalom 
katonapolitikai-hadseregszervezési kudarcának szívgyökerére tapin
tott. Az egészségtelen birtokmegoszlás, majd a földreform körüli huza
vona károsan hatott a szegényparaszti tömegek hazával kapcsolatos 
magatartására, passzivitásra késztette őket. 

A Böhm-féle szakszervezeti zsoldoshadsereg toborzásának ered
ménye ismert. Maga ismerte be memoárjában, hogy az ötheti toborzás 
eredményeként a tervezett 70 ezer fő helyett 5 ezren gyűltek össze, 
amit a véderőtörvény teljes kudarcának könyvelt el. Okát a magyar 
munkásság fásultságában látta, mely szerinte nem ismerte föl a for
radalom megvédésének fontosságát. 

„Minden fáradozás hiábavalónak bizonyult. Az idősebb komoly, 
öntudatos ipari munkásság megunta a négyéves háború katonai szen
vedéseit. Felszólítás, toborzás, agitáció nem használt semmit, a mun
kás nem volt kapható arra, hogy újra a katonai életnek szentelje 
magát. Sajnos, ez egyúttal azt is bizonyította, a munkásság legna-

82 OL. Fi lmtár , Miniszter tanácsi j egyzőkönyvek , 11.594. dob. 
83 Uo. 
84 Mindenki újakra készül... II. köt. 

— 32 — 



gyobb része nem értette meg, hogy eme elhatározásától függ a for
radalom további sorsa."85 

Böhm sorait idézve megjelenik előttünk egy kép a Magyar Tanács
köztársaság történetéből. Ezer és ezer munkás, vállán fegyverrel sorar 
kőzik a gyár udvarán, Budapesten és az ország nagyobb városainak 
üzemeiben egyaránt. A májusi fordulat ez, amikor a magyar munr 
kásság a Forradalmi Kormányzótanács hívó szavára fegyvert raga
dott, hogy visszavesse az intervenciós csapatokat. A Tanácsköztársa
ság honvédő háborúja alatt Böhm Vilmos személyesen tapasztalhatta, 
hogy a munkásság igenis hajlandó fegyvert fogni olyan célért, ame
lyet magáénak érez és azonosulni tud vele. 

Fegyveres ellenállással a területi integritásért 

Még nem bontakozott ki a Böhm-féle zsoldoshadsereg szervezésé
nek a kudarca, amikor a magyar kormányhoz riasztó hírek érkeztek 
a párizsi béketárgyalásokról. A kiszivárgó hírek újabb területek át
adásának követelését sejtették. A Berinkey-kormány eddig is tapasz
talhatta, hogy az ún. „ideiglenes" demarkációs vonalak aligha fognak 
módosulni Magyarország javára, mint ahogy ezt az antant jegyzékek 
ki is fejezték, hangsúlyozva az utódállamok teljes szuverenitását a de
markációs vonalakon belül. 

A kormány február 15-én jegyzéket intézett Vixen keresztül a Ke
leti Hadsereg főparancsnokához, és a belgrádi katonai egyezmény 
pontjaira hivatkozva a megszállt területek hermetikus bekebelezését, 
a magyar közigazgatás felszámolását tette szóvá. A jegyzék hatásta
lan maradt. A magyar kormány lépese csupán válasz volt Franchet 
d'Esperey táviratára, melyet a csehszlovák szuverenitás kiterjeszté
sével és elismerésével kapcsolatban küldött Károlyiéknak. A távirat 
leszögezte: „Az általuk aláírt fegyverszünet kizárólag a Keleti Had
seregre vonatkozott és semmiképpen sem vágott elébe azoknak a 
határozatoknak, amelyeket a szövetségesek más arcvonalak tekinte
tében hoztak. Következésképpen a csehszlovák államnak, amelyet a 
szövetségesek elismertek, teljes szuverenitási joga van azokra a terü
letekre nézve, melyeket ismét visszafoglaltak (Kiemelés tőlem — 
Ö. K.) a nekik kiszabott ideiglenes határok keretein belül." 

A belgrádi katonai egyezménynek a győztes antant részéről történt 
értelmezésével állt szemben a magyar kormány. A táviratban levő 
ellentmondás szembeötlő. Teljes szuverenitás az ideiglenes határokon 
belül. Joggal észrevételezte és tiltakozott az ellen az otrombaság el
len, annál is inkább mert Kramaŕ, a csehszlovák köztársaság elnöke 
Károlyihoz intézett táviratában, 1918 decemberében maga is elismerte, 
hogy a csehszlovák köztársaság végleges határainak megállapítása a 
békekonferencia elé tartozik. 

A kormány válasz jegyzéke hangsúlyozta, hogy a megszállás indo
kolására felhozott érvek hamisak. 

85 Böhm Vilmos: I. m. 170. o. 
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A polgári köztársaság kormányzatának tiltakozásában féligazságok 
vannak, amelyek feltárása túllépne e tanulmány feladatkörén. Tény
ként állapítható meg, hogy az elszakadó területek teljes katonai meg
szállása, azokon a magyar közigazgatás felszámolása, és a hermetikus 
elzárás, növelte mind a kormányon belül, mind a közvéleményben 
meglevő elégedetlenséget. 

Károlyi fokozott megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy azok az 
elvek, amelyek a köztársaság kül - és katonapolitikáját is döntően 
meghatározták, a pacifizmus és wilsoni ideák, miként válnak sem
mivé és velük a területi integritás nemcsak polititikai, de gazdasági 
jellegű megóvása is kába reménnyé. 

Kétségbeesett lépésre szánta el magát. 1919. március 2-án a Be-
rinkey-kormány több tagjával együtt86 — felesége kíséretében — Szat
márnémetire utazott, hogy a lakosság és az ott állomásozó kormányhű 
ezredek előtt beszédet mondjon. Szatmárnémeti volt az a határmenti 
város, amelyet leginkább fenyegetett a román előrenyomulás. Itt volt 
a székely különítmény parancsnoki kara és több ezrede, valamint a 
szatmári ezred. 

A delegáció nagy száma és összetétele arra utalt, hogy Károlyi fon
tos, mind a bel- és mind a külpolitika terén jelentős beszéd elmon
dására készült. A hadügyminiszter jelenléte pedig előrevetítette a 
katonapolitikai koncepció módosulását, azt, hogy a legütőképesebb 
katonai alakulat előtt tartandó beszéd a forradalmi hadsereggel kap
csolatos magatartásában új fordulat bekövetkezése várható. 

A beszéd az 1918-as polgári demokratikus forradalom katonapoli
tikája szempontjából valóban nagy jelentőségű volt. Károlyi ugyanis 
határozottan állást foglalt amellett, hogy a kormány a területi integ
ritás elvének védelme érdekében kész fegyveres erőt is alkalmazni. 

Károlyi tehát eljutott az őszintén hirdetett pacifista elvektől a 
fegyveres ellenállás gondolatáig. A demokratikus októberi forradalom 
katonapolitikai álláspontja a „nem akarok többé katonát látni" jel
szótól az elszánt harc szándékáig. 

A köztársaság elnöke, akinek szatmári beszédében érződik leg
inkább a függetlenségi párt nacionalista öröksége, lényegében hadat 
üzent a szomszédos burzsoá kormányoknak. Kétségbeesett hadüzenet 
volt ez — tényleges erő, komoly hadsereg nélkül. Az illúziók a győztes 
imperialista államnak igazságos megegyezéses békéje iránt még min
dig éltek a magyar kormányban. De a fegyveres ellenállás meghirde
tése e remények szétoszlását mutatja. 

Párizsban ekkorra már az antanthatalmak megállapodtak a Szov
jet-Oroszország ellen indítandó második intervenció tervében, s annak 
kivitelezésében nem a bolsevikgyanús magyar polgári demokratikus 
hadseregre, hanem az utódállamok nacionalista szellemtől áthatott, és 

86 A küldöttség tagjai a következők voltak: Nagy Vince belügyminiszter, Böhm Vilmos 
hadügyminiszter, Pogány József kormánybiztos, a katonatanács elnöke, Stromfeld Aurél 
hadügyi államtitkár, Kratochwill ezredes, Erdély katonai parancsnoka, Bartlett, a Daily Té
légraphe munkatársa, Gellért Oszkár, Herczeg Géza, Simonyi Henri miniszteri tanácsos és 
Jeszenszky Imre gárdaparancsnok. 
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a régen várt nemzeti lét megvalósulásától fellelkesült és jól felszerelt 
hadseregeire támaszkodtak. 

A március 20-án átnyújtott és ma már hírhedtté vált Vix-jegyzék 
megadta az utolsó döfést a kellő viszontválaszra képtelen polgári kor
mánynak, amely nem tudott úrrá lenni a kibontakozó szocialista for
radalom erőin sem. Amitől Károlyi félt, bekövetkezett. Az új sem
leges övezet újabb magyar etnikumú országrészek elszakítását jelen
tette, anélkül, hogy legalább a plebiszcitum elvét garantálták volna. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a szatmári beszédben meghirdetett fegy
veres felszabadító háborúra a rendelkezésre álló hadsereg gyenge és 
alkalmatlan, hogy a polgári demokratikus haderő nem tud többfron
tos harcot egyidejűleg megvívni. 

A magyar katonai vezetés szükségszerűen fordult kelet felé, hogy 
az antant-orientáció helyett Szovjet-Oroszország katonai szövetségé
ben keressen támaszt és erőt a visszavágásra, és a fokozódó meg
szállás elkerülésére. Ehhez azonban át kellett alakítani a kormányzati 
hatalmat, meg kellett egyezni a kommunista párttal, amely ekkor már 
hatalmas tömegéket tudott maga mögött. 

A Vix-jegyzéket követő izgatott és levert hangulatú megbeszélése
ken a hadügyi vezetés mondta ki elsőnek, hogy új szövetségest kell 
keresni, a pacifizmust félre kell lökni, mert az antant sáriba tiporta 
a wilsoni elveket és félrevezette a forradalom vezetőit. 

Ilyen előzmények után merült fel — az antant orientáció helyett 
— a szocialista Szovjet-Oroszországgal való katonai és politikai szö
vetség terve, melyet természetszerűleg csak az első magyar munkás
hatalom, a Tanácsköztársaság valósíthatott meg. 

3* — 35 — 



ADALÉKOK A HORTHY-HADSEREG GÉPESÍTÉSÉNEK 
TÖRTÉNETÉHEZ 1936—40* 

Dombrády Lóránd 

Az 1938-ban megindult hadseregfelszerelési program a mennyiség 
mellett hivatva volt a minőségi fejlesztésre, a hadsereg technikai el
maradottságának fokozatos felszámolására is. Miközben Európa or
szágaiban — így a szomszédos államokban is — a hadseregek gépe
sítése nagy léptekkel haladt előre, döntő szerepet szánva a gépesített 
magasabbegységeknek a harc megvívásában, a Horthy-hadsereg gya
korlatilag csak a szemlélődés álláspontjára helyezkedhetett. Bár a 
tilalom ellenére is folyó hadseregfejlesztés során lépések történtek a 
gépesített seregtestek alapjainak lerakására, ezek anyagiak híján azon
ban nem vezettek számottevő eredményre. így az 1932^ben felállított 
gépkocsicsoport, majd 19374>en az „Előd III.'" hadrend keretében 
létrehozott gépkocsizó zászlóalj öreg — nem terepjáró — tehergép
kocsijaival alkotta csupán a hadsereg gépesített erejét, amit még 
akkor is jelentéktelennek kell tekintenünk, ha 10 kis harckocsiszá
zaddal és néhány gépvontatású üteggel egészítettek ki. A hadsereg 
7 vegyes dandárja teljes egészében nélkülözte a szervezettszerű gép
kocsianyagot. 

A „Huba I." hadrend épp ezért egyik fő feladatként határozta meg 
a gépesítést, s ezen belül a gyors seregtestek ügyének a holtpontról 
való kimozdítását. Az anyagi lehetőségeknek megfelelően szerény ke
retek 1 gyorshadtestbe szervezett 2 gépkocsi és 2 lovasdandár fel
állítását határozták el, ami jelentéktelen erőt képviselt, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy erejét messze meghaladó feladatot szán
tak neki; nem kevesebbet, mint az esetleges betörő ellenséges gyor
san mozgók elleni harcot, azzal a nem titkolt gondolattal, hogy azok 
„fordított értelemben is felhasználhatók".1 

A gépkocsizó dandárok felállításának megkezdését késedelem nél
kül, már 1938. május l-ben meghatározták, és ugyanakkor sürgették 
a gyors seregtesteken kívüli alakulatoknak minimális gépkocsianyaggal 
való ellátását is. 

A gépesítési tervek megvalósítása azonban szinte áthidalhatatlan 

* Részlet a szerző készülő disszertációjából. 
1 Hadtörténelmi Levéltár, (továbbiakban HL.) HM. Ein. VI—I. 1938/9083. Hr. 
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akadályokba ütközött. A szükséges gépkocsiknak ugyanis csak egy 
részét kívánták HM költségvetésből fedezni, más részét a polgári ál
lományból szándékoztak szükség szerint bevonultatni. Ehhez a gép
kocsipark gyors növekedésére volt szükség, mivel a fennálló helyzet 
katasztrofális volt. Nemcsak a hadsereg nem rendelkezett kellő számú 
gépkocsival, de az országos állomány is csekély volt — elmaradt a fe j 
lettebb szomszédos államok mögött is. Az 1937. év végén Csehszlová
kiában 105 527, Ausztriában 47 512 gépjármű volt,2 ezzel szemben a 
csekély számú honvédségi tulajdonban levő gépkocsi mellett 1937-
ben mindössze 30 770 volt3 az országban található gépjárművek száma. 

Ez arra indította a hadsereg vezetését és a kormányt, hogy a hely
zetet mielőbb felmérve a gépjárműállomány növelését célzó intéz
kedéseket tegyen. A feladat kettős volt, egyrészt a hadsereg tu la j 
donában levő gépkocsik és vontatók számát kellett az új hadrendnek 
megfelelően növelni, másrészt elő kellett mozdítani a polgári gépko
csiállomány gyors gyarapítását olyan hadihasználható személy- és 
főként tehergépkocsikkal, amelyek mozgósítás esetén alkalmasak a 
hadrendi szükségletek mielőbbi kielégítésére. 

A továbbiakat illetően először tekintsük át a polgári gépkocsiállo
mány növelését célzó intézkedéseket, azok eredményeit, illetve ku
darcait. 

Az Iparügyi Minisztérium 1938. december 18-án nyújtotta be az 
ország motorizálásáról készített tervezetét, A helyzet hosszas tanul
mányozása után nehezen megszülető tervezet az 1938 őszi mozgósítás 
tapasztalataiból, Valamint az ország meglevő gépkocsiállományából 
indult ki. A mozgósítás során, amely a hadrend szerint 50%-os volt, 
az 1700 honvédségi tulajdonban levő különböző gépjármű kiegészí
tésére 3000 gépkocsit vettek igénybe. A teljes mozgósítás esetén még 
további 3000 gépkocsit kellett volna bevonultatnia, holott már a 3000 
is komoly zavarokat okozott a gazdasági életben. 

A hadrendfejlesztés a mozgósítási kellálladékot több mint 17 000 
gépjárműben határozta meg. Ennek elérése 1940 végéig, a hadrend
fejlesztés első ütemének („Huba I.") befejezéséig —<- mint a tervezet
ben olvasható — komoly probléma, „mert a honvédség tulajdonában 
ekkor csak alig 5274 gépjármű lesz. A hiányzó 12 000 darab gépjár
művet a mozgósítás pillanatában a polgári életből kell elvenni. Ezen 
felül a háborús veszteségek pótlására havonta 1250 darab " gép já rmű
vet kell biztosítani (50 darab páncélgépjármű, 80 személygépkocsi, 600 
tehergépkocsi, 160 darab vontató, 130 darab motorkerékpár, 230 k ü 
lönleges katonai jármű). Hazánk jelenlegi ipari felkészültsége — h á 
rom hónap átállási idő után — a fenti havi 1250 darabos utánpótlás 
egytizedét tudja teljesíteni. Ezért hathónapos háborút1 véve alapul, 

2 Magyar Statisztikai Zsebkönyv. Budapest, 1938. 3 Uo. — Ezen belül 16 451 volt a személygépkocsik és csak' 3486 á hadihasználhatóság szem
pontjából fontosabb tehergépkocsik száma, az 1358 egyéb gépjármű mellett 9475 db^ot tett 
ki a motorkerékpárok száma. --- • . .. 

4 Ezek a lehetőségeket messze meghaladó számítások egy rövid, elsősorban Románia el
leni hadjáratot vettek alapul, amelyet a vezérkar véleménye szerint rövid idő alatt sikere
sen meg lehet vívni. A magyar külpolitika és katonai vezetés fő célkitűzése ekkor (1939) a 
Romániával saját erőből történő leszámolás. 
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a polgári életből a honvédség összesen 19 031 darab gépjárművet k í 
vánna lefoglalni."5 Viszont 1938 szeptemberében csak 19 547 szgk, 
3759 tgk, 1511 egyéb gépkocsi és 11 611 motorkerékpár volt az or
szágban. Ezeket az adatokat összehasonlítva a kívánalmakkal, a ter
vezet készítői arra a megállapításra jutottak, hogy „személygépkocsi
ból a hadsereg 4731 darabos szükségletét a gépkocsiparkból fedezni 
lehet, motorkerékpár terén kb. 11 600 motorkerékpár áll rendelkezésre 
a 2838 darabos katonai szükséglet fedezésére. It t m á r tekintetbe kell 
venni, hogy a 11 600 motorkerékpár oly rossz karban és elhasznált 
állapotban van, hogy tapasztalatok szerint a közel 3000 darabos szük
séglet fedezése is probléma lesz. 

A tehergépkocsiknál és vontatóknál viszont a helyzet katasztrofális. 
A hadsereg kb. 11 000 darabos (feltételezve, hogy az utánpótlás szem
pontjából a különleges gépjárműveket és vontatók egy részét is szük
ség szerint tehergépkocsikkal kell pótolni) szükségletével szemben 
alig 3700 tehergépkocsi van polgári tulajdonban, s annak a fele a 
mostani igénybevétel tapasztalatai szerint katonai célokra alkalmatlan. 

Azonfelül a hadiiparnak legalább 500 darab a tehergépkocsi-szük
séglete (nem számítva egyéb nélkülözhetetlen polgári üzemi gépjármű 
szükségletet), s számot kell vetni azzal is, hogy a katonai szállítások 
és a légitámadások a vasúti szállítást lehetetlenné teszik, és a pol
gári élet sem maradhat tehergépkocsi nélkül. A katonai célra alkal
mas vontatók száma néhány százra tehető. Ezeket tekintetbe véve 
max. 1000 tehergépkocsit foglalhat le a katonaság. Hiány marad 
10 000 darab tehergépkocsi. I t t kell tehát 2—3 éven belül a hiányzó 
mennyiséget a hadsereg rendelkezésére bocsátani, valamilyen rendel
kezésre álló módon."6 

Az állomány e nagymérvű gyarapítását a Honvédelmi Minisztérium 
illetékesei mindenképpen a polgári erőforrások maximális felhaszná
lásával kívánták elérni, mivel tisztában voltak azzal, hogy a hadfel
szerelési programban rendelkezésre álló összegek ilyen arányú gépe
sítéshez nem elégségesek. 

Épp ezért a tervezet felsorolja azokat a módokat, amelyek — véle
ményük szerint — lehetővé tehetik a polgári gépkocsipark gyors sza
porítását, s hozzásegítenek a kérdés ,,gyors és nagyvonalú" rende
zéséhez: „Az ország motorizálását gátló rendelkezések hatálytalanítá
sával és megfelelő támogatás útján lehetővé kell tenni, hogy a polgári 
élet felvevő képessége a jelenlegi 4000 tehergépkocsi ötszörösére emel
kedjék." Azonban „ . . . a gazdasági életünk tőkeszegénysége, vasútháló
zatunk sűrűsége, rossz útviszonyaink folytán nem elég a polgári gép
kocsigyártást gátló rendeleteket, adókat, vámokat eltörölni. Ezenfelül 
szükséges még egy olyan nagyarányú rendelésnek a gyártásra való 
bocsátása, illetve a piacra dobása is, mely többezres szériák felfek
tetésének a lehetőségét- adja meg és ezáltal oly olcsóvá teszi a cikket, 
hogy az a szegényebb rétegek (nem tudni, kiket ért a tehergépkocsit 
vásárló szegényebb rétegek alatt — D. L.) által is megvásárolható 

5 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3764. 
6 Uo. 
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lesz. Miután ily konstrukcióra csak az állam képes, az akciót az ál
lamnak kellene lebonyolítani. Egy ilyen akcióval 3000—4000-rel le
hetne már első év leforgása alatt is növelni tehergépkocsi állomá
nyunkat."7 

Az „akció" meglehetősen zavaros. Nem tudni, miféle nagyarányú 
megrendelések állami lebonyolítására gondoltak a tervezet szerzői; 
ennek kifejtésével adósak maradtak. Azt mindenesetre megállapít
hatjuk, hogy a tehergépkocsi-állomány egy év alatti 4000 db-os nö
veléséneik terve nélkülözött minden realitást. Az 1938. évi 3795 db-os 
tehergépkocsi-állomány több éves beszerzés eredménye volt, s ez a 
mennyiség a magyar gazdasági élet igényeit nagy egészében kielé
gítette. A kialakuló gazdasági konjunktúra — éppen mer t a haditer
melésen alapult — korán sem jelentett olyan prosperitást, ami a 
gazdaságot arra indította volna, hogy a tehergépkocsi-parkot, még ol
csóbb árak esetén is, rohamosan — már 1939-ben is, majd azt köve
tően évenkét átlag 4000 db-bal — növelje. Ennyi tehergépkocsira nem 
volt szükség, és a válságból ideig-óráig kilábaló, tőkeszegény gazda
sági élet még a beszerzést megkönnyítő intézkedések mellett sem volt 
képes és hajlandó 1—2 éven belül 50 millió pengő körüli összeget 
számára felesleges gépkocsikba fektetni, csak azért, hogy azokat moz
gósítás esetén a honvédség rendelkezésére bocsáthassa. 

A „nagyarányú polgári rendeléseknek hazai gyártás útján tör
ténő kielégítése is akadályokba ütközött. A tervezet megállapította, 
hogy „a hazai gépkocsigyártó ipar kapacitása a jelenlegi és még ki
adandó megrendelésekkel oly módon foglalkoztatva van, hogy 1939. év
ben max. 250 db tehergépkocsit, 1940. max. 400 db, 1941-ben max. 
1000 db-ot tud gyártani polgári célokra. Háború esetén csupán ha
vonta a páncéljárművek, különleges katonai járművek pótlása az ipari 
kapacitás legalább háromszorosát követeli meg."8 Meglepő, hogy az 
Iparügyi Minisztérium 1938-ban mennyire nem volt tisztáiban a már 
kiadott rendelések mértékével és a gyárak kapacitásával. E számok 
ugyanis közel sem fedték a valóságot, mert csak a honvédség ré 
szére történő gyártás részleges leállítása esetén lettek volna képe
sek a gépkocsigyártó üzemek ilyen mértékű polgári szállításokra. A 
„Botonď'-program, valamint egyéb honvédségi szállítások 1939—40-re 
ugyanis már teljes egészében lekötötték a gyárak kapacitását, s ezt 
is csak nagy nehézségek árán tudták teljesíteni. Csak a termelési ka
pacitás nagyarányú növelése, esetleg új gyár létrehozása tette volna 
lehetővé ugyanakkor a polgári célra való gyártást. 

Amennyiben a polgári vonal csak részben tudna eleget tenni a 
kívánalmaknak, úgy „a honvédség külföldről szerezze be a hadrendi 
szükséglet még hiányzó gépkocsijait" — javasolta végül a tervezet. 

Ami a külföldi beszerzéseket illeti, ekkor — 1938-ban — a német 
és olasz mellett még a tengerentúli lehetőségek is nyitva álltak, ahon
nan rövid idő alatt be lőhetett volna hozni katonai és polgári célra 
egyaránt a szükséges mennyiséget. Nehézséget jelenthetett, hogy ne-
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mes valutában kellett fizetni. A tervezet nem számolt az esetlegesen 
bekövetkező eseményekkel, a világpiaci árak, a beszerzés és szállítás 
lehetőségeinek változásaival. 

„A gátló intézkedések megszüntetése és a gyártási kapacitás növe
lése után megfelelő árpolitikai intézkedések, az alkatrész kereske
delem megrendszabályozása, olcsó javítási lehetőségek megteremtése 
válnak szükségessé. Be kell vezetni a kötelező árellenőrzést a gépko
csigyárakban, javítóműhelyekben és az import alkatrész kereskede
lemben a polgári gépkocsik tekintetében",9 s létre kell hozni egy, 
az ország motorizálásával foglalkozó csúcsszervet — fejeződik be 
az Iparügyi Minisztérium tervezete. 

Az olcsó javítási lehetőségek és a többi járulékos beruházás, mint 
benzinkutak, utak stb. létrehozásáról és fejlesztéséről is szó van ugyan 
a tervezetben, de az ehhez szükséges órási összegek előteremtésének 
módjáról nincs. 

Az iparügyi miniszter tervezetének figyelembevételével készítette 
el 1939 januárjában a HM előterjesztését a Legfelsőbb Honvédelmi 
Tanács (LHT) elé. Ez is a mozgósítási tapasztalatokból indult ki, ami 
bár az országos készletet csak 20%-os mértékben vette igénybe, a 
hadihasználható készlet mégis teljesen kimerült ; a gazdasági élet 
gépjármű forgalma bénulóban volt. Mivel a polgári állományból se
lejtes anyagot is igénybe kellett venni, ezek javítása komoly költség
vetési nehézségek elé állította a katonai vezetést. Ezért kérték a 
Honvédelmi Tanácsot, hogy „az országos gépjárműállomány megfelelő 
szaporítására, a honi gépjármű gyártásnak új alapokra fektetésére és 
ezek eredményeként az egységes gépjárómű típusok biztosítására ha
tályos rendszabályokkal haladéktalanul intézkedjék. „Arra van ugyan
is szükség — írták —, hogy az érdekelt tárcák érintett szakosztá
lyait egybehangoló egykézirányítás és a magyar királyi kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszter úr hatáskör intézkedése mellett 
a honvédelem szükségletét (kereken 10 000 db igen jó állapotban levő 
gépjármű) mozgósítás esetén megbízható módon biztosítani lehes
sen."10 Az általuk lefektetett igények még meg is haladták az ipar
ügyi miniszter előterjesztésében foglaltakat. Szükségesnek tartották, 
hogy a polgári gépjármű-állomány „egy éven belül, vagyis 1939. 
év végéig, legalább 5600 másfél-három tonnás tehergépkocsival, 1000 
sebesültszállítás céljára alkalmas gépkocsival, 300 kerekes vontató
val és 3000 motorkerékpárral; a 'következő esztendőben 1940. év vé
géig ugyanilyen mennyiségben, mint az 1939. évben és végül 1941-
ben és az azt követő években az 1939 és 1940 években egyenként 
szükséges szaporításnak legalább 10%-ával, évente 500 tehergépko
csival, 50 betegszállító gépkocsival, 30 kerekes vontatóval és 300 mo
torkerékpárral szaporíttassék."11 

9 Uo. 
10 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3126. 
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A megoldást, a gátló okok elhárítása mellett, elsősorban az elégte
len hazai gyártás fokozásában látta, mégpedig oly módon, hogy a 
„Ford Műveket azonnal be kell telepíteni az országba, mégpedig a 
Duna jobb partján Albertfalva, Budafok, Nagytétény (vasút, közút és 
víziút) területére; a kölni gyár mintájára, a tehergépkocsik 50%-os 
honi gyártására."12 E terv kétségtelen előnye szerintük, hogy „az 
egységes típust megteremtik, valamint az eddigi honi — csak kezdet
legesnek mondható és elégtelen teljesítőképességű — gépjármű gyár
tást nem veszélyezteti, sőt az egységes ipari egyesülésbe vonva ha
talmasan korszerűvé, vagyis olcsón sokat termelővé fejlesztik."13 Arról 
nem szólt a tervezet, hogy a korlátozott felvevő képességű hazai piac 
mellett vajon milyen piaci lehetőségek és előnyök bírhatják rá a 
Ford Műveket, hogy az egyre súlyosbodó nemzetközi helyzetben na
gyon gyorsan, lehetőleg egy év alatt autógyárat hozzon létre hazánk
ban. Az talán mégsem, hogy 10 ezer gépkocsi legyártásával hozzá
járuljon a honvédség problémájának megoldásához. Legfeljebb az; 
olcsó hazai munkaerő felajánlásával tudtak a külföldi tőkére hatni. 

E „nagyvonalú" terv megvalósításában azonban nem igen bízott a 
katonai vezetés sem. Ezért végső megoldásként az ajánlották, hogy 
amennyiben a polgári gépjárművek szaporítása a fenti módon nem 
sikerülne, úgy „a honvédelmi tárcán belül kellene egyelőre kereken 
3000 darab tehergépkocsit, 500 darab sebesültszállító gépkocsit, 300 
darab kerekes vontatót és 3000 darab motorkerékpárt azonnal besze
rezni egý új honvédelmi pótköltségvetés terhére."1 4 Ezt a megoldást 
a HM 3. b. osztálya már a tervezet előkészítése előtt is felvetette. 

A felterjesztés utolsó fejezetében, bár csak feltételesen, de kény
telenek kimondani az igazságot is, hogy, „amennyiben az azokban fog
laltak (a felterjesztésben — D. L.) bármely okból a megjelölt időn 
belül teljes mérvben nem lennének végrehajthatók, nem marad más 
hátra, mint honvédségünk hadrendjét gépjárómű vonatkozásban a 
mainak megfelelő százalékára csökkenteni. Ez annyit jelent, hogy 
ebben az esetben egy félig-meddig korszerű, ütőképes haderőről még 
csak beszélni sem lehet."15 

A tervezetek készítői érthetetlen módon számításon kívül hagytak 
egy, a terveik megvalósítását mindenképpen hátráltató tényezőt: az 
időt. Elképzelésük szerint már 1939-ben döntő változásokat vártak 
Ezzel szemben, amikor az illetékes polgári szervekkel a tárgyalások 
1938 folyamán megindultak, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy az 
eredeti elképzelésektől messze elmaradó részmegoldások is csak több 
hónapos tárgyalások eredményeképpen valósulhatnak meg. Már az 
első tárcaközi értekezleten — amely 1939. január 26-án a Kereskede
lem- és Közlekedésügyi Minisztériumban a Külkereskedelmi Hivatal, 
MÁV, Posta, valamint a Honvédelmi és Iparügyi Minisztérium kép-

12 UO. 
13 Uo. 
14 Uo. 
15 Uo. 

— 41 — 



viselőinek részvételével ült össze, hogy a tervezeteknek megfelelően 
megvizsgálja a honi gépkocsigyártás, valamint az országos készlet gya
rapításának lehetőségeit — részt vevő katonákat hideg zuhanyként 
-érte, mikor a jelenlevők kifejtették álláspontjukat, amiből „ismét" ki
bontakozott mindaz a változatlanul fennálló nehézség, akadály, ami a 
kérdés „nagyvonalú megoldását" a polgári hatóságok részéről „évek 
óta akadályozta". 

Az értekezleten elsősorban a MÁV és Posta jelenlevő képviselőit 
igyekeztek meggyőzni, hogy gépkocsiparkjukat növeljék. A MÁV-tól 
azt várták, hogy 1000 tehergépkocsit állítson be, s ezzel újabb terü
leteket kapcsoljon a teheráru forgalomba. Meglepő kívánság volt ez 
— valószínűleg az állomány gyarapítását szolgáló egyik állami akció
nak szánták —, ha meggondoljuk, hogy a gépkocsi-fuvarozást, és így 
a tehergépkocsi gyarapodást gátló okok között első helyen épp a 
MÁV-ot védő hűségnyilatkozatot kívánták megszüntetni. A MÁV 
azonban csak 400 tehergépkocsi beállítására hajlott, a többi elől me
reven elzárkózott, mivel az a vasút évi különben is deficites forgal
mában legalább 25 millió pengős kiesést jelentene.16 Eredménytelenül 
igyekeztek meggyőzni a MÁV illetékeseit, azok nem voltak hajlan
dók a kívánt beruházásra, hanem a véleményük szerinti sokkal elő
ny ösebb, s legjobb megoldásként a közvetlenül honvédségi beszerzést 
javasolták. Csak a 25 millió pengős összegből (nyereség kiesés) a 
honvédség teljes szükségletét biztosítani tudná. 

Nem jutottak többre a Postával sem, amely a gazdaságosságra való 
hivatkozással mindössze 40 tehergépkocsi beállítását vállalta. 

Az értekezlet a Ford betelepülését a magyar ipar szempontjából 
nem kívánatosnak minősítette. A jelenlevő katonák azonban nem 
nyugodtak bele a terv elvetésébe, s igyekeztek a „civiliket" jobb be
látásra bírni. így aztán az „elhangzott honvédelmi érdekek nyomós-
sága azt eredményezte, hogy az Iparügyi Minisztérium kiküldöttjei 
szerint: a Ford tegyen konkrét javaslatot és az Iparügyi Minisztérium 
megszabja a honi követelményeket. Ezeknek az egybevetése esetleg 
azt eredményezhetné, hogy a Ford betelepülhetne, különösen akkor, 
ha a települést közvetlenül Ford Amerika létesítené".17 

Egyetértettek a jelenlevők a külföldi gépkocsi-behozatalt akadá
lyozó, a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium hatáskörébe 
tartozó okok felülvizsgálatának és ennek nyomán a megfelelő intéz
kedések mielőbbi megtételének szükségességében, valamint abban, 
hogy a sebesültszállító gépkocsik és vontatók beszerzése csakis hon
védségi hatáskörben képzelhető el. 

A Honvédelmi Minisztérium 3. b. osztálya a történteket értékelve 
rosszallását fejezte ki, a szokott módon szűklátókörüséggel vádolt 
minden olyan szervet vagy személyt, aki megfontolás tárgyává tette, 
vagy éppenséggel bírálni merte a katonai vezetésnek az adott lehető
ségeikkel nem számoló, mindent a katonai érdekeknek alárendelő tö-

16 A MÁV bevétele 1938-ban 259 863 000 P , k iadása 285 160 000 P volt. 
17 HL. HM. Ein. 3. b- — 1939/6209. 
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rekvéseit. Megállapította, hogy a gépkocsihelyzet megoldására való 
törekvés a polgári minisztériumok gáncsoskodása következtében — a 
HM évről évre megújuló törekvései ellenére — ez alkalommal is csak 
addig jutott, hogy továbbra is „közgazdaság politikai szempontokból 
kifolyólag csalk máig terjedő rövidnézésből bírálódik el e nagyhord
erejű kérdés, aminek következtében lemarad vagy legjobb esetben 
idomul, ahelyett, hogy hozzá idomulnának az egyéb kérdések."18 Épp 
ezért a kérdést a „polgári rövidnézésből kimozdítandó" az osztály 
„osztatlan szakirányú felelősségére hivatkozással, de egyben végső 
erőfeszítéssel"19 kívánt rámutatni arra, hogy a honvédségnek e leg
égetőbb kérdése „polgári miniszteriális hatáskörben nem oldható meg 
és ilyen megoldás az irányadó tényezők átállítása nélkül a jövőben 
sem remélhető".20 A kérdés nagyvonalú rendezése semmiféle halasz
tást nem tűr, hiszen „a február í^től (1939 — D. L.) érvényes mozgó
sítási előkészületek gépjárművek vonatkozásában teljesen valószerűt
lenek . . . az ebből eredhető és szakszempontból már előre meglátható 
katasztrofális következmények a lelkiismeretlenség vádjával sújtaná
nak, amelynek súlya alatt minden kormányzat összeroppanna".21 A 
felelősségnek a „polgári vonalra" történő drámai hangú áthárítása 
után megállapították, hogy a kialakult helyzet következtében a hadi 
hadrend gépjármű vonatkozásainak csökkentése elkerülhetetlennek 
látszik. Ezért javasolták, hogy a kérdés nagyvonalú rendezését kor
mányzati kérdésnek tekintve a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács ren
dezze. A tanácstól várták, hogy az „irányadó tényezők átállításával" 
a polgári gépkocsiállomány tervszerű fejlesztését a polgári miniszté
riumok hatáskörében feltétel nélkül elrendeli, s ennek hatása leg
később 19404>en érezhető lesz. De addig is, míg ezeknek az intézke
déseknek foganatja lesz, a legkevesebb Ír,* kellálladékot azonnali pót
költségvetés terhére kívánták beszerezni. 

Az LHT foglalkozott is a kérdéssel, de nem sietve el a dolgot, csak 
1939. május 31-i ülésén jelölt ki egy tárcaközi bizottságot a helyzet 
vizsgálatára azzal, hogy saját tapasztalatai, valamint az iparügyi és 
honvédelmi miniszter felterjesztésének figyelembevételével tegyen 
javaslatot a kérdés megoldására.22 

Győrffy-Bengyel Sándor, III. csoportfőnök 1939. március 3-i ér te
kezletén a jelenlevők kénytelenek voltak szembenézni a való helyzet
tel. A hadtestektől beérkezett jelentések, valamint a 3. b. osztály 
számvetése alapján ugyanis megállapították, hogy míg a honvédségi 
típus gépjármű-megrendelések szállítása már folyamatban van, addig 
teljesen kilátástalan a helyzet az országos készletből fr. esetén igénybe 
veendő tehergépkocsikat illetően. A polgári használatban levő teher
gépkocsik gyarapodása olyan lassú, hogy a honvédség jelenlegi csök
kente t t hadrendje mellett is a fr. napján 6000 gépjármű fog hiányozni. 

18 Uo. 
19 Uo. 
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* Ír. = felriasztás, a mozgósítás rejtett elnevezése. 
22 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/9577. 

— 43 — 



A gépkocsiállomány növekedése az előző évhez viszonyítva 1938-
ban némileg meggyorsult ugyan, de közel sem a várt mértékben. A 
személygépkocsik száma 14,9, a tehergépkocsiké 9,1, az egyéb kocsiké 
11,1%-kal, a motorkerékpároké pedig 19,1%-^kal gyarapodott. A 379 
forgalomba helyezett új tehergépkocsi csak 3803 db-ra növelte az ál
lományt, amelynek jelentős része állandóan javítás alatt, üzemen 
kívül állt.23 Az 1938-as év végén, épp az őszi honvédségi igénybe
vétel következtében 9970 ilyen gépkocsi volt az országban. Növelte 
a nehézségeket, hogy a személygépkocsik között 164, a tehergépkocsik 
között 130 gyártmány volt képviselve,24 ami az alkatrész-utánpótlást, 
a javítások megszervezését már békekörülmények között is nagyon 
nehezítette, háború esetén pedig szinte lehetetlenné tette. A személy
gépkocsik között a német, olasz, amerikai, míg a tehergépkocsik közt 
az amerikai és magyar gyártmányú kocsik szerepeltek a legnagyobb 
számban.25 Természetesen a személygépkocsik közt a 'kis kocsik vezet
tek, s a tehergépkocsi-állomány zömét is a 1,5 t-sok között találjuk. 

Az egyéb gépkocsik számának csekély növekedése (139 új kocsi) 
előrelátható volt, mert a fejletlen autóbuszközlekedést a meglevő, 
főleg magyar gyártmányú állomány (MÁVAG, Rába, MAG) kielégí
tette. Ezek közül 1031 készült magyar gyárakban.26 

A fejlődés ütemét figyelembe véve kimutatták, hogy 1939 végén 
továbbra is 80%-os hiánnyal fognak küzdeni, és ez 1940-ben sem fog 
változni, mivel a hadrend fejlődése, valamint az alakuló VIII. had
test polgári gépkocsiszükséglete az előrelátható gyarapodást felszívja. 
Még 1941 végéig is csak 70%-osra csökkenthető a tehergépkocsi-hiány, 
amennyiben közben további hadrendfejlesztés nem történik.27 

Az értekezleten Győrffy-Bengyel altábornagy is kifejtette a maga 
elképzeléseit 6000 különböző gépkocsi sürgős beszerzéséről. Tervét az 
Ausztriával szemben fennálló több mint 100 millió pengő liquidációs 
követelésünkre építette. Az Anschluss előtt már sikerrel bíztató tár
gyalások folytak. Kilátásban volt 40—50 millió pengő átadása. Győrffy-
Bengyel most a „jogutódtól", Németországtól kívánta behajtani a kö
veteléseket, méghozzá anyagban. Ezen anyagi források birtokában 
kívánt egy olyan külföldi gépkocsi konszernhez fordulni, 'amelyik 
szerinte export áron hajlandó volna gépkocsikat szállítani Magyar
országnak, és hogy a magyar ipar el ne sorvadjon, még arra is ha j 
landó lenne, hogy minden két gépkocsi után egy darabot Magyaror
szágon gyárt le. 

Az elképzelés alapjaiban hibás feltételezéseken alapult. Németor
szágnak kisebb gondja is nagyobb volt annál, minthogy siessen a 
bekebelezett Ausztriával szembeni magyar követeléseket kielégíteni. 
De ha Győrffy-Bengyel még bízott is ebben, józan megfontolással 

2'( Statiszt ikai Szemle, 1939. 2. 122. t . 
24 Uo. 124. o. 
25 u o . 125. o. — Személygépkocs ik : Fiat 3455; Opel 2434; MAG 1275; Steyr 1202; Ford 1200; 

DKW 1055; Adler 1043; Tehe rgépkocs ik : Fo rd 642; Rába 524: Chevrole t 541; MAVAG 414. 
26 Uo. 127. O. 
27 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/3341. 
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azt még ő sem hihette, hogy az egyre inkább elszigetelődő anyag-
hiánnyokkal küzdő Németország nyersanyaggal fizet nekünk. 

Az értekezletről készült feljegyzésből az sem derül ki, hogy melyik 
konszernnel kívánt tárgyalni a vázolt feltételek mellett. Feltételez
hetően a Ford Művekkel. Lehetséges, hogy voltak kezdeményezések 
a tárgyalásokra, azonban ezek meg is maradtak ebben a stádiumban. 
A német hadigépezet megindulásának árnyékában az esetleges meg
állapodást már különben sem igen lehetett volna realizálni. 

Ami az ajánlat érdemi részét illeti — ha utána számolunk —, ez 
képtelenség. A konszern minden két export áron szállított tehergép
kocsi után egyet nálunk gyártott volna le. Feltételezve az első évben 
3000, a piacot maximálisan kielégítő export áron behozott tehergép
kocsit, az itthon gyártott 1500-at már nem lett volna könnyű eladni. 
Nem is beszélve a következő évek termeléséről. Ezért viszont nem 
igen alapított volna a Ford Művek gyárat Magyarországon. 

Az értekezletről készült vezérkari feljegyzésből kitűnik az is, hogy 
az Anyagi Csoportfőnökségen már nem bíztak a polgári hatóságok által 
készített különböző felterjesztések, tervek sikerében. Gúnyosan je
gyezték meg, hogy „a polgári hatóságok a motorizálás érdekében 10 
év alatt egy bizottság felállításán kívül semmit sem tetteik, s a bi
zottság működésének egyetlen eredménye, hogy az ország gépjármű
állománya azóta csak csökkent, így a honvédségnek magának kell ezt 
a kérdést megoldania."28 

Az LHT által kijelölt tárcaközi bizottság közel féléves vizsgálódás 
után, 1939. július 21-én tette meg jelentését. Megállapították, hogy a 
meglevő tehergépkocsi-park kicsi, elavult, többségében nem hadihasz-
nálható. Épp ezért szükségesnek tartották „legkésőbb 1940. április l-ig 
1500 darab (nem 8—9000!) új tehergépkocsinak a polgári forgalomba 
való beállítását. (A HM eredetileg 5000 darab tehergépkocsi egy éven 
belüli beszerzését kívánta.) Az esetben, ha legalább 3 tonnás teher
bírású egységek hozatnának be, a sürgős szükség 1500 gépkocsival 
biztosítható."29 A bizottság tehát végleg leszámolt az eddigi minden 
alapot nélkülöző fantasztikus tervekkel, s egy nem minden nehézség 
nélküli, de különböző kedvezmények megadásával megközelítően 
végrehajtható elképzelést vázolt fel. Abban természetesen tévedtek, 
hogy 1500 db 3 tonnás gépkocsi össz-rakfelületével kielégíti a hon
védség 5000 darabos igényét, ugyanis az nagyrészt eredetileg is 3 
tonnás kocsikban volt megadva, valamint a hadrendben két külön 
alakulathoz beállított 2 darab másfél tonnás tehergépkocsi természe
tesen nem helyettesíthető 1 darab 3 tonnással. Ez arra mutat, hogy 
a tervezet készítői nem voltak tisztában a hadrendfejlesztés miként
jével. A kocsikat külföldről javasolták behozni, mivel megállapítot
ták, hogy a hazai gyáraink két éven belül a honvédségi szerződések
kel teljesen igénybe vannak véve, s épp ezért a gépkocsik behozata
lával kárt nem szenvednek. A bizottság 1450 db 3 tonnás Ford, Opel 
és Daimler-Benz, valamint 50 db 4—4,5 tonnás Bussing N. A. G. 

38 Uo. 
29 HL. HM. Ein. 8. b . — 1939/46503. 
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típusú gépkocsi importját javasolta. Elsősorban alvázakra gondoltaik, 
mivel feltételezték, hogy a hazai üzemek képesek a karosszériákat 
megfelelő áron és időben legyártani. 

A bizottság tisztában volt azzal, hogy megfelelő kedvezményes ára
kat kell kialakítani, hogy a kocsikat el lehessen adni. Egy 3 tonnás, 
5400 pengő értékű német tehergépkocsit 1938-ban 13 050 pengős áron 
adtak el Magyarországon. Ezt az árat most közel felére, 7—7500 pen
gőre kellett leszállítani, hogy a kocsik eladhatók legyenek. Evégből 
a következő intézkedéseiket javasolták:30 

— a behozatali vámok és megtérítések felfüggesztése, a kész ka
rosszériára vonatkozó vám kivételével; 

— a német gyárak által nyújtott export prémiumok és egyéb ked
vezmények biztosítása; 

— a behozott gépkocsik árának az Árkormánybiztosság (ÁKB) ál
tali maximálása; 

— a hazai gyártású karosszériákhoz szükséges alkatrészek és fel
szerelések vámmentes behozatala. 

A tehergépkocsi-vásárlás ösztönzésének elősegítésére javasolták 
még, hogy az új, 1940. április l-ig beszerzésre kerülő gépkocsiknak 
biztosítsanak kétéves közúti adó alóli vámmentességet, s ugyanakkor 
a 10 évnél hosszabb idő óta forgalomban levő gépkocsikat az eddigi 
adó kétszeresével terheljék meg. Szükségesnék tartották a tehergép
kocsi árufuvarozás MÁV hűségnyilatkozat alóli fokozatos felsza
badítását is. 

A felterjesztést a Minisztertanács és az LHT magáévá tette, és uta
sította Kunder Antalt, a kereskedelem és közlekedésügyi minisztert 
a szükséges intézkedések megtételére. 

A miniszter 1939. szeptember 6-án a társminisztériumok képvise
lőinek jelenlétében jelentette be a 8880/1939. ME. rendeletet, amely 
1939. szeptember 1. és 1940. április 1. között behozott 1500 tehergép
kocsi alváznak teljes vámmentességet biztosított. 

Fontosnak tartotta Kunder, hogy a HM adjon biztosítékot, hogy a 
kocsikat teljes kártérítés mellett csak általános mozgósítás esetén vesizi 
igénybe, mert csak így látta biztosítottnak, hogy a kocsik vevőre ta
láljanak. A honvédelmi miniszter ezzel nem értett egyet, és csak 
ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy a forgalomba helyezésitől számított 
6 hónapon belül veszi igénybe, csak általános mozgósítás esetén és 
teljes kártalanítás mellett a kocsikat.31 A szeptember 15-én megje
lent HM rendelet még a szeptember 1. után üzembe helyezett sze
mély- és tehergépkocsikat, valamint vontatókat az ideiglenes igénybe
vétel alól addig mentesítette, míg a honvédség állományának kiegé
szítésére nem válnak szükségessé.32 Ezt egy szeptember 25-én kiadott 
újabb rendelet módosította, miszerint a szeptember 1. és 1940. április 

30 Uo. 
31 Uo. (A HM válasza a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 63953 (X), 1939 átiratára). 
32 HL. HM. Ein. 18. — 1939/44525. ; Budapes t i Közlöny, 1939. szept. 15. 
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1. között behozott vámmentes gépkocsiknak 'hat hónapra teljes men
tességet biztosított bármiféle igénybevétel alól.33 

Az ÁKB szeptember 29-én átiratot küldött a honvédelmi minisz
ternek, amelyben a vámmentes gépkocsikkal kapcsolatban felhívta a 
figyelmet az Érvizsgálat során kitűnt két addig elhanyagolt tényezőre, 
amely azonban az alvázak önköltségi árát 23,32%-kal növeli, s ezzel 
az akció sikerét veszélyezteti. Ez az alvázak árának 14,68%-át kitevő 
forgalmi adó és illeték, valamint a MNB által a RM árfolyamához te
hergépkocsik esetében felszámított 19,50%-os felár volt (szemben a 
személygépkocsik után számított 10%Jkal), ami az árfolyam külön
bözet révén 8,64%-os áremelkedést eredményezett. A III. Csoport
főnökség azonnal átiratban kereste meg a pénzügy-, valamint a keres
kedelem- és közlekedésügyi minisztert, továbbá az ÁKB-ét és az LHT 
titkárságát, s kérte, hogy mindennemű áremeléstől tekintsenek el. A 
dologban a polgári hatóságok részéről megnyilatkozó alakoskodást, az 
ügy iránti közömbösséget és félrevezetést láttak, mint ezt Ruszkiczay-
Rüdiger tábornok, anyagi csoportfőnök-helyettesnek az ÁKV átiratra 
piros ceruzával jegyzet utasítása is bizonyítja: „Ha mindenki áldo
zatot hoz, hozzon az MNB is. A forgalmi adókról a szakemberek hall
gattak, akkor a felszámításukkal is hallgassanak és engedjék el! Jár
jatok el egyetértőleg (t. i. a beosztottjai — D. L.) a Kereskedelem
ügyi Minisztériummal."34 

Az intézkedések mennyire nem elégítették ki a katonai vezetést, 
igazolja a 3. b. osztály által 1939. október 10-̂ én készített feljegyzés 
is,35 amely immár sokadszor összegezte a siralmas polgári tehergép-
kocsihelyzetet, s ennek legfőbb okát most a kormányzat vasútpártoló 
politikájában vélték megtalálni, mely lehetetlenné tette a tehergép
kocsik szaporodását. Bár a különböző szervek és a tárcaközi bizottság 
több javaslatot tettek a kialakult súlyos gépkocsihelyzet enyhítésére, 
az eredmény mindössze annyi, hogy 1500 tehergépkocsi vámmentes 
behozatala és olcsó beszerzése lehetővé vált. „Nagy kérdés azonban 
— írják —, hogy még ilyen kedvező árak mellett is fog-e akadni az 
országban 1500 db tehergépkocsira vevő, mert a gépkocsik szaporí
tását eddig is gátló MÁV hűségnyilatkozatok és MATEOSZ előjogok 
leépítésétől még messze vagyunk. Ezen a téren még nagyon sok a 
tennivaló, és addig, amíg az országos tehergépkocsi-állomány a 
15 000 db-ot el nem éri, a honvédség és az ország háborús szükség
letét nem tekinthetjük biztosítottnak."36 A feljegyzés készítője ki
mondta az igazságot, azonban nagyot tévedett, mikor az okot kizárólag 
a MÁV hűségnyilatkozat37 meglétében látta, s ennek megszűntétől 
várta az állomány ugrásszerű emelkedését, figyelmen kívül hagyva, 
hogy a tárcaközi bizottság az 1500 db-os növekedés csak egyik felté-

33 HL. HM. Ein. 18. — 1939/48713.; Budapesti Közlöny, 1939. szept. 27. 
34 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/51792. 
35 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4120. 
36 Uo. 
37 Hűségnyilatkozat. — Egyes fuvaroztatók tarifakedvezmény ellenében arra kötelezték 
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telének tekintette a hűségnyilatkozat megszüntetését sok egyéb fel
tétel mellett. 

A HM által követelt további intézkedések nem várattak sokáig ma
gukra. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1939. október 
1—november 30-ig felfüggesztette az összes hűségnyilatkozatot, hogy 
eközben döntsön azok további sorsát illetően. Bár a fuvarozható cik
kek egy részét még 1939 folyamán felszabadították a hűségnyilatko
zat alól (a MATEOSZ 56 eddig tiltott cikkre kapott fuvarozási enge
délyt), a teljes cikklista feloldásáról a tárgyalások 1940-re húzódtak át. 

Ugyanakkor a Belügyminisztérium, hogy ezzel is vásárlásra ösztö
nözzön, elrendelte az 1934. december 1 után üzembe helyezett gép
járművek szigorú felülvizsgálatát és selejtezését.38 

Az ÁKB 1939. november 29-én maximálta a vámmentesen bejövő 
tehergépkocsi alvázak árát:39 

Ford V 3 t 5 850 P készpénzre 
5 900 P hitelre 

Opel 5 850 P készpénzre 
5 900 P hitelre 

Mercedes-B 3 t • 9 700 P készpénzre 
9 800 P hitelre 

Bussing NAG 17 600 P készpénzre 
17 750 P hitelre 

A következőkben tekintsük át, hogy a megtett intézkedések követ
keztében hogyan alakult a helyzet az általunk vizsgált időszak vé
géig, 1940 őszéig. 

A gépjármű megnevezése 1937. dec. 31. 1938. dec. 31. 1939. dec. 31. 

Személygépkocsi 16 451 18 896 27 199 

Tehergépkocsi 3 486 3 803 4 818 

Egyéb (busz, vont.) 1358 1 509* 1 730** 

Motorkerékpár 9 475 10 837 13 529 

Gépjármű összesen 30 770 35 045 47 276 

Megjegyzés Ebből bi isz 668* 
759** 

38 BM. 342.000/1939. Budapes t i Közlöny, 1939. okt. 25. 
39 AKB. 3346/1939. 
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A táblázatból kitűnik, hogy a hadsereg szempontjából kevésbé fon
tos személygépkocsi ellátottság 1939-ben kedvezően alakult. (A sze
mélygépkocsik száma már 1938-ban is kielégítette a katonai szük
ségletet.) A személygépkocsi vámoknak 1939 elején bekövetkezett 
70—90%-os mérséklése, valamint a kereskedői haszon leszállítása kö
vetkeztében az árak erősen csökkentek, s ez konjunktúrát eredmé
nyezett a piacon. A személygépkocsik száma 1939 második negyedé
től gyorsan emelkedett, s már az év első felében a szaporulat 70%-kal 
haladta meg az 1838-as év azonos időszakának szaporulatát. Az 
1939-es év végére az állomány 8303 kocsival, 43,9%-kal nőtt az előző 
évhez képest. A megnövekedett igények kielégítése ekkor még simán 
ment. A német gépkocsigyárak egyedül is képesek lettek volna a ma
gyar igények kielégítésére. Bár a kocsik között a német márkák sze
repeltek a legnagyobb számban, Európa és az USA szinte minden 
autómárkája, mintegy 160 volt képviselve. A német márkájú gép
kocsik — Opel, DKW, Steyer kis kocsik, Mercedes, BMW — az egész 
szaporulat 59,9%-át, az olaszok 16,7%, az USA 12,5%-át képviselték, 
amíg a fennmaradó 16,8% az összes többi márka között oszlott meg. 
A német kocsik között kiemelkedően nagy, 4928 db-os mennyiséggel 
szerepeltek az Opel kocsik.40 Az 1940. évi honvédségi gépjármű szem
lén (1940. január 10-i állapot) megállapították, hogy a honvédségi 
,,M" szükségletet messze meghaladó 18 763 db-os nyilvántartott állo
mányból egyedül az Opel kocsik fedezhetnék az „M" szükségletet.41 

Ugyanékkor a gépkocsikereskedelem rossz üzletmenetről panaszko
dott, mivel az alacsonyan megállapított haszonkulcs és magas önkölt
ség miatt nem tudta számítását megtalálni.42 Előrevetítette árnyékát 
a piac telítettsége, a szűk vásárlóképes réteg 'kimerülése. Csökkentette 
a vásárlókedvet a benzinkorlátozások életbeléptetése és a katonai 
igénybevétel. 

A honvédelmi szempontból fontos tehergépkocsik gyarapodása ne
hezebben mozdult el a holtpontról. A Gépjárómű Közlöny 1939 júliusi 
száma megállapítja, hogy a személygépkocsikkal szemben a tehergép
kocsik forgalma még az előző év hasonló időszakánál is gyengébb 
volt. „Kerek 100 db-ra becsülhető a 2,5 t raksúlytól felfelé a kocsik 
ezévi forgalma, míg 50—60 db-ra a könnyű tehergépkocsiké. Ez an
nál szomorúbb jelenség, mert éppen a tehergépkocsi-állomány az or
szág gazdasági és nemzetvédelmi érdekei szempontjából a legerősebb 
ütemű szaporításra szorul, annál is inkább, mert még mindig alatta va
gyunk az 1931-es létszámnak."43 Az őszi kormányzati intézkedések^ha
tására némileg megélénkült a tehergépkocsi piac is, bár korántsem a 
kívánt mértékben. Az 1939. év végéig az előző évhez képest csak 1015 
db, 26,7%-kal, 4818 db-ra nőtt a tehergépkocsik száma. Ebben az 533 

40 s ta t i sz t ika i Szemle, 1940. 2. 122. o. — Az Opel m á r k á j ú kocs ik u t á n a so r rend a l aku lá sa : 
P i a t 3808; DKW 2002; Ford 1762; S teyer 1637; Adler 1475; Mercedes 1390; Tá t r a 1311. 

41 HL. HM. Ein. 3/b. — 1940/45934. 
*9 r i ép j á rómű Közlöny, 1939. VII. szám. 
43 u o . 
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új gépkocsi mellett benne van a területgyarapodással az állományba 
került 612 tehergépkocsi is. 

A tehergépkocsik között bár 132 gyártmány volt képviselve, a 
kocsik majd 90%-án három ország gyárai osztoztak. Az USA 
33,4%-kal (1610), Németország 29,8%-kal (1434), Magyarország 
26,0%-kal (1217) szerepelt az állományban. A legtöbb kocsit a követ
kező gyárak szállították: Ford 705, Chevrolet 594, Rába 544, MÁV AG 
439, Opel 300, Prága 185, Fiat 182, Skoda 159, Mercedes-Benz 151, 
Tátra 131.44 

A viszonylag nagyszámú magyar gyártmányú tehergépkocsi külö
nösen elhasznált állapotban volt, mivel a magyar gyárak ekkor már 
két éve nem gyártottak polgári használatra, s így közülük a legújabb 
is legalább kétéves volt. 

A teherbírás szerinti megoszlás a következő/15 

0,5 t alatt 733 db 
0,5—1 t-ig 757 dto 
1 —1,5 t-ig 1127 db 
1,5—2 t-ig 585 db 
2 —3 t-ig 957 db 
3 —5 t-ig 598 db 
5 t 52 db 

Az 1 t alatti kocsik hadihasználat szempontjából csekély értékűek 
voltak. Ezt leszámítva csak 3310 tehergépkocsival lehetett számolni. 

A speciális gépkocsik, buszok, vontatók terén a helyzet remény
telen volt. Hiányuk jól tükrözi az ország elmaradott helyzetét, a csak 
néhány vonalra kiterjedő gépkocsi közlekedést; a mezőgazdaság gé
pesítésének helyzetét. Növekedésük csekély volt, s az állomány je
lentős része hadihasználatra alkalmatlan. Közöttük 61% volt a ma
gyar, 21,1% a német és 7,9% az amerikai gyártmányú.46 

Az állomány erősen elhasználódott állapotban volt. Az év végén 
6388 (21,3%) személy-, 1616 (15,9%) teher- és 278 egyéb gépkocsit 
vontak ki a forgalomból különböző javítások miatt. Köztük sok olyan, 
mely már annyira elhasználódott, hogy újra üzembe helyezni nem
igen lehetett.47 

A motorkerékpárok száma a Felvidéken talált több mint 1000 mo
torkerékpárral együtt 2692-vel nőtt. Az oldalkocsis motorkerékpárok 
az állománynak csak i//-ét tették ki.48 

A meglevő állomány gyengeségét mutatja az 1940 januári honvéd
ségi gépkocsiszemle49 eredménye: 

44 Stat iszt ikai Szemle, 1940. 2. 123. o. 
45 Uo. 124. o. 
46 Uo. 
47 Uo. 128. o. 
48 Uo. 118. o. 
49 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/45934. 
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A gépjármű megnevezése Db. szám összesen Ebből „A" 
kategóriás 

Személygépkocsi : nagy (6 üléses) 
'közepes (4 üléses) 
kis (2 üléses) 

1405 
15 676 

1682 
\ 18 763 13 684 

Tehergépkocs i : 5 t - á s 
3 t -ás 
1,5 t - á s 
1 t -ás 
1 t a l a t t 

339 
1021 
2 075 

525 
618 

4 578 2 406 

Tgk. pótkocsi : 5 t - á s 
3 t -ás 
1—2 t -ás 
t a r t á ly 

186 
224 

70 
13 

| 493 60 

Pos ta gk. (1 hd t . te rü le tén) 81 

Tar tá ly gk. (1 hdt . te rü le tén) 19 13 

Autóbusz : nagy 36-nál több 
közepes 36—24 
kis 24—16 
16 személy a l a t t 

91 
407 
197 

55 
\ 750 544 

Seb. szállító 108 55 

Vonta tó 49 32 

Egyéb (seprő, öntöző stb.) 106 

Moto rke rékpá r 4 952 2 896 

összesen 29 899 19 690 

Az összeállításból kitűnik, hogy a hadihasználhatóság mércéjét a 
rossz állapotban levő gépkocsianyag ellenére meglehetősen alacsonyra 
tették, hiszen a számok alig valamivel maradtak alatta a teljes állo
mány mutatóinak. Ezen belül viszont három ikategóriát állapítottak 
meg, amelyből csak az ,,A" 'kategóriába sorolt kocsik számítottak ki
fogástalan állapotúaknak, a „B" és „O" kategóriába meglehetősen el
használt anyagot sorolták, ami már alig merítette ki a hadihasznál
hatóság ismérveit. Nehézséget jelentett mozgósítás esetén, hogy a 
gépkocsiknak több mint fele az I. hadtest nyilvántartásában, annak 
hadkiegészítési területén volt (Budapest, Pest és Fejér megye): 10 881 
személygépkocsi, 2306 tehergépkocsi, valamint 526 busz, 63 seb. 
szállító gépkocsi és 39 vontató. 

1940 tavaszán már kétségbevonhatatlanul bebizonyosodott, hogy a 
tehergépkocsi-park növelése még az eredeti kívánalmaktól messze el
maradó, szerény mértékben sem elképzelhető, gazdasági életünk nem 
bír el 10 000 tehergépkocsit sem. A vámmentes tehergépkocsi beho-

4* — 51 — 



zatal, valamint a többi, a közhasznú teherautó-fuvarozás végleges 
rendezését szolgáló intézkedések, mint a közúti adó és biztosítási 
díjak, sorompóvám50 stb. mérséklése, illetve megszüntetése kevésnek 
bizonyultak. A tőkehiány miatt a piac vásárló ereje kicsi maradt. A 
tehergépkocsi-gyárak által nyújtott hitelfeltételek — 25—50%-os 
előleg és megbízható fedezet — sem élénkítették a piacot. 

A vámmentes tehergépkocsi-akció sikertelen maradt. Az eladás aka
dozott. Az Iparügyi Minisztérium folyamatosan adott tájékoztatói
ból kitűnik, hogy az 1500 gépkocsialváz a tervezett határidőn túl, 
1940 végéig sem volt eladható.51 

A gépjárművek megnevezése . 
3 tonnás 4 tonnától felfelé 

A gépjárművek megnevezése . 
kiadott elvámolt eladott kiadott elvámolt eladott 

Opel benzin 436 146 146 

Ford benzin 160 110 107 

Mercedes nyersolaj 120 59 53 

B or g word nyersolaj 63 45 45 

Bussing NAG nyersolaj 25 15 15 

MAN nyersolaj 13 7 7 

Saurer nyersolaj 11 5 5 

Graf Stift nyersolaj 4 1 1 

Lengyel különb. 3 3 3 

összesen 1940. II. 29-én 779 360 351 56 31 31 

Opel benzin 455 304 252 

Ford benzin 268 151 140 

Mercedes nyersolaj 132 76 68 

Borgword nyersolaj 118 90 80 

Bussing NAG nyersolaj 62 36 34 

MAN nyersolaj 14 13 10 

Saurer nyersolaj 21 15 15 

Graf Stift nyersolaj 15 14 13 

50 A so rompóvám 1890-től állott fenn, s csak 1940. jú l ius 1-vel szünte t ték meg 
51 HL. HM. Ein. 3. b . — 1941/423. 
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3 tonnás 4 tonnától felfelé 
A gépjárművek megnevezése kiadott elvámolt eladott kiadott elvámolt eladott 

Skoda nyersolaj 2 — — 

Lengyel különb. 15 15 15 

összesen 1940. VII. 1-én 973 621 540 129 93 87 

Opel benzin 455 455 430 

Ford benzin 292 162 154 

Mercedes nyersolaj 132 85 83 

Borgword nyersolaj 118 90 80 

Bussing NAG nyersolaj 62 37 36 

MAN nyersolaj 14 13 12 

Saurer nyersolaj 21 18 18 

Graf Stift nyersolaj 15 15 14 

Skoda nyersolaj 2 — — 

Lengyel különb. 18 18 18 

összesen 1940. VIII. 1-én 997 792 747 132 101 98 

Opel benzin 456 397 392 

Ford benzin 370 282 282 

Mercedes nyersolaj 132 105 96 

Borgword nyersolaj 118 114 98 

Bussing NAG nyersolaj 62 45 45 

MAN nyersolaj 14 14 14 

Saurer nyersolaj 46 42 42 

Graf Stift nyersolaj 21 21 21 

Skoda nyersolaj 5 2 2 

Lengyel különb. 23 23 23 

Összesen 1940. XII. 4-én 1076 898 868 171 147 147 

— 53 — 



Ezek szerint május végéig a vámmentes gépkocsik felét sem sike
rült eladni, s augusztusban is alig lépték túl az áprilisig eladni remélt 
mennyiség felét. A HM a gyenge vásárlókedvet látva, márciusban 
indokoltnak tartotta a vámmentes gépkocsik behozatali határidejét 
meghosszabbítani. A magyar gyárak továbbra sem képesek a még 
csekély hazai polgári szükséglet kielégítésére sem, ezért a készlet 
növelése csak a behozatal útján lehetséges.52 A kormány 3740/1940. 
ME rendeletével helyt is adott a kérésnek, és a vámmentes behozatal 
lehetőségét 1940. szeptember 30-ig meghosszabbította, a gépkocsikat 
az igénybevétel alól a HM 28 490/1940. sz. rendeletével hat hónapra 
mentesítette.53 

Közben olyan javaslat is született, hogy a hadihasználható, de gaz
dára nem találó vámmentes gépkocsikat a hadsereg vegye meg.54 

Fedezet híján azonban a III. Csoportfőnökség szeptemberben mind
össze 80 alváz megvásárlását engedélyezte.55 

Az őszi hónapokban a tehergépkocsik számának szerény emelke
dése is befagyott. Augusztustól decemberig már csak 170 tehergép
kocsit sikerült eladni. A hadfelszerelési konjunktúra hanyatlása to
vább csökkentette az ipar vásárlókedvét. A német tehergépkocsi-im
port is megszűnőben volt. A polgári tehergépkocsi-vásárlások gya
korlatilag jelentéktelenné szűkültek, s a gépkocsik számának növe
kedése megállt, sőt az elhasználódás következtében számuk csökkenni 
kezdett. 

Az 1940-es év végéig a HM által eredetileg 12 000 tehergépkocsiban 
meghatározott polgári állománynak még felét sem sikerült beszerezni. 
Ha az eddigi időpontig eladott 1015 vámmentes gépkocsival kiegé
szítjük az 1939. év végi állományt,* nem kapunk többet kb. 6000 te
hergépkocsinál, aminek jelentős része azonban már erősen elhaszná
lódott állapotban, javítás alatt volt. Az 1940 őszi erdélyi bevonulás 
különösen megviselte az igénybe vett gyenge gépkocsianyagot. A rossz 
utak, a kocsik túlterhelése, a gépkocsivezetők képzetlensége, a javító 
részlegek teljes hiánya következtében a bevonulásban részt vett pol
gári gépkocsinak kb. 50%-a kisebb-nagyobb javításra szorult.56 A 
3. b. osztály októberben 3 millió pengőt kért a szükséges javítások el
végzésére.57 Az „egyéb" gépkocsik növekedése megállt, mert az autó
buszok és vontatók beszerzése a polgári szükségletre való gyártás és 
import leállítása következtében szinte lehetetlenné vált. 

Ha a mozgósítások során visszamaradó tehergépkocsikat, valamint 
a javítás alatt álló, kiselejtezésre váró tehergépkocsikat a 6000-ből 
levonjuk, alig állt a honvédség rendelkezésére 4000 polgári teher
gépkocsi, állandóvá téve a hadrendi hiányokat. A tervök tehát szük-

52 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/13124. 
53 Gép já rómű Közlöny, 1940. VII. sz. 
54 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 4176. 
55 HL. HM. Ein. 3. b . 1940/54048. 
* Sajnos, az 1940. december 31-1 pontos statisztikai adatok nem,állnak rendelkezésre. 

56 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940 /115591. 
57 ub . 
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ségszerű kudarcba fulladtak, mer t nem vették figyelembe az ország 
reális gazdasági helyzetét, hanem megalapozatlan elképzeléseken nyu
godtak. 

II. 

A polgári gép járműállomány növelésére tett sikertelen intézkedések 
vizsgálata u tán tekintsük át azokat az erőfeszítéseket, melyek hivatva 
voltak a hadsereget, ezen belül is elsősorban a gyorshadtestet ellátni 
alapvető rendszeresített gépjármű anyagával, s megteremteni a lehe
tőségét a hadrendfejlesztési tervek folyamatos és időben történő vég
rehajtásának. 

A kérdés taglalásakor mindjárt abból az alapvető tényből kell k i 
indulnunk, hogy a hadsereg rendelkezésére álló beruházási keret eleve 
kevés volt még a szerény gépesítés végrehajtásához is, így a terve
zéskor nagymértékben vették figyelembe a polgári állomány már is
mertetet t mérvű növelésének kívánalmait. Válságossá vált a helyzet, 
mikor nyilvánvalóvá lett, hogy az elképzelések nem váltaik be, s a 
hadsereg saját költségvetési keretére kellene további, a legszüksége
sebb hiányokat fedező beszerzéseket eszközölni. Ezek az anyagi esz
közök azonban nem állták rendelkezésre. 

Nem mérték fel helyesen a hadrend tervezői a hazai gépkocsiipar 
kapacitását és a külföldi beszerzési lehetőségeket sem. E két tényező 
— bár az eredeti tervek elkészítésénél még nem látszottak a csak
hamar bekövetkező események hatásaként egyre súlyosabbá váló 
beszerzési nehézségek — hibás számbavétele az anyagi fedezet hiá
nyával együttesen azt eredményezte, hogy a hadrendi kereteket soha
sem sikerült feltölteni. Nagy anyagi áldozatok árán is hiányos fel
szerelésű, kis erőt képviselő gyors seregtesteket sikerült felszerelni, 
s a hadsereg többi részét jóformán teljes egészében gépkocsianyag 
nélkül hagyták. 

Mint eddigi fejtegetésünkből is kitűnik, a fő feladat a gyorshad
test felszerelése volt. A gyorscsapatok szervezéséről és anyagi igé
nyeiről rendelkezésünkre áll Górondy-Novák Elemér altábornagynak, 
a gyorscsapatok szemlélőjének 1938 elején a vezérkar számára készült 
tanulmánya, mely lefektette a gyors seregtestekkel szembeni kívánal
makat, és egyben — ami tárgyunk szempontjából fontosabb — nlegr 
határozta az anyagi szükségleteket, amely alapját képezte a rendsze
resítésre kerülő gépkocsi típusok kiválasztásának. 

Az eredeti elképzelés az volt, hogy a rendszeresítendő terepjáró 
gépkocsikat német licencek alapján, idehaza fogják gyártani. A vezér
kar ugyanis kész hadianyagok vásárlását csak az esetben akarta en
gedélyezni, ha a hazai gyártás túl nagy áldozatokkal jár.58 Amint 
látni fogjuk, német licencek átvételére ennek ellenére nem került 
sor, s a német eredetű gépkocsianyag vásárlás útján kerül t a felsze
relésbe. A vezérkar ugyanis nem számolt a német gazdaságpolitika 
egyik fő törekvésével, biztosítani az ipari kivitelt a közép-kelet-európai 

58 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/13124. 
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kis államokba, így Magyarország felé is. A németek fel is használtak 
minden eszközt ennek érdekében. Nyíltan követelték, hogy Magyar
ország ne fejlessze nehéziparát, ezen belül is elsősorban a gépkocsi
ipart, hanem szükségleteit német importból fedezze. Emellett politikai 
megfontolásokból sem szívesen adták el hadfelszerelési eszközök li
cencét a „szövetségesek"-nek. Ezek után nem csoda, hogy — mint 
ezt a német katonai attasé már áprilisban jelezte —, a német cégek 
csak túlságosan drágán, részben nemes devizáért voltak hajlandók 
átadni a szükséges licenceket, de más, nehezen teljesíthető feltétele
ket is szabtak, amelyek a kocsik itthoni gyártási árát úgy megemel
ték, hogy az 8—10%^kal is meghaladta a kocsik németországi vétel
árát. 

A németek jól tudták, hogy a gépkocsigyártásban szóbajöhető ma
gyar üzemek érdeke is ellentmond a gyártásnak. Számukra ugyanis 
nem volt kifizetődő, hogy nagy anyagi befektetéssel és kapacitásuk 
esetleges bővítésével hozzákezdjenek különböző típusú és rendelte
tésű gépkocsik viszonylag kis, 200—300 db-os szériáinak gyártásához. 
Különösen fokozódott a magyar gépkocsigyártó üzemek húzódozása, 
mikor kirajzolódtak a teljes kapacitást lekötő „Botonď'-program* kör
vonalai. 

így a vezetés — eredménytelen tárgyalások után — a szükségtől 
hajtva arra kényszerült, hogy lemondjon a licencek megvásárlásáról, 
s már 1938 szeptemberében megrendelje a német típusú kocsik egy
harmadát, hogy aztán végleg szakítva eredeti elképzeléseivel, a kö
vetkező év tavaszán, a „Botondok" kivételével, teljesen rátérjen a 
gépkocsivásárlások útjára. Igaz, a „Botond" gyártással teljes egészé
ben lekötött magyar ipar ekkor már nem is lett volna képes idegen 
típusú gépkocsik előállítására. 

Időközben a szóba jöhető gépkocsik piaca is leszűkült. Nemes de
viza híján, valamint a háborús események következtében egyre inkább 
a német és olasz piacra korlátozódtak a vásárlási lehetőségek. Első
sorban a német kliringszerződések keretében rendelkezésre bocsátott 
hitel keretében vált lehetővé, hogy a hadsereg a németek által ren
delkezésre bocsátott gépkocsikhoz jusson. 

A gyorscsapatok szemlélője elsősorban 8-J-2 fős terepjáró ra j 
kocsik, terepjáró parancsnoki és rádiógépkocsik, tüzérségi vontatók, 
valamint a vonathoz nagyteljesítményű tehergépkocsik sürgős rend
szeresítését és beszerzését tartotta kívánatosnak. „Amennyiben egye
lőre nem látható el a teljes zászlóalj terepjáró kocsikkal — írta —, 
úgy egyelőre legalábbis minden gépkocsi zászlóalj egy százada volna 
terepjáró gépkocsival ellátandó, hogy ezen század tényleg terepjáró 
legyen, ami nagy kocsikkal a mi út, terep és időjárási viszonyaink 
mellett teljesen elérhető nem lesz. Nehéz és nagy járművekkel mű-
utakhoz kötött gépkocsizó zászlóaljak a gyorsseregtest feladatainak 
igen gyakran nem fognak tudni megfelelni. A kellő terepjáró képes
ség hiánya miatt az oszlopképzési, kibontakozási, gépkocsiról szállási 
nehézségek stb. miatt az ellenség légitámadásának túlzottan ki lesz-

* 1402 db „Botond" gépkocsi legyártása 
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nek téve, harcukhoz a terepet kellően felhasználni nehezen és r i tkán 
fogják tudni, s így egyébkénti képességeiket nem fogják tudni ke l 
lően érvényesíteni."59 

Mielőbb be kell tehát szerezni az igényeknek megfelelő terepjáró
kat, illetve vontatókat. Ekkor, 1938 elején elsősorban német típusok 
jöttek szóba, s csak másodsorban olasz és magyar konstrukciók. 

A VKF az 1938. május 5-i hajmáskéri bemutatón felvonultatott 
gépjárművek megtekintése után — melyeknek csak egy része felelt 
meg a kívánalmaknak — tet t javaslatot a beszerzendő típusokra. 

A kis, közepes és nagy parancsnoki gépkocsiszükségletet részben 
terepjáró gépkocsik beszerzésével kívánták kielégíteni. Kis parancs
noki kocsiként a Ford-Eifel (karosszériáját a MÁVAG gyártotta), vagy 
a Balilla 1100-as olasz gépkocsi, míg közepesként a Mercedes-Benz 
G—5 V—152 típusú terepjáró gépkocsija jött szóba a bemutatón. 
A nagy parancsnoki kocsi kérdése függőben maradt, mivel erre a l 
kalmas típus a bemutatott járművek között nem volt.60 

Csapatszállításra, a páncéltörő ágyúk vontatására ,valamint a gép
vontatású tüzérütegekhez a bemutatott kocsik közül a Krupp 1 t-ás 
L 2H 143 léghűtéses félraj kocsija, valamint a Mercedes-Benz 1,5 t-ás 
LG—65/2-es kocsija látszott legalkalmasabbnak. De kimondták, hogy 
„a terepjárásra képesített alakulatok rádiógépkocsijait is terepjáró 
kivitelben kell megrendelni."61 

A bemutatott kocsik közül sok — a WM AC—II-es 3 t-ás terepjáró 
kocsija is — már azért sem jöhetett szóba, mer t 3 t-ás terepjáró gép
kocsik beszerzését a VKF nem javasolta, mivel ezek „terepjáró ké
pessége kétséges".62 

A parancsnoki, valamint a rajkocsik licencét — mint erre már 
utaltunk — Németországból akarták vásárolni. Ám csakhamar ki
derült, hogy ezek gyors megszerzésének kilátásai nem sok jóval bíz
tatnak. Már a vezetőségi bemutatót megelőző III. csoportfőnöki ér te
kezletén szóba kerül t a berlini katonai attasé jelentése, mely szerint 
„a német szabvány ügyekben (vontatók, terepjáró gépkocsik) a dön
tés a jövő héten várható, de valószínűleg kedvezőtlen lesz! Még nem 
tudják, hogy teljesen elutasító, avagy teljesíthetetlen anyagi feltételű 
lesz."63 A döntés nem volt teljesen elutasító, de az anyagi feltételek 
valóban súlyosak voltak. A meginduló tárgyalások csigalassúsággal 
haladtak, s a megegyezés nem sok reményével bíztattak. 

Ez arra indította a VKF-et, hogy szétnézzen a magyar piacon is: 
„Arra az esetre, ha a német hadvezetőség a Mercedes-Benz terep
járó tehergépkocsi és a Krupp terepjáró gépkocsi gyártási jogát nem 
adná át, szükségesnek tartom a Győri Vagongyár „Botond" terepjáró 
rajkocsijának és a Weiss Manfréd gyár által a külföld számára gyá r 
tott terepjáró félrajkocsi sürgős kipróbálását is."64 

59 HL. H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/3688. 
60 HL. H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2519. 
61 Uo. 
62 Uo. 
63 HL. HM. I I I . Csfség. — 1938/543/bbk. 
64 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2519. 
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A seregvonathoz a tehergépkocsik közül a már korábban rendsze
resített 1,5 t-ás „Rába-Afi"-t, és a D 70 „Isotta-Raschini" tehergép
kocsival azonos, Mann Diesel motorral ellátott, MÁV AG tehergép
kocsikat kívánták hazai gyáraktól beszerezni.65 

Az 5 t-ás tehergépkocsik beszerzését csak arra az esetre javasol
ták, ha „az igényeket 3 t-ás tehergépkocsival nem lehetne kielégíteni, 
mivel az 5 t-ás tehergépkocsi elterjedését honvédségi beszerzésekkel 
elősegíteni — útviszonyaink mellett — nem volna kívánatos. Ha rend
szeresítésük elkerülhetetlen volna, a MÁVAG és a Győri Vagongyár 
gyártmányai közül kell a megfelelőket kiválasztani."60 

Az anyag beszerzésére a „Huba I." keretében ekkor még csak 66,5 
millió pengőt irányoztak elő, mégpedig a iberuházás ütemezésének 
megfelelően 34, 15,5 és 16 milliós megoszlásban.67 Az összeg 320 kü
lönböző parancsnoki, 1500 fél- és egész rajkocsi, 500 különböző teher
gépkocsi, valamint 700 tüzérségi vontató beszerzését kellett fedezze.68 

A már ekkor jelentkező nehézségek nem akadályozták meg a had
sereg vezetést, hogy megkezdje a gyorshadtest kereteinek felállítását. 
Május 1-i hatállyal létrehozták a 2. gépkocsizó és a 2 lovasdandárt. 
A III. Csoportfőnökség április 15-i értekezlete intézkedett a felálló 
dandárok gépkocsianyagáról. A VKF utasítása az volt, hogy a dan
dárokat más alakulatok rovására is menetkésszé kell tenni, s ellátni 
„legalább a békeálladék fedezéséhez szükséges tehergépkocsikkal".69 

Utasították a 3. b. osztályt a hiányok pótlására, ami azonban a meg
adott határidőre lehetetlennek bizonyult. Hiányzott a legszükségesebb 
kellálladék fedezéséhez is 93 db 1,5 t-ás és 15 db 3 t-ás tehergép
kocsi. Ebből 31 db 1,5 t-ás és a 15 db 3 t-ás gépkocsit a gépkocsi tan
osztály anyagából pótoltak. A hiány pótlására 30 db „Afi" szállítását 
a Rába május 30-ig (20 db), illetve június 15-ig (10 db), míg a MÁVAG 
32 db LO 2000 típusú tehergépkocsi szállítását május 15-ig vállalta.70 

így május l-e helyett június közepére kilátás nyílt a 93 db teher
gépkocsi (nem terepjáró) beszerzésére. De szükség volt még a „kell-
álladékhoz" 18 db közepes és 43 db kis parancsnoki személygépko
csira, valamint 4 db Hansa-Lloyd vontatóra, melyek külföldi beszer
zésének ideje teljesen bizonytalan volt. A tehergépkocsik helyett majd 
beállítandó terepjáró rajkocsilkról egyelőre szó sem eshetett.71 

Ami május elején egyszerűnek látszott, június közepén már bo
nyodalmat okozott. A MÁVAG és a Rába nem tudták teljesíteni te
hergépkocsi szállításukat, s így még a tervezett részleges felszerelés 
is késedelmet szenvedett. 

A MÁVAG ugyanis 1938 folyamán leszállított a hadseregnek 32 db 
LO 2000 típusú 4 t-ás tehergépkocsit, azonban többet nem is gyártott 
belőlük.72 Foglalkoztak a gondolattal, hogy 1—1,5 t-ás Opel teher-

65 Uo. 
06 Uo. 
67 Uo. 
68 Uo. 
69 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2395. 
70 Uo. 
71 Uo. 
72 Uo. 
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gépkocsi-alkatrészeket hoznak be összeszerelésre, azonban ez a terv 
sem valósult meg.73 A MÁVAG ezzel le is tett szándékáról, s a to
vábbiakban nem gyártott tehergépkocsikat. A hadsereg sem adott 
tehergépkocsi-megrendelést a MÁVAG-nak, mert a gyárra várt volna 
az a feladat, hogy a német licenc alapján gyártsa a parancsnoki és 
félrajgépkocsikat. Mikor azonban erre nem került sor, akkor sem 
tértek vissza a tehergépkocsi-gyártásához, hanem teljes kapacitásu
kat a „Botonď'-programra állították rá. 

A figyelem főként a Győri Vagon (Rába) felé fordult, amely már 
a megelőző években74 a szerény magyar tehergépkocsi-gyártásnak 
75%-át produkálta a MÁVAG 25%-ot kitevő termelésével szemben. 
A gyárnak ugyanis a „Botond" gyártása mellett maradt még szabad 
kapacitása a jól bevált 1,5 t-ás „Afi" tehergépkocsik gyártására is. Ez 
a típus a hadseregben már korábban jól bevált. A HM 1938 szeptem
berében 1939. december 31-ig történő folyamatos szállítással 239 db-ot 
rendelt.75 

A gyártás nem folyt terv szerint. 50 db teljes „Afi" helyett 1938 
végéig már 86 db-ot szállítottak ugyan, a felépítménnyel ellátott al
vázak szállítását ezzel be is fejezve, de ugyanakkor a 75 alvázból csak 
1 db-ot adtak át,76 Az időközben meginduló „Botond" gyártás, vala
mint a külföldi [alkatrészek késése miatt a szállítás lelassult. 

Az „Afi"-k gyártásához ugyanis külföldi alkatrészeket is felhasz
náltak. Kardántengelyeket és csuklókat hoztak be a „Mechanics" Uni
versal Toilnt Company Rochford I U amerikai cégtől.77 Győrffy-
Bengyel Sándornak a gyárban tett látogatása során ígéretet tettek, 
hogy az alvázszállítás terén mutatkozó lemaradást behozzák, s jú
niusban már 53 db-ot, 89 db-ot pedig december 31-ig szállítanak.78 

Az általunk vizsgált időszakban a győri gyárban több „Afi" teher
gépkocsi nem készült. A „Botonď'-program 1940. első felében már 
teljesen lekötötte a gyár kapacitását is. 

A vázolt helyzetben a III. csoportfőnök a VKF-nek 1938. július 
16-án küldött átiratában kénytelen leszögezni, hogy mivel mindössze 
a 2. gépkocsizó dd. 4. zászlóalját sikerült teljes egészében a tanosztály 
elhasználódott tehergépkocsijaival ellátni,79 a gépkocsizó zászlóaljak 
és a gépkocsizó dandár felderítő századai a gépkocsik kiadásáig gyalog 
alakulnak meg és lovakkal lesznek ellátva.80 Közben döntés született 
az 1. gépkocsizó dandárnak 1938. október 1-vel történő felállításáról 
is. A 3. b. osztály ekkor (augusztus 1-én) átmeneti megoldásként azt 

73 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/13840. 
74 1937-ben a két gyár kb. 390 különféle tehergépkocsit gyártett. 
75 A 239 „Afi"-ból 86 db-ot tel jes fe lép í tménnyel r ende l t ek meg, kü lönböző rád iógépkocs ik 

részére 143 alvázat ké r t ek (R—6 92 db, R—7-nek 41 db, központ g k . - n a k 10 db) . A teljes gép
kocsit 16 900 P-ős, az a lvázaka t 15 050 P-ős n e m végleges egységáron vál lal ta a gyár . (Az 
egész megrende lés összege 3 605 550 P volt.) (37366/3. b . 1938. c.) Tekin té lyes á rak , ha összeha
sonlí t juk a külföldi hasonló t ehergépkocs ik á ráva l , vagy a k á r a „ B o t o n d " á ráva l is. A g y á r 
630 971 P előleget k é r t (17,5%) és kapo t t december fo lyamán. (56906/3/b. 1938.) 

76 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/318553. 
77 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/8692. 
78 Uo. 
79 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2829. 
80 Uo. 
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ajánlotta, hogy a megalakuló 6 gépkocsizó zászlóaljat lássák el vonat-
anyaggal. Ehhez a gépkocsikat a 4. gépkocsizó zászlóalj (egyedül t e 
hergépkocsikkal ellátva) 2. és 3. századától vonják el, tekintve, hogy 
a jelenlegi rossz gépkocsianyaggal ez különben sem teljes értékű. 
Ezt követően 1939. április l-ig a 6 gépkocsi zászlóalj első századait 
szereljék fel terepjáró rajkocsikkal, amit addig hazai gyártás vagy 
külföldi beszerzés útján biztosítani lehet. Zászlóaljanként 37, összesen 
222 terepjáróra volt szükség. A többi század felszerelését csak 1940 
elejére tervezték. Javaslatot tet tek 48 Krupp-féle oktató gépkocsi 
sürgős beszerzésére is, hogy lehetővé váljon 1939 áprilisáig a szük
séges gépkocsivezetők kiképzése. Az előterjesztéssel a III. Csoport
főnökség és a VKF egyetértett.81 

Közben az 1938 őszi események mozgásba hozták a hadsereget. Bi
zonyos számú tehergépkocsira elengedhetetlen szükség volt. A pol
gári életből 2800 járművet vonultattak be. Ezek az elhasználódott 
gépkocsik tovább növelték a gondokat, mert a használat során történt 
meghibásodásaik javítása nem várt kihatással volt a honvédség költ
ségvetésére és az új beszerzésektől vonta el a pénzt.82 A mozgósított 
gépkocsik bevonultatása nehézkesen ment, ami hátrál tat ta a csapatok 
menetkészültségét. Egy része éppen javítás alatt állt, nem tudott 
eleget tenni a bevonulási kötelezettségnek. A mozgósítás során szer
zett tapasztalatok arra kényszerítették a katonai vezetést, hogy a had
sereg mozgásának biztosítására igénybe vegye a leggyorsabb meg
oldást. Az USA-ból rendelt 1000 db 2,5 t-ás tehergépkocsit azonnali 
szállítással.83 A terepjáró gépkocsianyag elkészültéig az alakuló gép
kocsizó dandárokhoz beosztásra kerülő tehergépkocsik 1938. december 
17-ig meg is érkeztek.84 A kocsikat dollárban kellett kifizetni, ami 
olcsó voltuk ellenére is korlátozta a megrendelendő mennyiség mér 
tékét. A rendelkezésre álló nemes valutát ugyanis elsősorban fontos 
ipari nyersanyagok vásárlására kellett tartalékolni. 

Az amerikai rendeléssel egy időben Kölniből is rendeltek 550 db 
Ford tehergépkocsit. Ezek lényegesen többe kerültek, viszont m á r 
kában lehetett fizetni és beilleszteni a 4 millió márkás német hitel
keretbe.84 A szállítás sem ment oly gyorsan mint az USA-ból, hiszen 

81 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2902. 
82 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/52869. — Az e lhasználódot t , öreg gépkocs ikná l a megh ibásodás 

vá rha tó m é r t é k e igen m a g a s volt. E r re számítva , a jav í tások köl t ségkiha tásá t az i g é n y b e 
vétel első h ó n a p j á b a n — október — a bevonul ta to t t kocsik 8%-ának (224 db) nagy jav í tásá t 
f igyelembevéve 134.400 P - b e n ál lapí tot ták meg. Minden további hónap ra , amenny iben a b e 
vonul ta to t t gépkocsik száma nem emelkedik , 5%-os további h ibásodás f igyelembevételével 
84000 P-őt t a r t o t t a k szükségesnek. Ezek a lap ján a i n . Csfség ok tóber és november h ó r a 
278000 P-őt ké r t a j av í t ások elvégzésére. 

83 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/49348. — A kocs ik vé te lá ra 775 dol lár , 3875 pengő volt. Ez az 
á r kiegészítve a szállítás 1000 P-ős , va lamin t a had ihaszná lha tóságra való á ta lakí tás (oldalfal, 
ponyvák , pó tgumik) 1080 P-ős költségével is c sak 5955 P-ő t te t t ki , ami lényegesen o lcsóbb 
volt a „Rába—Afi" 16 900 P-ős áránál is (HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/59916.) — Itt eml í t endő 
meg, h o g y a fe lépí tmény szükséges á ta lak í tásá t az Uhr i t es tvérek üzeme, va lamin t N e u s e -
los Licht ig RT készí te t te á 680 P-ős nem végleges á ron . Az á ta l ak í t á sokka l december e le jé re 
el is készül tek . 

A kocs inkén t 4—4 db pó tgumi száll í tását a haza i i pa r m á r n e m tud ta vállalni , így azoka t 
Németországból r ende l t ék m e g december 15-ig t ö r t énő száll í tással . A n é m e t e k ekkor ezt m é g 
vál la l ták és szál l í tot ták is. 

84 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/51873. — Egy kocs i á r a a száll í tás és egyéb köl tségeket n e m 
számítva, 356'5 RM, azaz 5843 P volt. 

85 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/90887. 
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október 25-ig csak 401 gépkocsi érkezett meg, a többi decemberben.85 

A németek már ekkor sem voltak megbízható szállítók. A német ren
delést 1939 elején még kiegészítették 100 teher-86 és 110 tartálygép
kocsival a légierő számára (ez utóbbi ára 9898 RM volt). Ezek 1939 
első felében meg is érkeztek.87 Az 1750 db Ford kb. 10 milliós beszer
zési összege messze meghaladta a „Huba—I." 500 db tehergépkocsira 
méretezett beszerzési tervét, így a többletet már a „Jenő" póthitelből 
fedezték. 

A Ford tehergépkocsik a hadsereg mindeneseivé váltak. Rendsze
resítésükre" 1939 júliusában került sor, amikor már rég a csapatoknál 
voltak.88 A gépkocsizó zászlóaljak rajkocsijait, tüzérségi vontatókat 
helyettesítettek, és ugyanakkor a lőszer- és anyagszállítást is lebo
nyolították. Amint a csapatok jelentéseiből kitűnik, különösen az Ame
rikából érkezettek váltak jól be, megbízhatóknak bizonyultak. Ter
mészetesen terepjáró képességük korlátozott volt, így a terepjárókat 
csak részben tudták helyettesíteni. Mint a 2. gépkocsizó dandár 1939 
novemberi gyakorlatáról készült jelentésiben olvashatjuk, „a zászló
aljak a jelenlegi Ford gépkocsikkal nem tekinthetők harcászatilag 
mozgékony egységeknek, legfeljebb gépkocsi-szállításra begyakorolt 
gyalogságnak. Szükséges a terepjáró gépkocsik mielőbbi kiadása".89 

Az ilyen sürgetésökre a VKF ekkor még csak ígérettel tudott vála
szolni, miszerint 1940 januártól megindul a terepjárók szállítása és 
havonta 1—1 zászlóaljat folyamatosan el fognak látni úgy, hogy jú
nius végére minden gépkocsi a csapatoknál lesz.90 

A terepjárók megjelenéséig azonban még hosszú és nehézségekkel 
teli ú t vezetett. Áttekintéséhez az szükséges, hogy visszatérjünk az 
1938 nyári—őszi időszakhoz, amikor megkezdődtek a tárgyalások a 
VKF által kiválasztott terepjáró gépkocsianyag beszerzéséről, illetve 
gyártásáról. 

A kérdés tárgyalásánál figyelembe kell vennünk, hogy 1939 tava
szán a politikai helyzet alakulása, valamint a területgyarapodással 
járó igények következtében a vezetés elhatározta a módosított „Huba 
I—A" hadrend kiépítését, méghozzá nem az eredetileg tervezett öt, 
hanem két év alatt, 1940 közepéig. Ez szükségessé tet te a folyamat
ban levő hadianyag-beszerzések határidejének megszorítását, vala
mint új beszerzéseket. A „Huba I—A" további 233 parancsnoki, 150 
oktató és 370 sebesültszállító tehergépkocsi, 196 terepjáró, 21 műhely 
és rádió gépkocsi vásárlását helyezte kilátásba nagyrészt 1940. már
cius l-ig.91 Megrendeltek még 820 Ford teherautót is, amelyeket a 
légvédelmi gépágyúk vontatására kívántak átalakítani. Erre a von
tatók tárgyalásánál még visszatérünk.-

Mint ismeretes, a megfelelő közepes parancsnoki kocsi típusát a 
VKF a Mercedes G—5—V—152 terepjáró gépkocsiban vélte megtalálni 

86 H L . H M . Ein. 3. b. — 1940/24898. 
87 H L . H M . Ein. 3. b.—1939/51770. 
88 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/28569. 
89 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4519. 
90 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/5074. 
91 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4248. 
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s azt csapatpróba nélkül rendszeresítették. Ez ugyanis nem volt le
hetséges, mer t a kocsit a Mercedes-Benz gyár csak kizárólagosan be
mutatásra adta kölcsön. A kocsi a német HTI szerkesztése volt, s ez 
a VKF számára megbízható garanciának számított csapatpróba nélkül 
is. Ezúttal is tévedtek! 

A licenc megvételére a MÁV AG bevonásával tárgyalások indultak, 
a kocsikat ugyanis a MÁV AG gyártotta volna. Az 1938. augusztus 
26-án és szeptember 2-án a gyár igazgatóságával folytatott tárgyalá
sok azonban nem vezettek eredményre. A németek feltételei elfogad
hatatlanok voltak.92 A tárgyalások megszakadásában közrejátszott az 
is, hogy ekkor már egyre nyilvánvalóbbá vált, a „Botonď'-program 
hosszú időre leköti a magyar autóipart, így a MÁV AG kapacitását is. 

A németek ekkor hajlandónak mutatkoztak kész gépkocsik szállí
tására 3—4 hónapos szállítási határidővel. A kocsik árát 7290 RM-
ben szabták meg, amit súlyosbított, hogy a vételár 75%-át nemes 
devizában kérték, s csak 25%-át márkában.9 3 

Még folytak az eredménytelen licenctárgyalások, mikor a Bangha 
altábornagy vezetésével Berlinben jár t bizottságnak sikerült nemes 
deviza nélkül, a németek által ekkor rendelkezésre bocsátott 40 millió 
márkás kontingens terhére 55 kocsit megrendelni,94 amivel a felállí
tásra kerülő gyorsdandárok: legsürgősebb, minimális szükségletét kí
vánták kielégíteni. Az egyes kocsik árát, bár a nemes devizát mel
lőzve, de az eredeti árnál drágábban, 7477 RM-ben szabták meg. 
(Az egész megrendelés 411 235 RM-t tett ki.) A szállítást 1938 decem
bertől folyamatosan 1939 májusig vállalták,95 s némi késéssel, júniu
sig le is szállították, végül is 5 % engedményt nyújtva a felemelt vé
telárból.96 

Még le sem szállították az első megrendelést, amikor 1939. május 
2-án a Győrffy-Bengyel Sándor vezetésével a „Huba I—A" megren
delések céljából kiutazott bizottság újabb 176 db-ot rendelt.97 Ekkor 
már a hazai gyártásról végleg lemondtak, s elhatározták, hogy az 
összes közepes parancsnoki kocsit Németországból vásárolják meg. 
A szállítást változatlan feltételek mellett és áron 1940 közepéig vál
lalták a németek. A kocsik 1940 augusztusáig meg is érkeztek.98 Idő
közben, 1940 márciusában még 9 db-ot rendeltek a típusból.99 össze
sen 240 Mercedes-Benz G 5-ös került a honvédség birtokába. A né
metek hajlandóak lettek volna további szállításokra is, s májusban 24 
kocsi azonnali átadására tet tek ajánlatot. Megrendelésre azonban nem 
került sor, mert időközben a csapattól beérkezett jelentések szerint 
a G—5 „a hozzáfűzött reményeknek műszaki megoldás (gyenge motor, 
komplükált sebességváltó, kemény rugózás) tekintetében nem felelt 

92 HL. H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/9285. 
93 HL. H M . Ein. 3. b. — 1938/38729. 
94 HL. H M . Ein. 6. k. — 1939/9407. 
95 HL. H M . Ein. 3. b. — 1938/53465. 
96 1939. I. 10 db; HI. 10 db; IV. 10 db; V. 10 db; VI. 15 db. 
97 H L . H M . Ein. 3. b. 1939/40574. 
98 1939. V n . 25 db; X H . 10 db; 1940. I. 10 db; n. 15 db; IV. 15 db; VI. 39 db; VII. 42 db; vm. 20 db. 
99 H L . H M . Ein. 3. b. — 1940/22269. 
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meg". így több G—5 rendelésre a késâbbiek során már nem is került 
sor. Közben a németek is beszüntették gyártását, mivel a kocsi a 
német hadseregben sem vált be. Innen eredt, hogy meglevő készle
teiket nagy előszeretettel ajánlották fel megvételre. Ez volt az egyet
len eset, hogy gépkocsik átadását kezdeményezték. 

A Mercedes-Benztől 1939 nyarán még 18 db 170 V típusú nyitott 
parancsnoki híradó személygépkocsit is vásároltak 3740 RM egység
áron, melyek 1939 decemberében érkeztek meg.100 

Az 1939. március 30-án tartott vezetőségi szemlén bemutat ták a 
kölni Ford különböző nagyságú parancsnoki személygépkocsijait. Mi
vel a hadsereg tehergépkocsijainak, valamint a tervezett Marmon— 
Herrington átalakítások révén a vontatóknak jelentős része Ford volt, 
a VKF jónak látta ezek beszerzését, ami bizonyos fokú egységesítést 
ígért a gépkocsiállományban.101 

A Győrffy-Bengyel vezette bizottság a már említett ,,Huba I—A" 
rendelések keretében meg is rendelt 152 közepes és 5 nagy személy
gépkocsi alvázait (á 2190 RM), amit az év végéig le is szállítottak. 
Karosszériájukat az Uhri testvérek üzeme készítette.102 

A kis parancsnoki személygépkocsi-szükségletet elsősorban Olasz
országból szerezték be. A korábbról már meglevő Fiat kocsikhoz 
1938-ban 103 db,103 1939. június 14-én még 114 Torpedó 508/c Mili-
tare típusú Fiat Balilla gépkocsit vásároltak.104 

Nehézségek merültek fel a Krupp-cég L 2 H 143 típusú félraj 
kocsijának beszerzése körül is, amit a „Huba I." cikkjegyzék szerint 
a páncéltörő ágyúk vontatására, valamint a kerékpáros géppuskás 
századok részére rendszeresítettek. Ebből a típusból kb. 400 db be
szerzését tervezték. Kezdetben itt is a gyártási jog megszerzésére és 
hazai előállítására gondoltak. A Krupp-cég azonban még a Mercedes-
Benznél is kedvezőtlenebb feltételekkel állt elő.105 A tárgyalások a 
MÁV AG bevonásával egész nyáron át folytak, már-már a megegye
zés reményében. A Krupp-gyár ugyanis mérsékelte követelését.106 

Végül is a G—5-ös parancsnoki kocsinál már ismertetett okból még 
sem vezettek eredményre, s magyar gyártásra ebből a típusból sem 
került sor. 

Közben az idő sürgetett, s 1938. augusztus 8-án a Krupp-cégtől 
megrendeltek 104 db L 2 H 143 félrajkocsit, ezen belül 62 db-ot 

100 H L . H M . E i n . 3 .b . — 1940/7420. 
101 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1939/3575. 
102 H L . H M . E i n . 3 . b . — 1939/4408. 
103 H L . H M . E i n . 6. k . — 1940/118886. 
104 H L . H M . E i n . 3. b . — 1940/10647. 
105 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/25642. — N e m kevesebbe t ké r t ek , m i n t 200 db kész kocsi 

átvételét (az egész szükséglet fele), valamint 500 000 pengőt, 75%-ban clearing pengőben, 
25%-ban pedig nemes devizában. A darabonkénti licenc díj minden itthon gyártott kocsi 
után 100 RM Clearingben. Ezek a feltételek kb. 1500 pengővel, 10%-kal emelték volna az itt
hon gyártott gépjárművek árát. A Honvédelmi Minisztérium igyekezett kedvezőbb feltéte
leket elérni. Hajlandó lett volna átvenni 50 kész kocsit, fizetni 160 000 pengőt clearing már
kában, s a legyártott kocsik után darabonként 100 RM licenc díjat. 

106 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/27643. — Az új ár 175 000 RM (valuta felár né lkü l kb . 
279 000 P), de ennek 25%-át továbbra is nemes devizában, 75%-át c lear ingben ké r t ék . A k é 
szen átveendő kocsik darabszámát 100-ra redukálták, de ugyanakkor 125 RM-ra növelték 
a gyártott kocsik után darabonkénti licenc díjat. Ez a kalkuláció még mindig 1000 P-vel, 
7—8%-kal emelte fel a gépkocsik német egységárát (9505 RM — 13 300 P). A HM ezt 5%-ra 

kívánta csökkenteni, amit már elfogadhatónak tartott. 
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Krupp L2 H 143-as terepjáró, páncéltörő ágyú vontató 

legénységi felépítménnyel a géppuskás századok részére (á 9505 RM), 
42 db-ot pedig a páncéltörő ágyúk vontatására alkalmas felépítmény
nyel. Ugyanakkor rendeltek meg 48 db L 2 H 242 típusú 2 t-ás t e 
hergépkocsit is oktató gépkocsinak. (Az egész rendelés összege 1 174 010 
RM volt.) A kocsik szállítását folyamatosan 1938 végéig kérték. A 
fizetést clearing márkában, a német hitel keretében bonyolították 
le.107 Ezen kívül az O. D. Werk-nél 1939. április 29-én még 150 db 
O. D. Rex. 4 t ípusú oktató gépkocsit rendeltek (á 1861 RM), amit 1940 
tavaszáig folyamatosan szállítottak.108 

A szállítási határidőket nem tartották be. Év végéig csak 62 ra j -
és 16 vontató felépítményű terepjárót és 22 tehergépkocsit szállítot
tak.109 A többi csak 1939 januárjában érkezett meg. Az első szállít
mányt csakhamar követte a második, a kint jár t bizottság 1938. szep
tember 27-én ugyanis újabb 269 félrajkocsit rendelt meg a clearing 
egyezmény keretében. A megrendelés összege (á 9385) 2 524 565 RM 
volt.110 A kocsikat még 1939-ben le is szállították. 

A VKF előírta a hadrendben a nagy parancsnoki kocsit. Mivel 
megfelelő típust nem találtak, úgy döntöttek, hogy az L2 H 143 

107 HL. HM. Ein. 2. b. — 1938/94498. — A megrendelés visszaigazolásakor meglepetés érte 
az azt eszközlő 3. b. osztályt, a németek festés címén ugyanis váratlanul 50 RM felárat szá
mítottak fel darabonként, amit elfogadhatatlannak tartottak. „Az osztály a Krupp-gyártól 
elvárja, hogy ezt a felárat elengedi annál is inkább, mivel most vette hírül, hogy a Német
országban kint járó bizottság 300 Krupp-terepjáró gépkocsit rendelt meg a cégnél. (Bangha 
által vezetett bizottság — D. L.) A fentieket telefonon a cég képviselőjével szeptember 21-én 
13 h-kor közöltem (ti. a 3. b. osztály az eredeti iraton meg nem nevezett beosztottja — D. L.), 
s két napon belül választ kértem." Bár a cég képviselője az ügy intézését magára vállalta, 
a Krupp-eéget is értesítették, megjegyezve, hogy per esetén ragaszkodnak a magyar bíró
ság illetékességéhez. Erre végül nem került sor, Krupp elállt a követeléstől. (HL. 42466'. 3. b. 
1938.) 

108 HL. HM. Ein. 3. b . — 1939/39862. 
109 HL. HM. Ein. 3. b . — 1939/43602. 

HO HL. HM. Ein. 6. k. — 1939/9407. 
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alváz felhasználásával, magyar szerkesztésű felépítménnyel alakítják 
ki ezt a kocsitípust. A HTI irányításával elkészült prototípust 1938. 
december 16-án mutat ták be. A kocsi sikert aratott, s 1939. október 
13-án rendszeresítették is. Ezért csak ekkor, mert a szükséges alvá
zak szállítása és a felépítmény elkészítése csak erre az időpontra tette 
lehetővé, hogy az első darabok kikerüljenek a csapatokhoz.111 A szük
séges 254 db alvázat csak 1939. május 22-én rendelte meg a Német
országiban járt Győrffy-Bengyel altábornagy vezette küldöttség (á 
8400 RM) 2 133 600 RM árban, meglehetősen hosszú, 1939. július 31— 
1940. május 31-ig terjedő szállítással.112 

A Krupp kocsik folyamatosan kerültek ki a csapatokhoz. Csak
hamar jelentések érkeztek arról, hogy sorozatos alváztörések fordul
tak elő. Ennek okát a HTI a kocsik túlterhelésében látta, azok ugyanis 
elsősorban a páncéltörő ágyút vontatóknál fordultak elő, ahol a lő
szert is a kocsira málházták. De baj volt a konstrukcióval is. A pana
szok kivizsgálására a Krupp-gyárból érkező szerelők ugyanis elmond
ták, hogy ez a típus a német hadsereg részére már más megoldással 
készül." A HTI ekkor javasolta is, tegyenek lépéseket, hogy az ekkor 
még (1940. VI. 27.) leszállításra váró 231 alvázat már új változatban 
küldjék. A HM közölte, hogy ez már elkésett, mer t az alvázakat teljes 
egészében leszállították. Ez esetben a Krupp-gyár pontosan betartotta 
a határidőt, nyilvánvalóan gyorsan piacra akarta dobni a hadihaszná
lat során rossz konstrukciójúnak bizonyult kocsikat.113 

A gyorsdandárok számára azonban legfontosabb az 1,5 t-ás terep
járó rajkocsi típus kiválasztása és gyártásának mielőbbi megkezdése 
volt. A gépkocsi zászlóaljak nem nélkülözhették sokáig alapvető szál
lítóeszközüket. Eredetileg a Mercedes-Benz LG—65/2 1,5 t-ás terep
járó rajkocsi licencének megvételére indultak tárgyalások. Ugyan
akkor a VKF figyelme a Győri Vagongyár mérnökének, Winkler 
Dezsőnek irányításával szerkesztett „Botond" terepjáró rajkocsi felé 
is fordult. Bemutatták a WM gyár AC—II. típusú rajkocsiját is. 

Az AC—II. alvázat a gyár tüzérségi és gyalogsági felépítménnyel 
egyaránt felajánlotta. A WM gyár már 1931-ben kihozta saját konst
rukciójú WM H2 típusú, 3 tengelyes, 70 LE-s, 60 km/h sebességre 
képes, 2800 kg teherbírású terepjáró rajkocsiját is, amelyből akkor 
50 db-ot szállított á 21 000 P-ős áron a honvédségnek. A kocsik azon
ban nem feleltek meg a várakozásnak, így 1936-ban a gyár hiába 
ajánlotta fel változatlan áron újabb 50 db némileg módosított WM 
H3 szállítását, újabb rendelés nem történt, s a típusról többé nem 
esett szó.114 

Az LG—65/2 licencének átadásáról a tárgyalások megindultak, azon
ban csakhamar megszakadtak.115 Az augusztusi csapatpróbán ugyanis, 

111 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/5128. 
112 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/34063. 

, 113 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1940/4091. 
I !'• OL. Z. 407. 25. es. 194. 
115 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/38729. — A németek a kocsi 15 590 RM (kb. 22 000 P) eladási 

árának 5%-ban állapították meg a licenc díjat, majd ezt hajlandók lettek volna 3%-ra mér
sékelni, amennyiben a licencet megvásárló MÁV AG fizet 125 000 márkát vagy átvesz 200 db 
kész gépkocsit. 
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amelyen már a „Botond" is részt vett, a német kocsi alul maradt. A 
csapatpróbát végrehajtó 4. gépkocsizó zászlóalj jelentése szerint a 
„Rába-Botond" terepjáró gépkocsi volt az a típus, amely a csapat
szolgálat követelményeinek teljes mértékben meg tudott felelni, míg 
a „Mercedes-Benz" terepjáró gépkocsi csak részben.116 Kifogásolták 
többek között a Mercedes nyersolaj motorját, melynek elhasználódása 
nagyobb a „Botond" benzin üzemű motorjánál, továbbá, hogy az 
első kerék is meg van hajtva, ami több kiképzést igényel, mert nehe
zebb vezetni. Mindez sok nehézséget okozna a benzin üzemű gép
kocsin kiképzett tartalékos legénységnek. Bár ezek az érvek nem 
hatnak tú l meggyőzően — az eredeti jelentés teljes szövege nem áll 
rendelkezésre, csak amit abból a III. Csoportfőnökség a VKF-nek kül
dött átiratában kiemelt — a valóban jó konstrukciójú és terepjáró 
képességű, a német típusnál lényegesen olcsóbb, saját szerkesztésű 
és a magyar autóipar számára az addigi legnagyobb megrendelést 
jelentő „Botond" melletti döntés nem lehetett kétséges.117 

Az események ezután gyorsan követték egymást. A HTI szeptem
ber 1-i és a VKF szeptember 14-i javaslatát figyelembe véve a hon
védelmi miniszter 1938. szeptember 22-én kelt rendeletével intézke
dett a 38 M. „Botond" 2 t-ás terepjáró rajkocsi rendszeresítéséről.118 

Szeptember 17-én megtörtént 1402 „Botond" megrendelése is, fele
fele arányban a Győri Vagon, illetve a MÁV AG gyárnál, mint fővál
lalkozóknál.119 A két gyár között 1938 augusztusban megindult tár
gyalásokon nyilvánvalóvá vált, hogy a megrendelést a kívánt rövid 
határidővel (1940. június 30.) csak további gyárak bekapcsolásával 
tudják teljesíteni. Ezért, „hogy a HM által megrendelt 1402 db »Bo
tond« elnevezésű terepjáró a kívánt időre leszállítható és a HM által 
limitált darabonkénti 22 000 pengős áron előállítható legyen, a követ
kező hat vállalat: Győri Vagon, MÁV AG, Ganz, WM, Láng, Hofherr 
ezen terepjáró gyártására »munkaközösséget« létesít"120 — olvas
hatjuk a hat gyár között 1939. január 31-én létrejött megállapodásban. 
A 30 844 000 pengős szállítási összértéket úgy osztották meg, „hogy 
minden egyes tag a részesedési arányszám keretén belül lehetőleg 
olyan alkatrész szállítására kapjon megbízást, amelynek gyártására 
műszakilag a legjobban van berendezve".121 Arra törekedtek, hogy 
minél inkább leszűkítsék azoknak az alkatrészeknek a körét, amelye
ket a munkaközösségen kívül álló cégektől, de különösen külföldről 
kell beszerezni. Kimondták, hogy legfeljebb csak a szűk határidő be-

116 HL. HM. Ein. III . Csfség. — 1938i/38367. 
117 Uo. 
118 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3254. 38 M. „ B o t o n d " te rep já ró gépkocsi . Motor : 65 LE 4 

hengeres felülvezérelt benz inmotor . Fogyasz tás : 30 1/100 k m — ta r t á ly 120 l i teres . Sú ly : 4000 kg 
— terhelés 2000 kg. Vonóerő : 3700 kg. Hossza : 5740 m m . Szélesség: 2200 m m . Magasság: 2550 m m . 
Legmélyebb : 300 m m . Sebesség: (I—IV) 60 k m / h . Hegymászó képesség : 33 fok — 2000 kg von
t a t m á n n y a l 20 fok. Fordu ló kö r s u g a r a : 6,74 jobbra , 6,30 ba l ra . A t e r ep j á r á s t fokozták az elöl 
levő t e rep já ró görgők, va lamin t a vezetőfülke mögöt t i forga tha tó pó tke rék , me lyekre a kocsi 
á rok-á tha to lásná l szükség szerint t ámaszkodha to t t . Az alvázon levő csörlő lehetővé te t te a 
kocsi önvonta tásá t . 

119 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/40059. 
120 OL. Z. 450. 61. es. 422. 
121 Uo. 
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„Botond" terepjáró rajkocsi 

tartása érdekében fordulnak ilyen cégekhez. A kocsik összeszerelését 
a Rába és a MÁV AG mint fővállalkozók végezték, ök vállalták a 
felelősséget a szállítások határidejének betartásáért, valamint a gép
kocsik minőségéért is. Az első 100 gépkocsi szállítását 1939. július 
1. és augusztus 31. között, amíg a többit folyamatosan 1940. június 
30-ig vállalták. A munkaközösség tudomásul vette, hogy a Rábának 
a „Botond" kifejlesztésével kapcsolatosan 140 000 P költsége merült 
fel, valamint, hogy a motor és sebességváltó után az Austro-Fiat bécsi 
cégnek, az önzáró differenciál után pedig a G. Weidmann—Meyer 
Wallisellen—Zürich-cégnek összesen 336 480 P-őt köteles fizetni, s 
ezek az összegek quota arányában terhelik a munkaközösség tagjait.122 

Egy kocsi nem végleges 22 000 P-ős gyártási árának költséghelyek 
szerinti megoszlása a következő volt: 

122 Uo. 
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I. Általános kiadások 1 559, 
(forg. adó, bélyegül., száll, fuvar, 
licencek stb.) 

II. Quotán kívüli anyagok 

(munkaközösségen kívüről) 
gumiabroncs 1200,— P 
keréktárcsák 209,— P 
olajfék 164,37 P 
elektromos szerelvények 210,94 P 
armatúrák 89,59 P 
szerszámok 54,07 
felszerelések 226,95 P 
csigamű 544,00 P 

2 698,92 P 

III. Quotális munkák* 

alváz 
felépítmény 

IV. 17,7% haszon 

Egy gépkocsi ára: 

12 646,19 P 
2 430,00 P 

15 076,19 P 

2 665,89 P 

22 000,00 P 

A munkaközösség tagjainak részesedése egy kocsi quotális 
munkáiban 

A gyár neve quotális munkák 17,7 % haszon összesen 

Rába 3775,60 P 667,67 P 4443,27 P 

M Á V A G 3775,60 ., 667,67 „ 4443,27 „ 

W M 3151,99 „ 557,33 „ 3709,32 „ 

Ganz 1618,13 „ 286,13 „ 1904,26 ,, 

L á n g 1136,74 „ 200,96 „ 1337,90 „ 

Hofherr 1618,13 „ 286,13 „ 1904,26 „ 

összesen 15 076,19 P 2665,89 P 17 742,08 P 

A 30 844 000 P-ős szállítási összértékből a 3 737 577,78 P volt a 
tiszta haszon (17,7%). 

* A quotális munkák = a gyári önköltség. A felhasznált anyag értéke, a gyári rezsi, 
munkabér összege. 



A végleges munka és költségfelosztást 1939. január 31-én fogad
ták el.123 

A felosztás és kalkuláció csak hosszas tárgyalások után alakult ki. 
Hátráltatták a megegyezést, hogy a munkaközösségnek főként kisebb 
tagjai kezdetben túl alacsonynak és számukra tarthatat lannak tartot
ták a konstruktőr Rába által kialakított árakat. „Ki kell jelentenem, 
hogy mi azokat az árakat, amelyeket Győr beállított, általában tar
tani nem tudjuk"124 — jegyeztek fel már szeptemberben a Hofherr 
gyár Győrbe küldött munkatársa, aki részt vett a „Botond" megtekin
tésén, s ugyanakkor az alakuló munkaközösség első megbeszéléseinek 
egyikén. „De kétségbe kell vonnom azt is — folytatta —, hogy ezeket 
Győr vagy bármely más gyár is tartani tudja, illetve, hogy az általuk 
beállított munkabérek mellett a mi munkás kereseti nívónkat el le
hessen érni."125 A feljegyzés készítője attól tartott, hogy ha a tervezett 
árak mellett — a gyártáshoz szükséges beruházásokat is figyelembe 
véve — biztosítani akarják a magas haszonkulcsot, olyan mélyre 
kénytelenek lenyomni a béreket a kialakult bérszínvonal alá, ami 
már a termelést veszélyezteti. Már pedig ezt a rendelést nem volt 
szabad egyik munkaközösségi tagnak sem elszalasztani, hiszen a ma
gyar ipar addigi legnagyobb gépkocsirendeléséből való részesedést 
jelentette. A megrendelés összegéneik felső határát a HM limitálta, 
azt növelni nem lehetett, sőt az ÁKB közbelépése nyomán a nem 
végleges ár csökkentésére lehetett számítani. így az adott kereteken 
belül kellett egyezkedni, melynek alakulását a hiányos iratanyag 
miat t nem tudjuk végigkísérni.126 Mindenesetre — mint ezt a végle
ges munka és költségfelosztás is mutatja — a munkaközösségi „na
gyok" végül is „megfelelő árakat" és hasznot biztosítottak a „kicsik
nek" is. 

Az egyes alikatrészek gyártásának elosztása a következőképpen ala
kult a munkaközösségi tagok között: 

Rába — Motorok, sebességváltó (ezekből az egész rendelés fele), 
főtengely, differenciál, szerelőfal és szerelvénytábla, pe 
dálok, kormány, az alváz és felépítmény, lengőtengelyek, 
valamint egyéb kisebb alkatrészek; a kocsik összeszere
lésének fele. 

MÁVAG — Főtengely, lengőtengelyek, mellső tengely, első kerék, 
rugózás, szerelőfal és szerelvény tábla, olajteknő, fékek, 
s más kisebb alkatrészek; az összeszerelés fele. 

Ganz — Vonócsörlő, pedálok, himba, pótkerék, lökhárító, karosz-
széria. 

Láng — Komplett motorok fele. 

123 O L . Z . 450. 61. CS. 42371. 
124 O L . Z . 450. l i . CS. 422. 
125 uo. 
126 A „Botond" gyártás iratanyaga elsősorban a munkaközösségi ülések jegyzőkönyveiből 

áll. Ezekből végigkövethető a gyártási folyamat, a felmerült és a program eltolódásához ve
zető nehézségek. A részletes taglalás egy, magával a „Botonď'-programmal foglalkozó tanul
mány feladata lehetne. 
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WM — Sebességváltó (fele), kardánfék, differenciálház, csigake
rék, lengőtengelyek, hűtőköpeny és ház. 

Hofherr — Hátsókerék és fék. 

Már a megrendeléskor nehézséget jelentett a munkaközösség által 
nem gyártott alkatrészeket és szerszámgépeiket szállító, elsősorban 
külföldi (német) gyárakat127 rávenni, hogy legalább megközelítő pon
tossággal vállalják a kér t szállítási határidőket. Ez döntő kérdés volt, 
hiszen a külföldi alkatrészek itthoni előállítására való berendez
kedés hosszú időre bénította volna a gyártást. Ez egyben azt is j e 
lentette, hogy a „Botond" gyártást a németek kézben tudták tar tani 
és ezúton is befolyásolhatták mind a politikai, mind a katonai veze
tést. A német szállítások természetesen késtek, ami kezdettől nagy
mértékben késleltette a kocsik szállítását. Már az 1939 nyári és kora
őszi, tehát a gyártás megindulásával foglalkozó első munkaközösségi 
értekezletek is a külföldi anyagok késéséről panaszkodnak. Elsősor
ban a Bosch mágnesek késése okozza a fennakadást, jelenti a Rába 
és a MÁV AG 1939. szeptember 14-én.128 

Az 1939. szeptember 23-i győri szemleútja során Stirling tábor
nok is a Bosch és Rheinmetall Művek késedelmes szállításaiban lát ta 
a már ekkor meglevő 4—6 hetes gyártási lemaradást.129 

A Rába és a MÁV AG szeptemberben ki is küldték munkatársaikat 
(Saári — MÁVAG és Martens — Rába) Berlinbe, hogy a német gyá
rakban a szállításokat sürgessék. Azonban, mivel az érintett ipartele
pekre a belépési engedélyt nem kapták meg, csak a magyar követ
ségen keresztül tudták felvenni a kapcsolatot az érdekeltekkel. A 
követségen mindenesetre meglepetten tapasztalták, hogy a HM által 
sürgetés céljából már korábban megküldött anyagjegyzék „érdem
leges kezelésbe" nem került, csupán a Bosch és Rheinmetall kapott 
a katonai attasétól felszólítást a szállítások meggyorsítására. A követ
ségen megörültek, mert úgy vélték, hogy a továbbiakban leveszik a 
szállítások gondját a vállukról, mert — mint a gyárak képviselői ír ták 
jelentésükben — „Nyitó százados úr szavaival élve minden »lenge
ruha-zsinór-« ügyben felszólítást kaptak (ti. a követség), ezeket pedig 
nem győzik sem idővel, sem személyzettel."130 Így a két kiküldött 
közvetlenül a gyárak képviselőivel való tárgyalás útján igyekeztek 
elérni a szállítások gyorsítását. Terjedelmes jelentésben be is szá
moltak az ígéretekről. 

Azonban nemcsak a németek, de a svédek is késedelmesen szállí
tottak, ami szintén az elmaradást fokozta. 

127 OL. Z. 450. 61. es. 423/1. — A legjelentősebb német szállító cégek: Bosch (Stuttgart) 
elektromos berendezések (dinamó mágnes, indítómotor, akkumulátor, ablaktörlő, fényszórók, 
égők); Rheinmetall (Berlin) csigahajtómű (ez utóbbira a Magyar Fogaskerékgyár is pályázott 
volna, azonban megfelelő bronz és krómnikkel anyag nem állt rendelkezésükre); Alfred Te
vés — Mashinen und Armaturenfabrik G.m.b.H. (Frankfurt am.) a hasonló nevű fékhenger; 
Solex (Berlin) karburátor, szűrő, tüzelőanyag szivattyú, kormánytolórúd; VDO Tachometer 
(Frankfurt) tachométer és egyéb műszerek. Nem kevésbé fontos volt, hogy a svéd csapágy
gyűrűk idejében megérkezzenek. 

128 OL. Z . 450. 2. CS. 424. 
129 HL. HM. Ein. n i . Csfség. — 1939/51008. 
130 Uo. 
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A külföldi partnerek késedelmes szállításai csak egy részét képez
ték a munkaközösség nehézségeinek. A gyártást ugyanis egyéb koope
rációs és anyaghiányból eredő nehézségek is hátráltatták. A munka
közösségi értekezletek viharos összecsapások színhelyei voltak. A 
gyárak egymást okolták az együttműködési zavarokért, az elmaradá
sokért. Különösen élesen vetődtek fel a nehézségek, amikor 1939 má
jusában a HM azzal az igénnyel lépett fel, hogy az 1940. június 30-i 
szállítási határidőt május l-re hozzák előre.131 A kérés akkor érte 
a munkaközösséget, amikor már egyre világosabbá vált, hogy nem
csak megrövidíteni nem lehet a júniusi határidőt, hanem még né
hány hónappal meg is kell hosszabbítani. A május 26-i értekezle
ten a munkaközösség a várható nehézségek felsorolásával igyekezett 
kitérni a kérés elől. A Rába „később tud nyilatkozni, a külföldi anya
gok beérkezése a döntő"; a MÁV AG szerint „korai érdemleges ígé
retet tenni, döntő a nyersanyag és az alvállalkozók..."; a WM óva
tos, mert „bevárandó a széria szerelés megkezdése"; a Ganz kikötése, 
„ha az anyagokat időben kapják"; s végül a Hofherr és a Láng kere
ken kimondták, hogy a kapacitás és a létszám nem tesz lehetővé ha
táridő rövidítést.132 

A nehézségek sorozatosan jelentkeztek is. Augusztusban már arról 
tárgyalta a gyárak, miért nem tudják a szerződésben 1939. július í—• 
augusztus 31-ig vállalt 150 kocsit szállítani.133 Az 1939. augusztus 16-i 
értekezleten Schnetzer Ágoston, a MÁV AG vezérigazgatója ugyanis 
bejelentette, hogy a 150 komplett kocsi szállításából semmi sem lesz. 
mivel az egyes gyárak, kivéve a WM-et, nem készültek el vállalt agg
regátumaikkal, s ezzel egymás munkáját is hátráltatják. Ezen belül is 
a MÁV AG „igen nagy hátralékban van", eddig mindössze 20 kocsihoz 
való alvázzal és alkatrészekkel készült el, de ígéri, hogy két héten 
belül behozza. A Ganz-ban a helyzet még rosszabb, mivel semmivel 
sem készültek el és képviselőjük a szállítások várható időpontjáról 
nem is tudott kielégítő tájékoztatást adni. A legnagyobb elmaradás a 
motorok felét gyártó Láng-gyárnál mutatkozott, amelyik a munka
közösség tagjainak legnagyobb meglepetésére egyszerűen bejelentette, 
hogy a Rimamurányi Vasmű által szállított rúdanyagok késedelmes 
beérkezése miatt a motorok szállítását csak három hónapos késéssel 
kezdi meg — olvashatjuk Kőnek Alfrédnak, a Hofherr cégvezetőjé
nek az ülésről készített feljegyzésében.134 

Kőnek még a következőket jegyezte fel: „Schnetzer igazgató felve
tette azt a kérdést, vajon tovább jelentsük-e a késedelmet a HM ille
tékes osztályának, »mire megjegyeztem, hogy ezt nem tartanám he
lyesnek, már csak azért sem, mert a HM mindenesetre a munkakö
zösséget fogja a késedelemért felelőssé tenni. Bengyel őexelenciája 
azért hívta életre ezt a munkaközösséget, hogy az annak keretében 
tömörült gyárak ugyanúgy működjenek, akár egy nagy üzem, amiből 

131 OL. Z. 450. 61. es. 
132 U o . 
133 O L . Z . 450. 62. CS. 424. 
134 UO. 
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következik, hogy a hátrányos helyzetbe került üzemeket a többi gyár, 
ha arra mód van, kisegíti. Tekintettel arra, hogy a Rába is gyárt mo
torokat, kézenfekvő a gondolat, hogy a Láng által okozott késedelem 
akár alkatrészek, akár kész motoroknak gyorsabb tempóban való szál
lítása révén áthidalható. Győr vállalkozik is bizonyos alkatrészek, fő
ként hajtórudak átadására. Abban maradtak (a munkaközösség tagjai 
— D. L.), hogy a Láng revízió alá veszi bejelentését, s az összes gyár 
írásos helyzetjelentést ad. A HM-nek nem jelentenek egyelőre."135 

A munkaközösség válságát ugyan áthidalták, de a HM-nek minden
esetre jelenteni kellett, hogy az augusztus végére ígért 150 kocsi csak 
hathetes késéssel fog elkészülni, amit azonban a gyártás folyamán be 
fognak hozni.136 

Szeptember 16-án át is adták a munkaközösség által vállalt új szál
lítási menetrendet, amely szerint 1940. június 30-ig — az eredeti idő
pontig — vállalják a teljes mennyiség leszállítását. December 31-ig 
a Rába 221, a MÁVAG 206, míg januártól havonta 180—180 kocsi 
folyamatos átadását vállalták. A HM kívánságának teljesítéséről tehát 
szó sem lehetett.137 

A gyártás, ha sok nehézség közepette is, de megindult. Szeptember
től a Láng megkezdte napi 2 motor szállítását, s a többiek is több-ke
vesebb késéssel szállítani kezdték az általuk gyártott alkatrészeket. Ez 
azonban nem jelentette a kooperációs zökkenőkből eredő nézeteltéré
sek megszűntét. Az október 20-i munkaközösségi értekezleten a Rába 
és a MÁVAG között robbant ki nézeteltérés. Amíg a minden erejét 
a gépkocsigyártásra koncentráló Rába képes volt a késedelem nélküli 
szállításra, a többirányú haditermeléssel lekötött MÁVAG ugyanis 
csak késedelemmel tudott eleget tenni kötelezettségeinek. Koller, a 
MÁVAG főmérnöke azzal a munkaközösség szerint „súlyos és jogtalan 
váddal" illette Győrt, hogy ,,minden beépítendő részből fölös meny-
nyiséget tart magánál, hogy a HM előtt munkáját kedvező színben 
tüntesse fel. Ezzel szemben a MÁVAG szemrehányásokkal találko
zik."138 A győriek a munkaközösség tagjainak helyeslésével visszauta
sították a vádakat és a béke helyreállt. 

November közepén a MÁVAG és Rába jelentették, hogy a ké t ösz-
szeszerelő gyár már 100—100 kocsit átadott, s hozzáfogtak a második 
százas széria szereléséhez. Kérték a többieket az alkatrészek pontos 
szállítására. A lendület azonban csakhamar megtört. A minduntalan 
fellépő anyaghiány, a külföldi, valamint belföldi alvállalkozók késedel
mes szállításai, a munkaközösségen belül az együttműködés ismét
lődő zavarai ezt óhatatlanul magukkal hozták. A munkaközösségi ér
tekezletek a nehézségek elhárításával, a tagok nézeteltéréseinek békít-
getésével próbálták biztosítani a folyamatos termelést. 

A belső nézeteltéréseknek többnyire anyagi kihatásai is voltak. Gya
korta előfordult, hogy a partner késedelmes szállítása következtében 

135 U o . 
13C UO. 
137 U O . 
138 UO. 
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le kellett állni a munkával. Ilyenkor az érintett gyár kártérítési igény
nyel lépett fel. A sok hasonló eset közül ragadjunk ki egyet. A 
Hofherr az általa készített hátsó kerekekre Teves-fékhengereket sze
relt, amit a kocsikat összeszerelő gyáraktól kapott, melyek viszont 
Németországból a Teves-cégtől importálták. A német szállítások kés
tek, így a fékhengereket a Hofherr sem kaphatta meg időben. A gyár 
— a tervek szerint — 1939 szeptemberében már a 800. kereket készí
tette el, amihez csak 200 fékhengert kapott. Amennyiben nem kap
nak sürgősen fékhengereket, úgy a „kerekek szerelését abba kell 
hagyni, majd újból elővenni, ami többletköltség"139 — írták a Rábá
nak. Azonban hiába, mert nemcsak fékhengert, de még kielégítő ígé
retet sem kaptak. Október 9-én, mivel a félkész kerekek tovább sza
porodtak, még erélyesebben léptek fel. ,,A tevések rendszertelen ér
kezése miatt a munkásokat át kell csoportosítani, az átállás teljesít
ménycsökkenést idéz elő; másrészt, hogy a munkásokat foglalkoztatni 
tudják, 20 százalékkal több alkatrészt kell naponta gyártani, ami a 
gépparkot igénybe veszi, a kész félgyártmányokat el kell szállítani, 
majd visszahordani, mindez többletköltséget jelent."140 De nemcsak 
Teves-féket kellett a kerékre szerelni, hanem azokat fel is kellett sze
relni a MÄVAG által szállított lengőtengelyekre. Viszont a tengelyek 
is késtek, emiatt is tárolni kellett a kerekeket, majd újból munkába 
fogni. A Hofherr ezért többször is kérte, hogy a kerekeknek a ten
gelyre való rászerelését a MÁV AG és a Rába végezze. Mivel a két 
fővállalkozó ezt nem vállalta, a Hofherr kocsinként (4 kerék) 8,70 P 
többletköltséget számított fel a késedelmes szerelésekért.141 

Zavarokat okoztak, különösen a gyártás első időszakában, a rosszul 
másolt vagy félreértett gyártási dokumentációk, valamint a gyártási 
tapasztalatok hiánya is. A WM például 1940 januárban a sebességváltó 
konstrukciós hibáinak kijavítása fejében jelentett be többletköltsé
get.142 

A szállítás 1940 elején a német import nehézségek fokozódásával, 
különösen lelassult. Május 27-ig a Rába csak 404, a MÁVAG 388 „Bo-
tond"-ot szállított. Ezt a mennyiséget, a szeptemberben ígért ütem
terv szerint fcb. március közepéig kellett volna szállítani.143 A hátra
levő mennyiséget most már ténylegesen megvalósuló havi 80 db-os 
szállítással, szeptember közepéig ígérték.144 Azonban — bár júliusban 
a HM is elrendelte, hogy a három hónapos késést havi 100 db-os 
szállítással kell csökkenteni145 — ez ás csak ígéret maradt, mert a mun
kaközösség csak 1940. november 16-án tudta jelenteni, hogy az 1042 
,,Botond" átadását befejezte, és kérték a végleges ár gyors megálla
pítását.146 Így az eredetileg vállalt határidőt (1940. június 30.) 4, a 

139 O L . Z . 450. 61. CS. 422. 
140 O L . Z . 450. 62. CS. 
141 O L . Z . 450. 621. 422. 
142 O L . Z . 450. 62. CS. 424. 
1 « O L . Z . 450. 61. CS. 422. 
144 O L . Z . 450. 62. CS. 
145 O L . Z . 450. 62. CS. ( H M . E i n . 17. b . — 1940/94562.) 
146 UO. 
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HM által utóbb kért (1940. március 1.), de nem vállalt határidőt, 8 
hónappal lépték túl. 

Nem érdéktelen röviden kitérni a „Botond"-program pénzügyi le
bonyolításának történetére, hiszen az összeg a győri program eredeti 
600 milliós befektetésének 5 százalékát jelentette. 

A megrendelés kiadásakor a HM 5 milliót bocsátott a munkaközös
ség rendelkezésére, majd 1939. január 1-én újabb 5 millió pengőt elő
legezett. Megállapodtak, hogy a szállítási összérték 70 százalékának 
a 10 millió pengő előleget meghaladó részét a szállítások arányá
ban folyamatosan fizetik ki. A fennmaradó 30 százalék a szállítások 
befejeztével, a végleges ár megállapítása után kerül kiegyenlítésre. 

Az elképzelések szerint a munkaközösség már 1940 nyarán számolt 
a rendelés teljes összegével, hiszen eredetileg 1940. június 30-ig be 
kellett volna fejezni a szállításokat. E terv szerint 1939 szeptember
től 1940 augusztusig a szállítási ütemnek megfelelően kb. havi 1 mil
liót utalt volna át a HM, és a KÁB érvizsgálata után még 1940 nya
rán sor került volna a végelszámolásra is. A szállítások azonban kés
tek, a havonta átadott kocsik száma rendszertelen volt, kevesebb a 
tervezettnél, így az 1 milliónak is csak töredékét utalták át havonta. 
Ez érzékenyen érintette a vállalatokat, hiszen az időeltolódások kö
vetkeztében a befektetett tőkét csak késve, veszteséggel sikerült reali
zálni. Hiába készítették el határidőre az alkatrészek nagy részét, a 
HM csak a készen átadott kocsik után fizetett, s így a befektetett tő
ke az alkatrészekben feküdt. A megállapodás értelmében ugyanis 
egyik munkaközösségi tagnak sem volt lehetősége, hogy az általa idő
re leszállított alkatrészek után teljes kielégítést 'kérjen, még ha az 
összes rá kiszabott alkatrészt hónapokkal 'az utolsó kocsik átadása 
előtt befejezte is. A szállítási késedelemből eredő összes hátrányokat 
a munkaközösség minden tagjának egyformán kellett vállalnia. 

A fizetési feltételek módosítására próbálkozások történtek. A WM 
1940 januárjában már sürgette, hogy a gyárak „szerezzenek érvényt 
a fizetési feltételek betartásának, hogy a kilátásba helyezett havi 1 
millió (visszamenőleg is) bocsátassék a munkaközösség rendelkezésé
re".147 Ugyanakkor azt is javasolták, hogy a nem végleges ár ellenére 
is, a fennálló nehézségek következtében ne 30, hanem csak 10%-ot 
tartson vissza a HM.148 Hivatkoztak a nyersanyagok világpiaci árának 
1939. szeptember 1 utáni drágulására, ami növeli a gyárak nehézsé
geit, a befektetés nagyságát, amit a folyósításoknál és a végleges árak 
megállapításánál egyaránt kértek figyelembe venni. 

Az akciók eredménytelenek maradtak. A HM továbbra is hajtha
tatlan maradt, s a leszállított gépkocsik utáni részösszegeket a meg
szokott lassúsággal, az eredeti megállapodásnak megfelelően utalgatta 
át. Sőt, bár a szállítások októberre befejeződtek, 1941 februárig — a 

147 O L . Z . 450. 62. CS. 424. 
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végleges ár elismerése után — még csak 18 millió pengőt utaltak át 
a munkaközösségnek.149 

Foglalkozni kívánunk a honvédségnek sebesültszállító gépkocsikkal 
való felszerelésével is. A polgári sebesültszállító gépkocsiállomány 
1939 végén mindössze 108 db volt. Többé-kevésbé hadihasználható. 
Felmerült a gondolat, hogy az állományt OTI és W O M E (Vármegyék 
és Városok Országos Mentő Egyesülete) költségvetésből legalább 146 
db-ra ki kell egészíteni, hogy „M" (mozgósítás) esetén legalább 80 
db legyen igénybevehető. Ez azonban költségek híján nem valósulha
tott meg, így legfeljebb 60 gépkocsit tudtak a polgári életből a had
sereg rendelkezésére bocsátani.150 így a hadsereg csak saját beszer
zésekre támaszkodhatott. Meg is rendeltek 1939 áprilisában 370 Ford 
sebesültszállító kocsit Kölnből (á 6250 M), amelyek közül 1940 
augusztus végéig 344 meg is érkezett.151 Ezt kiegészítve a korábban 
beszerzett néhány elavult sebesültszállítóval, valamint olasz vásár
lásból és lengyel anyagból 'származó 93, a polgári állományból igény
bevehető 60 kocsival, összesen kb. 550 gépkocsi állt a hadsereg ren
delkezésére, ami messze elmaradt a 750 db-os minimális szükséglet
től is. 

Nem volna teljes a kép, ha nem szólnánk a gumiabroncs^beszerzés 
növekvő nehézségeiről. A háború kitörése után bizonytalanná vált a 
gumibeszerzés, a tengeri blokád ugyanis bizonytalanná tet te a tenge
rentúli szállítást. A németek számára is hiánycikké vált a gumi. 
Váratlanul 1940 márciusától gumiabroncs nélkül folytatták a már 
korábban megrendelt gépkocsik szállítását. A „Huba I—A" kereté
ben rendelt Ford, Krupp és Mercedes kocsikhoz tartozó 9640 gumi
abroncsból február végéig mindössze 4376 db-ot szállítottak, a többi 
abroncsra nem sok kilátás volt.152 

Ekkor a HM felajánlott a német gyáraknak 10 vagon nyers- és 15 
vagon hulladékgumit, hogy ebből 'készítsék el a hiányzó abroncsokat. 
A német fél ezt az ajánlatot nem fogadta el, de közölték, hogy a már 
megrendelt kocsikhoz felárral hajlandók leszállítani a még hiányzó ab
roncsokat. A németek tehát kihasználva „szövetségesük" szorult helyze
tét, egyszerűen megszegték vállalt kötelezettségeiket. Arra hivat
koztak, hogy a nyersgumi ára Németországban emelkedett. (Ugyan
akkor a gumi világpiaci ára csökkent.) A III. csoportfőnök erre úgy 
döntött, hogy az abroncsokat még felárral is ?neg kell vásárolni, mer t 
a nehezen megszerzett gépkocsik különben mozgásképtelenek marad
nak. A Ruggyanta nem vállalhatja az abroncsok elkészítését, mivel 
teljes kapacitását a „Botond" abroncsok gyártása köti le. így aztán 
a megegyezés létrejött. A felár összege a még szállításra váró 5318 

149 A HM a hadfelszerelési szállításokért járó összegek kifizetését még a végleges ár ne
hézkes megállapítása után is húzta-halasztotta, s tulajdonképpen jogosulatlan hitelhez jutott 

150 H L . H M . E i n . 3. b . — 1940/28169. 
151 HL. HM. Ein. 3. t). — 1940/45531. 
152 H L . H M . E i n . I I I . C s f s é g . — 1940/53323. 
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abroncs után 162 808 RM volt, ami abroncsonként nagyjából 30 RM-t 
jelentett.153 

A kialakult helyzet következtében meg kellett találni a lehetőséget 
az elhasználódott, főleg Ford abroncsok pótlására; de biztosítani kel
lett a nyersgumi behozatalt is a magyar gumigyártás biztosítására. 

Ismeretes a Teleki-kormány ama igyekezete, hogy fenntartsa a po
litikai kapcsolatokat az angolokkal. Ez a törekvés 1940-ben a nyu
gati offenzíva előtti időszakban már egyre nagyobb nehézségbe ütkö
zött. Az angolok abban a reményben, hogy a kormány meglevő an
golszász orientációját ezzel is segítik, támogatták gazdasági kapcsola
tainkat, s a tengeri blokád ellenére hajlandók voltak hozzájárulni ten
gerentúli beszerzéseink leszállításához. Mint ismeretes, kikötésük az 
volt, hogy a vásárolt hadifontosságú nyersanyagokat ne bocsássuk a 
németek rendelkezésére. A HM ennek tudatában kívánt megrendelni 
az USA-ból 15 000 gumiabroncsot, s utasították a londoni katonai 
attasét, hogy az angol Hadigazdasági Minisztériumtól a szükséges szál
lítási engedélyt szerezze meg. 

Ami egyszerűnek látszott januárban, nem úgy áprilisban, a német 
gumiabroncs-szállítások leállításának hírére, valamint a német befo
lyás növekedése következtében ugyanis az angolok bizalmatlanokká 
váltak, és biztosítékot követeltek. 

Nem érdektelen a gumiszállítmányok kapcsán kissé részletesebben 
kitérni az eseményekre, hiszen többről, az egész magyar hadigazdasá
got alapjaiban érintő kérdésről volt szó. Hogyan sikerül összeegyez
tetni a jobbra tolódó németbarát politikát és német követeléseket 
az angol kapcsolatokkal, s így létfontosságú tengerentúli nyersanyago
kat biztosítani. 

Utassy Lóránd, a londoni katonai attasé 1940. február 19-én még azt 
jelentette, hogy a szállításoknak semmi akadálya, a „navicert" kiál
lítása biztosított, amennyiben a HM a követség útján nyilatkozatban 
jelenti ki, „hogy a behozandó anyag kizárólag a magyar királyi hon
védség céljait fogja szolgálni és annak reexportálása Németországba 
nem fordulhat elő".154 

A nyilatkozat megtételére utasították Utassyt, és az abroncsokat 
februárban az USA-ból megrendelték. A szállítmány azonban késett, 
mert az angolok engedélye április közepéig nem érkezett meg a szál
lító céghez. Sürgős intézkedést kértek. 

A III. Csoportfőnökség erre kér te a szállító céget, hogy a szállít
mányt engedély nélkül is indítsa el a New York-i kikötőből, Utassyt 
pedig az engedély megsürgetésére. Utassy nem késett a válasszal. A 
kellő lépéseket megtette, azonban „magánkapcsolatok igénybevétele 
dacára sem tudott eddig pozitív ígéretet kapni. A kérdés még elintézés 
alatt van."155 Mivel a szállítmány egy része közben már a tengeren 
hajózott, egyelőre olasz kikötő felé, és félő volt, hogy „navicert" nél
kül az ekkor még fennálló olasz—angol egyezmény értelmében dug-

153 Uo. 
154 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/21004. 
155 Uo. 
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árunak minősítik és elkobozzák; most már a Külügyminisztérium bevo
násával folytatódott iaz akció az engedély megszerzéséért. Április 25-én 
rádiógram érkezett Utassytól, amelyből világosan (kitűnt az angolok 
vonakodásának oka. „A Blokádminisztérium felvilágosítást és általam 
kiállított nyilatkozatot kér — jelentette az attasé —, -mely szerint a 
15 000 gumi nem lesz felhasználva azon gépkocsikra, amelyeket Né
metország gumi nélkül szállított a honvédség részére."156 Utassy en
gedélyt kért ilyen nyilatkozat megtételére is. és egyben megemlítette, 
hogy az angoloknak már az eddigi tárgyalások során is úgy referált, 
hogy az abroncsok a honvédség birtokában már meglevő gépkocsik 
elhasználódott gumijainak pótlására használják fel. A tárgyalásokat 
megkönnyítené, ha bizonyítékképpen a német kocsik eltérő abroncs 
méretét közölnék az angolokkal. így könnyebben meg lehetne nyug
tatni az angolokat, akik „kijátszástól tartanak és az ellen kérnek bi
zonyítékot".157 Ugyanaznap mégegyszer jelentkezett Utassy. Az ango
lok azt kérték, hogy a további szállítmányokat állítsák le, míg meg
állapodás nem történik az évi quotát illetően, amit az angolok évi 260 
tonna gumiban kívántak megállapítani a katonai és polgári szük
séglet fedezésére.158 

Quandt Richárdnak, a MNB igazgatóhelyettesének vezetésével 
ugyanakkor delegáció érkezett Londonba, hogy a tengerentúli szállí
tásokról tárgyaljon. Quandt tárgyalásai — mint ez Clodiusnak, a né
met külügyminisztérium osztályvezetőj éneik, Teleki miniszterelnökkel 
a magyar kormánynak az angol gazdasági blokáddal kapcsolatos maga
tartásáról folytatott megbeszéléséről 1940. április 30-án készült j e 
lentéséből kiderül — a miniszterelnök szerint —, nem jártak siker
rel.159 A „navicert" ügyben mutatkozott „engedékenységéért" Clodius 
szemrehányásokkal illette Telekit, aki kijelentette neki, hogy „a kor
mányt csak a legszükségesebb nyersanyagok behozatali kényszerhely
zete bírta rá arra, hogy a „navicert" kérdésben bizonyos engedmé
nyeket tegyen."160 Teleki a továbbiakban igyekezett megnyugtatni 
Clodiust, hogy a behozott anyagok tárolási helyéről az angoloknak 
bizonylatot nem adnak, és a kormány kikérte magának, hogy az an
golok más államokkal való kapcsolataiba beavatkozzanak. Ezt az állás
pontot képviselte Quandt is, ami azt eredményezte, hogy a tárgyalá
sok lényegében eredménytelenül végződtek. Teleki szó nélkül tudo
másul vette, mikor Clodius nyomatékosan megállapította, „hogy poli
tikai és kereskedelempolitikai okokból jogunk van elvárni (a néme
teknek —D. L.), hogy a kontinensen minden esetleges további kiviteli 
fölösleget először nekünk ajánljanak fel."161 

Bár a Quandt-tárgyalások, a miniszterelnök szerint is lényegében 
eredménytelenül végződtek, a tárgyunkat képező gumiszállítmány 

liii Uo. 
157 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/28174. 
158 Uo. 
159 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933— 

1944. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. 482. o. 
160 u o . 483. o. 
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ügyében mégis sikerült eredményt elérni. Az angolok a gumik szál
lításához hozzájárultak ugyan, de annak realizálása a németek nyu
gati offenzívája következtében még nehezebbé vált. Az angol—olasz 
ellenségeskedés következtében az olasz kikötök már nem jöhettek 
szóba, maradt a lisszaboni kikötő. Ugyanakkor a tengeralattjáró há
ború kiéleződése következtében bizonytalanabbá vált a kontinensek 
közti hajóforgalom. Nem kis nehézséget jelentett a Lisszabonból Bu
dapestre történő továbbítás sem. A szállítás 'mindenesetre megindult. 
Az angolok szállítmányonként adták az engedélyt. Július 104g sike
rült Budapestre szállítani 6911 gumiabroncsot. Lisszabonban volt 2750 
db, aminek hazaszállítására megvolt a lehetőség. A még New Yorkban 
levő 5339 gumi szállítására viszont az engedély egyre késett.162 

Kutatásaink során nem sikerült tisztázni az amerikai gumik továbi 
sorsát. Egy biztosnak látszik, ha sikerült is a még hiányzó abroncsokat 
hazaszállítani, az élesedő helyzet következtében újabb szállításokra 
nem kerülhetett sor; a gumiabroncsok pótlása alig megoldható kér
déssé vált, egyik döntő akadálya lett a további gépesítésnek. 

Az új helyzet szinte lehetetlenné tette a polgári, de a honvédségi 
tulajdonban levő gépkocsik egy jelentős hányadának alkatrész-után
pótlását is. Ez azt jelentette, hogy épp a honvédségi igénybevéte
lek során nagymértékben rongálódó, amúgy is használt polgári gép
kocsik javítása egyre nehezebb lett, egyre több kocsit kellett kivonni 
a használatból, veszett el a hadsereg számára. 

A vázolt helyzet természetesen kihatott a nyersgumi és egyéb 
fontos nyersanyagok szállítására is. A magyar hadianyaggyártást egy
re inkább az elszigetelődés, a nyersanyagforrások jelentős részének 
bedugulása fenyegette. A további jobbratolódás előrevetítette annak 
árnyékát, hogy az ipar, mivel az elérhető nyersanyagokhoz csak a 
németeken keresztül juthat hozzá, teljesen kiszolgáltatottjává válik 
a németeknek, s így az egész magyar hadianyaggyártás, ezen keresz
tül a hadseregépítés is, ellenőrzésük és irányításuk alá kerül. 

III. 

A gépkocsizó alakulatok járműveinél nem kisebb gondot jelentett 
a gépvontatású tüzérség vontatóinak beszerzése. A különböző súlyú 
és rendeltetésű lövegekhez négy különböző teljesítményű vontatót 
kívántak rendszeresíteni. A légvédelmi tüzérségnél a 4 cm-es gép
ágyúk vontatására a WM gyár AC—II. típusú vontatóját (más fel
építménnyel, mint rajkocsi is szóba jött), a 8 cm-es légvédelmi ágyúk
hoz pedig a Hofherr KV—40-es traktorát tervezték. 

A tábori tüzérség 10,5 cm-es lövegeinek vontatására az 5 t-ás német 
Hansa-LLoydot, amiből már volt a honvédség birtokában, vagy ameny-
nyiben beszerzésük akadályokba ütközik, a KV—40-et, a 15 >cm-es 
közepes taradkokhoz a már korábban rendszeresített Pavesiket, s végül 

162 HL. HM. Kin. 3. b. — 1940/38842. 
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a tervezett 21 cm-es nehéz tarackhoz az olasz Breda, esetleg 12 t-ás 
Hansa-Lloyd vontatókat akartak beállítani.163 

A polgári életből bevonultatható vontatók, illetve vontatásra alkal
mas járművek, még oly csekély számban sem álltak rendelkezésre, 
mint a gépkocsik. A magyar mezőgazdaság és ipar minimális számú, 
öreg, elavult, hadihasználatra különben is teljesen alkalmatlan t raktor
ral, vontatóval rendelkezett. így a teljes vontatóanyagot honvédségi 
költségvetésből kellett beszerezni. Bár a gépvontatású tüzérség „Huba 
I." keretében tervezett hadrendje egyelőre viszonylag kevés, kb. 750 
különböző vontatót te t t szükségessé,164 tekintettel a későbbre tervezett 
további hadrendfejlesztésre, valamint az alkatrészellátásra, a lehe
tőség szerint i t t is a külföldi típusok licencének megszerzésére és az 
itthoni gyártásra való berendezkedésre törekedtek. A hazai típusok k i 
fejlesztésének gondolata is többször felmerült. Mivel ez a költségesség 
mellett hosszadalmasnak is ígérkezett, mindannyiszor elvetették. 

A továbbiakban — a gépkocsikhoz hasonlóan — típusonként fog
lalkozunk a gépvontatású tüzérség vontatóinak beszerzésével, bemu
tatva az általános gazdasági gyengeségből eredő, s i t t is megmutat
kozó bizonytalanságot, kapkodást és az ebből következő félmegoldá
sokat, ami a Horthy-hadsereg kis számú gépvontatású tüzérségét 
végül is gyenge vontatókhoz juttatta. Ez állandó technikai nehézség
nek lett forrása, akadályozva a gépvontatású tüzérség mozgékonysá
gát. 

Az olasz licenc után a WM által gyártott Pa vési P4—100 vontatót 
már 1930-ban rendszeresítették a honvédségnél, s bár 1930—31-ben 
336 db gyártását tervezték, csak kb. 176 legyártására kerül t sor.165 Az 
általunk tárgyalt időszakban újabb gyártásra már nem került sor, 
mivel ezt az elavult típust nem kívánták szaporítani. 

Ellentétes vélemények, viták közepette került a honvédség fegyver
zetébe a Hofherr-^gyár „KV—40" típusú traktora.166 Az eredetileg 
mezőgazdasági célra készült traktort 1937nben a hadseregben már k i 
próbálták, s a 8 cm-es légvédelmi ágyú vontatására javasolták rend
szeresíteni. A traktorról alkotott vélemények már ekkor ás eltérőek 
voltak. A viták megújultak, amikor 1938 elején szóba jött a „KV—40" 
alkalmassági körének kiterjesztése, s napirendre kerültek a „KV—40" 
megrendelések. A véleménykülönbségekre jól rávilágít a Hofherr 
egyik munkatársának 1938. január 25-én készített feljegyzése. A j e l -

163 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2519. 
164 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2278. 
165 OL. Z. 407. 31. es. 236. — A Paves l P—4—100 von ta tó 4,05 t súlyú, 50 lóerős, m a g a s fel

építésű, meglehetősen lassú (20 km/h) jármű volt. Nagy, 1,39 m átmérőjű tömör gumiabron-
csú kerekei terepen kifordítható kapaszkodókkal voltak ellátva, ami — mint ez az abesszin 
háborúban bebizonyosodott — különösen sziklás-köves terepen jó terepjáró képességet biz
tosított. A mintegy 4 tonnás vontatmányt és 1,5 tonna hasznos terhet 40 fokos lejtőn volt 
képes felvinni. Lassúsága mellett nagy hátránya volt, hogy viszonylag rövid (4,17 m hosz-
szúság) és magas (70 cm tengelymagasság) jármű első kereke éles kanyarokban annyira el
fordulhatott, hogy a jármű súlypontja oldalra fordult, s a borulás veszélye fenyegetett. Ez 
a vontatót jól ismerő, gyakorlott vezetőket igényelt, amiben a Horthy-hadsereg mindig szű
kölködött. 

166 „KV-40" vontató: Motor teljesítmény: 50 LE; Motor: egyhengeres, kétütemű Diesel
motor; Súly: 4400 kg (terheléssel 7 fő 5000 kg); Vonóerő: 5000 kg; Hossz: 3790 mm; Szélesség: 
2120 mm Magasság: 1725 mm; Legmélyebb: 310 mm; Sebesség: (I—VI.) 30 km/h; Kanyarodás:. 
4700 m m . 
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Hofherr „KV—40"-es traktor 8 cm-es légvédelmi ágyúval 

zett napon ugyanis a „KV—40"-et kipróbálták, hogy megfel-e a lég
védelmi gépágyú vontatására is. „A megjelent hisztek véleménye na
gyon is eltérő volt — olvassuk a feljegyzésben —, s a HM 3. b. osz
tálya, valamint a HTI között fennálló régi nézeteltérések ezúttal ismét 
kiéleződtek. Radnóthy őrnagy 3.b. ideálisnak találta a traktor és a 
vontatmány viselkedését, ezzel szemben Czaykovszky őrnagy (HTI) 
kijelentette, hogy a könnyű gépágyú, amelynek feladata többek közt 
a gyorsan mozgó motorizált alakulatok légvédelmének ellátása, ilyen 
nehéz vontatóval, valamint lőszer félkocsival nem tud rendeltetésének 
megfelelni. Szükséges ezért egy gyors tehergépkocsi vagy úgynevezett 
terepjáró gépkocsi, ami 60—70 ikm-es sebességre képes."167 Űgy lát
szik, ezúttal a HTI képzettebb, a modern technika követelményeivel 
inkább tisztában levő beosztottjának, Czaykovszky őrnagynak a véle
ményét fogadták el, mert „KV—40"-esről, mint gépágyú vontatóról 
lemondtak, s továbbra is csak mint a 8 cm-es légvédelmi ágyú vonta
tására alkalmasat tartották számon, s rendelték meg. 

Az első vontatók már a csapatokhoz kerültek, amikor egy esemény 
ismét fellobbantotta a „KV—40" körüli, már-már elülő vita parazsát. 
Augusztus 12-én Erdőkürtnél, a terepen, tüzelőállás elfoglalása közben 
felborult egy ,8 cm-es légvédelmi ágyút vontató „KV—40"-es.168 A 
balesetet követő vizsgálat során a gyár szerelője bizonyítékul, hogy a 
baleset a vezető képzetlensége folytán következett be, a „KV—40"-

1C7 OL. Z. 450. 70. CS. 
168 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3609. 
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essél 3'5%-os emelkedőn löveggel együtt felhúzott, s a tüzelőállást si
mán elfoglalta.169 

Ilyenformán a VKF által vezetett vizsgálat elsősorban a vezető k i 
képzési hiányosságával indokolta a balesetet, mivel egy-egy vezetőre 
kb. 300 km kiképzési km jut, ami „lényegesen befolyásolja az alaku
latok harcászati alkalmazhatóságát, cmert kevés fogalmuk van a valósá
gos viszonyoknak megfelelő rossz utakon és a terepen való mozgás
ról."170 Bár ez utóbbival mindenki, a légvédelmi szemlélő is egyet
értett, ismét szót kértek azok is, akik a traktor mozgékonyságát, te 
repjáró képességét eddig is 'kifogásolták. Rákosy vk. ezredes, a légvé
delmi icsapatok szemlélője az eset u tán felkereste Győrrfy-iBengyelt, s 
kérte, hogy „KV—40"-et vegyék el a légvédelmi tüzérségtől. Egyben 
kérdést intézett a III. csoportfőnökhöz, igaz-e, hogy a „KV—40" 
rendszeresítése — mint azt a HTI parancsnoka, Cziegler tábornok és 
beosztottja Czaykovszky alezredes kijelentette — a HTI „közbejötte" 
és csapatpróba nélkül történt.171 Ez így nem volt igaz, mer t bár hosz-
szabb csapatpróbára valóban nem került sor, a traktort egy évvel 
előtte a HTI jelenlétében alapos próbának vetették alá, erről a HTI 
is véleményt adott, s mint ezt az általunk is idézett feljegyzésből lát
tuk, Czaykovszky csak a traktornak a légvédelmi gépágyúk vontatá
sára való rendszeresítése ellen tiltakozott. A 8 cm-es ágyú vontatá
sára való beállítása elfogadott volt. A HTI minden esetre igyekezett 
kibújni a felelősség alól, ha netalán kiderülne, hogy nemcsak kikép
zési hiányosságokról van szó. 

A Hofherr-gyárat érzékenyen érintette a dolog, éppen akkor, mikor 
küszöbön állt újabb 120 traktor megrendelése, s az első szállítások 
már folyamatban voltak. Ezért dr. Bérezik, a Hofherr vezérigazgató
helyettese, 1939. január 12-én felkereste Győrffy-Bengyelt. Beszél
getésükről dr. Bérezik feljegyzéséből értesülünk. Az anyagi csoport
főnök elmondta a vezérigazgató-helyettesnek, hogy megbánta a 120 
db-os újabb rendelést, mert a légvédelmi szemlélő szerint a vontatók 
egyes kijelölt feladatok elvégzésére nem voltak képesek. Ő (Győrffy-
Bengyel) ebbe nem nyugszik bele, mivel a „KV—40"-et ő vezette be 
a hadseregbe. Ezért újabb próbát rendel el, aminek tisztázni kell vég
legesen a „KV—40" használhatóságát, s lezárni a vitát. Dr. Bérezik 
ezt örömmel hallgatta, és megjegyezte, hogy csak egy esetben for
dult elő baleset, aminek oka a vezető tudatlansága volt. Egyben fel
használta az alkalmat annak közlésére is, hogy a Hofherr egy 90 LE-s, 
8 t önsúlyú és 12 t vontatására alkalmas nehéz tüzérségi vontató k i 
fejlesztésével foglalkozik, amelynek prototípusát már 1939 végére el
készítik. A jelenlevő Ruszkiczay-Rüdiger Imre tábornok, csoportfőnök
helyettes is helyeselte az újabb csapatpróbát, mivel a csapat bizal
matlan minden új járművel szemben, amit nem csapatpróba alapján 

169 O L . Z . 450. 70. CS. 
170 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1938/3609. 
117 O L . Z . 450. 70. CS. 
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rendszeresítettek. Bérezik erre megjegyezte, hogy a traktor épp a 
csapat véleménye alapján rendszeresítetett.172 

A mindent tisztázni hivatott bemutatóra 1939. január 27-én került 
sor. A szemlebizottság — élén Ruszkiczay-Rüdiger és Rákosy tábor
nokokkal — esős, latyakos időben különböző terepen vizsgálgatta a 
vontatót, amely ide-oda csúszkált a löveggel, s többször csak kötél
dobja segítségével volt képes azt a sárból kihúzni. Egy részlet a be
mutatóról készült feljegyzésből: „A szántóföldre érve, a vontató és a 
löveg kerekei annyira telerakódtak agyagos sárral, hogy az ellenállás 
a duplájára emelkedett. Ettől kezdve kénytelenek voltunk kötéldobot 
használni, s a gép mindig 35—40 métert futott előre, kötéldobbal be
húzta a löveget, majd ismét előre haladt és így tovább. A kb. 400 
méteres terepszakaszt így 18 perc alatt abszolváltuk."173 

A bizottság ennek ellenére nagyon meg volt elégedve, s „az a véle
mény alakult ki, hogy a „KV—40"-es traktor különösen ütegkötelék
ben mindenhova képes eljutni, s ahova a gépek eljuthatnak, oda — 
ha másként nem — a kötéldob segítségével elvontathatják a lövege
ket is".174 

A „makacs" Rákosy tábornok ismét megjegyezte, hogy a „modern 
légvédelmi tüzérség korszerű harcászati követelményeinél fogva szük
séges, hogy bizonyos feladatok, tüzelőállás változtatások, teljes kilö
vést biztosító dombtetők megmászása stb. a lehető legrövidebb időn 
belül legyenek teljesíthetők, amire a KV—40 traktor nem képes".175. 

Bizonyításképpen be is mutatott egy 70 LE-s Hansa-Lloydot, ami a 
„KV—40" által 18 perc alatt teljesített utat 3 perc alatt tette meg. 
A tábornok nem titkolta, hogy a félhernyóláncos vontatót tartja ideá
lisnak a légvédelmi tüzérség mindkét lövege számára. 

A Hofherr vezetői — az új megrendelés hirtokában — izgatottan 
ostromolták a honvédségi szerveket a döntést illetően. 

A tüzér loiskola véleménye megoszlott. A tisztek egy része Rákosy 
tábornokkal értett egyet, míg többségük (legalább is a Hofherr fel
jegyzés szerint — D. L.) a „KV—40"-est a kívánt célnak teljesen meg
felelőnek találta, melynek „országúti sebessége nagy, szerkezete egy
szerű, motorja és kötéldobja kitűnő, s azt az időt, amit a terepen kö-
téldob-vontatással tölt el, az országúton játszva behozza * fölényes se
bességével".176 

A HM és az Anyagi Csoportfőnökség véleménye szerint a vontató 
a légvédelmi tüzérség korszerű követelményeinek megfelel. A kor
szerű követelményekről meglehetősen furcsa volt a bizottság felfo
gása, mert szerintük „harcászati szempontból egyáltalán nem fontos, 
hogy az üteg akár egy órával is később foglalja el a kiszemelt lőál
lást".177 Mindenesetre a légvédelmi szemlélő már fentebb idézett véle-

172 Uo. 
173 UO. 
174 Uo. 
175 Uo. 
176 Uo. 
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menye más volt a légvédelmi tüzérség elé állított követelményekről. 
Az Anyagi Csoportfőnökség és 3.b. osztályának álláspontja meg

nyugtatta a Hofherr vezetőit, miszerint „minden marad a régiben, 
új vontatók beszerzéséről szó sem lehe t . . . a javaslatba hozott her
nyóláncos traktorok vételára igen magas".178 Rákosy tábornok „okve-
tetlenkedéseivel" alulmaradt az Anyagi Csoportfőnökséggel szemben. 
Hiába akarta véleményét a honvédelmi miniszter elé terjeszteni, az 
csak szolgálati úton, a HTI és az Anyagi Csoportfőnikség aláírásával 
kerülhetett volna tovább. Váratlanul „mindjárt az első fórumnál meg
akadt, mert sem Kádas százados, sem Cziegler tábornok nem volt haj
landó aláírni", s a 3. b. osztály is megtagadta azt.179 Ezek után az ügy 
nyugvópontra jutott, s a Hofherr vezetői számára a megrendelések 
továbbra is biztosítottak voltak. 

Az általunk tárgyalt időszakban (1940 szeptemberéig) a Hofherr-
gyár kb. 270 „KV—40" vontatót szállított a hadseregnek.180 

A „KV—40"-es vontatók árát 1938 májusában eredetileg 21 000 P-
ben állapította meg a gyár, majd ezt 20 700 P-re mérsékelte. Az ÁKB 
azonban ezt sokallta, s augusztusban 20 000 P-ben állapította meg a 
végleges egységárat, amit az összes rendelésnél változatlanul hagyott. 
Az összességében 273 db-os rendelés így 5,460 000 P-őt tett ki. 

A hadvezetés figyelme a gyors és nagy terepjáró képességű vonta
tók felé fordult, amelyekkel elsősorban a légvédelmi gépágyúk, vala
mint a közepes tarackok vontatását kívánták megoldani. 

A német Hansa-Lloyd 5 t-ás, félhernyólánc megoldású vontatók lát
szottak a legalkalmasabbaknak, bár a korábban szerzett tapasztalatok 
nem voltak a legjobbak. A honvédség birtokában ugyanis már181 volt 
90 db, 1937 tavaszán beszerzett 5 t-ás, 70 LE-s Hansa, melyekkel a 
3. b. osztálynak „rendkívül sok baja volt", s a „hibáknak csak kisebb 
része volt betudható a gépkocsivezetők képzetlenségének".182 A III. 
Csoportfőnökség ennek ellenére 1938. szeptember 21-én újabb 29 
db-ot rendelt,183 amelyek 1939. április l-ig meg is érkeztek.184 Ebből 

178 Uo. 
179 Uo. 
180 OL. Z. 450. 56. es. Az első 102 db-os megrendelést 1938. június 3-án kapta meg a gyár. 

A vontatók közül 10 db-ot augusztus 15-ig, 50 db-ot december 31-ig, míg 42 db-ot 1939. decem
ber 31-ig kellett szállítani. A Hofherr azonban, amely a megrendelés időpontjában már tel
jes egészében fel volt készülve a gyártásra, s kapacitása havi 14 db volt, amit év végére 
havi 20 db-ra emelt, kérte a HM-et, hogy a rendelést már 1939. július l-ig leszállíthassa. 
(OL. Z. 450. 70. es.) Ezt 1938 folyamán túlteljesítették, mert az utolsó vontatókat már május 
10-én leszállították. (HL. HM. 3. b. — 1939/20328.) Erre szükség is volt, mert 1940. augusztus 15-i 
szállítással 20, majd újabb 120 db-ra kaptak megrendelést (OL. Z. 450. 70. es.), amit 
május 1-től havi 14 db-os tételekben kellett szállítani. (HL. HM. Ein. 3. b. 1938/53437.) A 120 
db vontató gyártását és átadását a Hofherr, 20 db-ra emelve havi termelését, már 1939. decem
ber 27-én befejezte. (HL. HM. Ein. 3/b. — 1939/98480.) A következő évre (szeptemberig) csak 

az 1939 májusában megrendelt 31 db vontató szállítása maradt.) HL. HM. Ein. 3. b. 1939/21052.) 
181 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/35251. — A vontatókat a légvédelmi gépágyús ütegeknek ad

ták ki. Később Marmon—Herrington rendszerű Fordokkal cserélték le és átadták őket a 10,5 
cm tarackok vontatására. 

182 uo. 
183 H L . H M . E i n . 3. b . — 1939/18129. 
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Hansa—Lloyd 5 t-ás tüzérségi vontató 

a típusból a későbbiek során már nem rendeltek, aminek oka a rossz 
tapasztalatok mellett magas áruk volt.185 

A Hansa-Lloyd család licencét a németek nem voltak hajlandók 
átadni, legfeljebb kész kocsik átadására vállalkoztak. így a közepes 
tüzérségi vontató továbbra is nyitott kérdés maradt. A KV—40-es 
Pavesi vontatók nem jelentettek megnyugtató és végleges megoldást. 
A HTI 1939. január 30-án javaslatot tett a németekéhez (Hansa-
Lloyd) hasonló magyar vontatócsalád kifejlesztésére. A követelmény 
olyan vontatók szerkesztése volt, amelyek ,,csak teljesítmény és m é 
retekben különbözzenek, de elvi felépítésük és szerkezeti megoldásuk 
azonos.186 A VKF, bár lényegében egyetértett a javaslattal, a meg
valósítást kilátástalannak tartotta az előre látható magas költségek, 
valamint az évekig elhúzódó szerkesztés miatt.187 A megoldást így to
vábbra is a licenc megoldásban vagy kész vontatók vásárlásában lát
ták. Az idő sürgetett. Gyors megoldást kellett találni a légvédelmi 
gépágyúk vontatására. A WM AC—Il-es erre a célra szánt vontatója 
a csapatpróba során nem vált be. Végül egy 1939. február 17-^én le
zajlott értekezleten olyan döntés született, hogy a gépágyúk vonta
tását a Marmon-Herrington rendszerrel négy kerék meghajtásúra á t 
alakított Ford tehergépkocsikkal oldják meg.188 

E célból megvásárolták a Marmon-Herrington hatkerék meghajtású 
amerikai terepjáró gépkocsi első kerék meghajtása rendszerének l i -

185 A vontatók ára igen magas volt: 45 900 P, ezért a németektől csak alvázat rendeltek 
41 000 P-ős árban, míg a felépítményt az Uhri testvérekkel készíttették el. A ÁKB 1700 P-vel 
mérsékelte a végleges árat, így a hadsereg végül 44 200 P-ős áron jutott a vontatóhoz, ami 
így is igen magas volt. 

186 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/3237. 
187 Uo. 
188 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3433. 

— 84 — 



cencét, hogy ennek felhasználásával 820 db Kölnből áprilisban meg
rendelt 3 t-ás Ford hadsereg típusú tehergépkocsit terepjáróvá ala
kítsanak át. A licenc megvásárlásával és az átalakítások elvégzésével 
a WM-et bízták meg.189 A hosszas tárgyalások után 1939 júliusban 
történt megrendelés szerint a WM-nek 1939 szeptember—1940. feb
ruár között kellett elvégezni a 820 kocsi átalakítását (havonta 150 
db),190 feltételezve, hogy a németek júliustól decemberig folyamatosan 
szállítják a gépkocsikat. 

A terv azonban csak terv maradt. A WM június végén jelentette, 
hogy bár 25 000 dollárt már kifizetett, a műszaki anyag (leírás) késik, 
így a gyártási előkészületeket megkezdeni nem tudja.191 Az első raj
zok csak július 25-én érkeztek meg az USA-ból,192 majd augusztus 
11-én maga Herrington érkezett meg, akivel a műszaki kérdéseket 
tisztázták.193 • 

A világháború kitörése következtében új helyzet állt elő. Az ame
rikai szállítások komplikálttá váltak, lelassultak. A WM ezért azt ja
vasolta, hogy az átalakításhoz szükséges alkatrészeket és szerszámgé
peket a megváltozott viszonyok következtében Németországból sze
rezzék be, hiszen a licencet a kölni gyár is megvásárolta.194 Azonban 
a német—magyar viszonyban is változások álltak be 1939. szeptember 
1 után. Mint ismeretes, a neheztelő németek ideiglenesen elzárkóztak 
minden hadfelszereléssel kapcsolatos igény, kérés elől, így hiába kér
tek árajánlatot, majd adtak megrendelést a szükséges alkatrészekre, 
Köln a sürgetések ellenére is egész október végéig hallgatásba bur
kolózott, s csak ekkor volt hajlandó a megrendelésre reagálni.195 így a 
gyár nem tudott hozzáfogni a munkálatokhoz. December 1-én közöl
ték, hogy a kialakult helyzet következtében határidő módosítást kér
nek. Amennyiben az alkatrészek decemberben megérkeznek, úgy áp
rilis végéig vállalják a munka elvégzését. A szállítás és az átalakítási 
munkálatok végre decemberben megindultak.196 Januártól február 
12-ig újabb zárlatot rendeltek el a németek, ami az alkatrészek és 
szerszámgépek folyamatos szállításában zökkenőt okozott. Ezt azon
ban, mivel a szállítások februárban újból folytatódtak, a már koráb
ban szállított anyagokkal sikerült áthidalni, s a munka zavartalanul 
folyt.197 

Áprilisban ismét jelentkezett a WM. Közölte, hogy a decemberben 
vállalt határidőt tartani nem tudja, mivel 1940. április l-ig csak 754 
Ford gépkocsi érkezett meg. A hiányzó 66 átalakítására már csak 
májusban kerülhet sor, mivel — mint írják — „a jelenleg Németor
szágban uralkodó rendkívüli helyzetre való tekintettel nem áll mó-

189 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/4993. — A szabadalmat a WM 50 000 dollárért (261 000 P) ve t te 
meg. Az á ta lak í tás t kocs inkén t (3600 P + 318 11c. díj) 3998 P-ért (nem végleges) vál la l ták . A 
3 t o n n á s Ford t ehe rgépkocs ika t 6502 RM árban adták a németek. 

190 u o . 
191 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/32379. 
192 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/38431. 
193 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/41692. 
194 Uo. 
195 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/57235. 
196 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/4501. 
197 HL. HM. Ein. III. Csfség. — 1940/4883. 
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dunkban a határidőre történő pontos leszállítást, illetőleg befolyást 
gyakorolni. Épp ezért kénytelenek vagyunk a késedelem okául felsőbb 
hatalmat megnevezni".198 A 3. b. a bejelentést minden további nélkül 
tudomásul vette, azzal a megjegyzéssel, hogy a WM „nem tudja a már 
itt levő 754 db-ot sem májusig elvégezni, úgy, hogy a 66 db késés 
gondot nem okoz, sőt előnyös a tárolási gondok miatt".199 Valóban, a 
még a gyárban szerelésre váró kocsik sem készültek el májusig, azon
ban 600 db igen, s így mód nyílt arra, hogy májustól megkezdhessék 
a kocsik folyamatos kiadását a gyorsdandár, majd a hadtestek légvé
delmi tüzérosztályainak.200 

A gyártás lendülete a nyári hónapokban megtört. Az utolsó 66 gép
kocsi, a teljes befejezés, a német hadianyag-szállítások 1940 nyári 
lelassulása következtében egyre késett. A WM szeptember végén a 
következő helyzetképet adta: a csapatnak átadott 757, valamint le
szállításra váró 23 kocsival együtt elkészült összesen 780, szerelés 
alatt volt 10, míg 30 kocsi szállítására még csak ígéretet tettek a né 
metek.201 Az ígéretet október végén váltották be, ami lehetővé tette, 
hogy a 820 Ford átalakítást a WM 1940. november 15-ig befejezhes
se.202 

A tervrajzokkal való huzavona és a gyártási tapasztalatok hiánya a 
használat közben csakhamar megmutatkozott. A csapatok véleménye 
szerint, amit a Jugoszlávia elleni támadás során a gyorshadtest ala
kulataihoz kiküldött vezérkari megfigyelők is megerősítettek, a kocsik 
átalakítása nem sikerült, közbeeső kiegyenlítőmű nélkül a motormeg
hajtású első kerekek rángatva járnak, szétrázzák a hűtőt, súlyosan 
rongálják a motort. 

A bevezetésre kerülő 21 cm-es tarackok vontatásához megfelelő 
nehéztüzérségi vontatóra is szükség volt. A HTI, mely sorra vette 
a beszerzési lehetőségeket, 1938. október 31-én kelt jelentésében leszö
gezte, hogy „a mi iránykövetelményeinket kielégítő nehéz tüzérségi 
vontatóval a baráti államok közül csak Németország és Olaszország 
rendelkezik".203 Elsősorban a Hansa-Lloyd 12 t-ás változata jöhet szó
ba (5 t-ás változatáról nem volt túlságosan jó a HTI véleménye — 
D. L.), melynek — figyelmen kívül hagyva a vontatók beszerzési, 
gyártási és fenntartási költségeit — „teljesítménye minden eddigi 
megoldásnál jobb. Terepjáró képessége jó, sebessége országúton 50 
k m / ó r a . . . a vontatón a kezelőszemélyzet és lőszerjavadalmazás 
egy része elfér".204 

Az olasz Breda vontató beszerzése már régebben is felmerült. Bár 
a Breda hasonlóan a Pavesihez, az olasz haditechnikai eszközök meg
ítélésében általában nem túl szigorú Szabó László római katonai 

198 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/16839. 
109 Uo. 
200 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/25773. 

201 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/47406. 
202 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/67262. 

203 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3445. 
204 u o . Hansa—Lloyd (DB 98) — Daimler—Benz (1937); Motor : 150 LE; Súly : alváz 10 t o n n a 

összsúly: 14 tonna, von. 12 tonna. 
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attasé szerint is „elavult félben levő anyag" volt, a HTI az irány
követelményeket kielégítőnek, s rendszeresítésre alkalmasnak tar 
totta.205 

A francia (Citroen) és angol (Vickers) vontatők megfeleltek volna 
ugyan, de esetleges hozzáférhetőség esetén is csak nemes valutáért, 
s így beszerzésükről szó sem lehetett.206 

A hazai szerkesztés és fejlesztés az idő rövidsége miatt a nehéz
tüzérségi vontatók esetében sem jöhettek szóba. 

A vezetés a fenti lehetőségek közül az olaszt választotta. A tárgya
lások megindultak a Breda vontatók beszerzésére. A HM 96 vontatót 
kívánt megrendelni. Az olaszok azonban kellemetlen meglepetésben 
részesítették a magyar szövetségest, A római katonai attasé jelen
tette, hogy a megrendelést nem tudja foganatosítani, mivel a Breda-
cég darabonként 10 000 dollárt kért, ami 50%-ban megrendeléskor, 
50%-ban pedig átvételkor fizetendő. „Ráadásul a rendeléstől számí
tott 8 hónap múlva havonta 20 db-os tételekben tudnak szállítani."207 

„Mivel ezért a már elavulófélben levő vontató típusért kért árak a 
világparitáson jóval felül állnak és mert a szállítási feltételek na
gyon kedvezőtlenek, a Breda vontatók szállítását nem javasolom"208 

— szövegezte meg véleményét Szabó László. 
E nem várt fordulat u tán a III. Csoportfőnökség a honvédelmi 

miniszter tájékoztatása után elejtette a rendelést, s 1938 október vé
gén utasította a HTI-it, hogy egy másik típust terjesszen elő. A HTI 
csak a Hansa-Lloyd 12 t-ás vontatót tudta javasolni, ami szintén 
drágának ígérkezett. Az olaszok erre jobbnak látták, ha engednek 
követelésükből. A 3. b. osztály 1939. január 17-én jelentette a VKF-
nek, hogy a Breda-gyár újabb ajánlatot tett, amely szerint a 10 000 
dolláros árat 9215 dollárra mérsékelte, és hajlandó líra ellenében is 
szállítani — sőt a szabadalmat is átadni.209 A VKF az utóbbihoz ragasz
kodott még azon az áron is, ha az anyagi áldozattal ós a szállítási 
határidő kitolásával jár is.210 

Az Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya meg is kezdte a tárgyalá
sokat a hazai gyártásról. A magas licenc díj (1 millió P) azonban 
súlyos akadálynak látszott, ami nagyon megdrágította a 92 db-os 
megrendelést. Ezért azt ajánlották, hogy mégis az olasz szállítás jár
hatóbb útját válasszák, ami olcsóbb és időben is lényegesen gyor
sabb.211 A hazai gyártásra való berendezkedésre már különben sincs 
idő.212 

A VKF engedett, és így 1939. március 13-án a 3. b. osztály jelent
hette, hogy megrendeltek 92 Breda-vontatót 1940 februárig történő 
szállítással.213 A rendelést később 12 db-bal kiegészítették. A von-

205 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1938/3445. 
206 U o . 
207 u o . 
208 U o . 
209 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1938/3445. 
210 U o . 
211 H L . i p . M (536) K b . X V I I . 1939. 
212 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1939/3511. 
213 Uo. A von ta tók száll í tási h a t á r i d e j e : azonnal 30 db, 1939. XII. 15 db, 1940. I. 15 db . 1940. 

II. 32 db. 
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tatok 1940 nyaráig meglehetősen lassan érkeztek meg. Igaz, túlzot
tan még nem hiányoztak, hiszen a 21 cm-es nehéz tarackok is késtek. 
Csak év végén jelenthette a 3. b. osztály, hogy a vontatók a csapa
toknál vannak.214 Az alakulatok csakhamar jelentették, hogy a von
tatók nehézkesek, lassúak, motorjaik beindításaikor öngyulladások for
dultak elő a motorteknőben. A HTI megállapította, a hiba kisebb át-
szerkesztést tesz szükségessé. 

* 

A gépjármű-beszerzések 1940 végére lezárultak. Az 1938—39-ben 
adott megrendeléseket leszállították. 

A beszerzett és a korábbról meglevő gépkocsianyag kellett fedezze 
az 1940 végére a hadseregbővítések során kialakult hadrend szükség
leteit. E feladatnak nem tudott eleget tenni, mert csak a legszüksé
gesebb béke kellálladék fedezésére is alig volt elégséges. A hadi had
rend a polgári gépkocsi anyaggal sem volt a szükségletnek megfele
lően feltölthető. A csapatok szállító járművekben katasztrofális hely
zetben voltak, fő szállító eszköz továbbra is a lófogat maradt. 

A gyorshadtest béke kellálladéka is216 — ami kb. 90%-os hadi had
rendnek felelt meg — a legszűkebb keretek közé volt szorítva. Tar
talék gépkocsikat nem állítottak 'be, ami a későbbiek során azt ered
ményezte, hogy a meghibásodott, kieső gépkocsikat nem volt mivel 
pótolni. A „M" feltöltés (10%) a gyorshadtestnél is a polgári állo
mányból történt . 

A honvédség gépjárműállománya (szárazföldi alakulatok és légierő) 
1940 végén a 6000 db-os új beszerzésekkel, valamint az 1938 előttről 
még meglevő kb. 500 és lengyel menekült anyagból származó 600 gép
járművel együtt kb. 7000 körül volt. Ezzel szemben a béke kellálla-
dékban (1940. december 31.) 5693 jármű szerepelt.217 Látható, hogy 
„<M" esetére mintegy 1300 gépjármű állt rendelkezésre, ami még a 
gyorshadtest és a gépvontatású tüzérosztályok „M" szükségletét sem 
fedezte. A seregvonat tehergépkocsi-ellátása teljesen megoldatlan volt, 
hiszen a tehergépkocsik száma a meglevő állományon belül is csak kb. 
2500 db volt, ami még a béke szükségletet sem fedezte. Ilyenformán 
a „M" szükségletek kielégítése a már ismert mennyiségű és minő
ségű polgári gépjárműanyagra várt, mivel új HM-beszerzésekre nem 
volt pénz. 

Az előirányzott anyagi keretek kimerültek. A márka, a dollár, a 
líra kiadások 1939-es váltóárfolyamon durván, valuta felár nélkül 

214 HL. HM. Ein. 3. b. — 1941/6650. — A B r e d á k a t a következő e losztásban k a p t á k meg az 
alakulatok: I. gv. köz. tart. üteg 16 db; V. gv. köz. tar. ü t eg 16 d b ; 101 tü . o. 9 d b ; 102 tü . 
o. 8 db; 103 tü. o. 16 db; Központi tartalékban maradt Hajmáskéren 39 db. 

215 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1940/4344. 
216 HL. HM. Ein. 1. a. — 1940/40.4000 
217 Megoszlása: különféle személygépkocsi 1048, terepjáró raj gépkocsik 1882, tehergépko

csi 1290, vontatők 395, híradó gépkocsik 421 és egyéb (sebesültszállító, tartály, stb.) 657 db. 
A gyorshadtest béke kellélladéka (kb. 90%-os feltöltöttségnek felelt meg) 1940 végén a 

következő volt: pk-i személygépkocsik 291 db (ebből terepjáró 124 db), teherkocsi 257 db, 
terepjáró raj gépkocsi 1226 (ebből Botond 840 db), vontató 268 db (Marmon—Herrington 196 
db, Hansa—Lloyd 72 db), egyéb gépkocsi (műhely, rádió stb.) 84 db, motorkerékpár 279, ösz-
szesen 2405 db gépjármű. 
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Az 1938 —39-ben beszerzett különféle gépjármüvek 

Típus 

A rende lés 
éve 

Száll í tás A beszerzésre fordított összeg 

Típus 
1939 
db 

1938 
db 

1938—40 
db Dollár Líra RM P 

Ford tgk , 
(USA) 2,5 t 1000 1000 1 162 500 

Ford tgk 
2,5 t 650 650 2 317 250 

Fordi tgk 
3 t 820 820 5 331 640 

Ford seb. 
száll. gk. 370 370 2 312 500 

Ford tartály 
gk. 110 110 1 088 780 

Ford pk- i* 
gk. köz. 152 152 328 500 

Ford pk- i* 
gk. nagy 5 5 13 450 

Mercedes B 
G—5—V—152 
pk- i gk. köz. 55 185 240 1 794 480 

Mercedes B 
170 V pk- i 
hír . gk. köz. 18 18 67 320 

K r u p p L 2 
H 143 pk- i 
t jgk nagy 254 254 2 113 600 : 
L 2 H 143 
félraj t jgk 331 331 3 113 875 
L 2 H 143 
pet. á. von. 42 42 417 900 
L 2 H 142 
okt. gk. 48 48 166 800 
O. D. Rex 4 
okt. gk. 150 150 279 150 
Botond 
t jgk 1402 1402 30 844 000) 

R á b a Afi* 
1,5 tgk 269 269 4 281 550^ 
F ia t pk- i 
gk. kicsi 103 144 217 4 665 500 
A r d i t a 
seb. száll. 
gk. 25 25 1 218 320 

összesen : 4035 2068 6103 1 162 500 5 883 820 19 345 245 35 125 550 

Megjegyzés: a *-gal jelzett gépkocsiknak csak az alvázát szerezték be. A fel
építményt itthoni üzemek gyártották, aminek költsége nem szerepel az összegben.. 
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számolva is, mintegy 31 millió pengőt tettek ki. Ehhez jött a 35 mil
lió pengős „Afi"- és „Botonď'-program. Az így nyert 66 millió pen
gős összkiadás is eléri az eredetileg tervezett összeget. Már pedig eh
hez jöttek még a felépítményekre, vontatókra, motorkerékpárokra 
stb. fordított összegek. Ilyenformán 1940Jben már új rendelésekre nem 
kerülhetett sor, mindössze néhány kisebb, nem számottevő beszer
zés történt. Az újabb gyarapítást a beszerzési nehézségek is akadá
lyozták. A beszerzések 2/3 része német eredetű volt. A 40 millió RM 
német hitel felét költötték gépkocsikra. Ilyen mérvű import az 40-es 
években már elképzelhetetlen volt. Nem kis nehézséget okozott a már 
meglevő német kocsik alkatrész utánpótlása is. Így a gépkocsianyag 
gyarapítása szinte teljes egészében az egyre nagyobb anyaghiányok
kal küszködő magyar gyárakra hárult, amelyek kapacitását — még 
jobb anyag és gyártási körülmények közepette — e tanulmányból 
megismerhettük. 

Ilyen körülmények között a hadsereg vezetés kénytelen volt elis
merni, hogy a nagyszabású elképzelések lassan törpévé zsugorodtak, 
a korszerű hadsereg megteremtése csak óhaj, a gépesítés foka cse
kély maradt. A béke hadrend közel 100 zászlóaljából csak 6 volt gép
kocsizó. A III. csoportfőnök 1940 augusztusában lemondóan állapí
totta meg: „A csökkentés (a „hegyi" hitel csökkentéséről van szó — 
D. L.) folytán kimaradt 1500 db 3 t-ás tehergépkocsi, amit országos 
készletből nem tudunk biztosítani. így alakulataink igen tekintélyes 
része menetképtelen lesz."218 Ezen a helyzeten viszont a továbbiak
ban már nem tudtak változtatni. 

Ily módon a Horthy-hadsereg — a kis létszámú gyors seregtestet le
számítva — zömében a gépesítés minimális szintjét sem érte el, meg
maradt rosszul felszerelt gyalogos-lovas alakulatokból álló hadsereg
nek. 

A vizsgálódásaink során kialakított kép a hadsereg gépesítéséről 
nem teljes, további kutatómunkát igényel. Pontosságát akadályozza a 
hiányos iratanyag, valamint az a sok, még nyitott kérdés, ami a 
Horthy-hadsereg felszerelésének, hadrendje kialakításának állandó me-
netközbeni változásaiból, a gyakran végig nem vitt elképzelések tisz
tázásának nehézségeiből ered. 

ЛОРАНД ДОМБРАДИ: 
МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ МЕХАНИЗАЦИИ АРМИИ ХОРТИ 

(1938—1940 гг.) 

Резюме 

Ликвидация технической отсталости армии, создание механизированных соединений 
поставили перед командованием армии Хорти неразрешимую задачу. Вследствие от
сталой экономики и слабости венгерского автомобилестроения, несовременного транс
порта, малочисленных автомашин и грузовиков, армия могла опираться в планах ме-
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ханизации лишь на минимальную базу. Причём из бюджета армии намеревались при
обрести лишь типы специальных, вездеходных автомашин и буксирных машин, а 
большинство нужных автомобилей и грузовых машин предусматривалось получить из 
гражданского состава путем мобилизации. 

Поэтому было необходимым быстрое увеличение состава гражданских автомобилей 
в соответствии с потребностями армии — в течение двух-трех лет не менее чем на 
10 000 грузовиков. В статье описываются планы и переговоры, проводимые в связи 
с решением этой проблемы гражданскими и военными органами, — в результате чего 
и были приняты некоторые меры, — дается анализ результатов проделанных меро
приятий, раскрывается неудача различных необоснованных планов и подчеркивается 
очевидность того, что увеличение автопарка при данных экономических условиях в 
желаемой мере невозможно. 

Во второй части статьи говорится о приобретении собственного парка автомашин и 
буксирных машин в армии. Подробно рассматривается история подбора, приобрете
ния и производства принятых на вооружение в 1938—1939 гг. автомашин и буксир
ных машин. Большое внимание уделяется венгеро-немецким переговорам о лицен
зиях, а также истории импорта автомашин из Германии и, прежде всего, германо-
венгерским отношениям, оказавшим влияние на весь ход механизации. 

В статье большое место занимает изложение истории производства буксирных ав
томобилей типа «Ботонд» № 1402 по программе «Ботонд», что в то время было ве
личайшим событием в венгерском автомобилестроении. 

С помощью материалов, сохранившихся в архиве коллегии, созданной из шести 
крупных заводов для производства, читатель может ознакомиться с техническими, 
финансовыми производственными, координационными и другими трудностями прог
раммы «Ботонд». 

Показывая задержки в вода из-за границы деталей, используемых в производстве, 
автор разоблачает шантажистскую экономическую политику немцев, сознательно тор
мозившую выполнение программы «Ботонд». 

Отдельная глава отведена производству и покупке артиллерийских тягачей. В свя
зи с приобретением тягачей типа «Бреда» автор предоставляет возможность для озна
комления с итальяно-венгерскими отношениями, которые также нельзя считать кор
ректными с точки зрения командования армии. 

В заключительной части статьи дается обзор типов, количества автомашин, быв
ших на вооружении армии в 1938—1939 гг., и израсходованных на это средстве, в 
результате чего читатель может убедиться в том, что приобретенные дорогой ценой 
автомашины насколько удовлетворяли требования механизации Хортистской армии, 
и каковы были перспективные возможности их дальнейшего развития. События дан
ного периода несомненно доказали, что при таких условиях создание современной, мо
торизованной армии было недостижимой мечтой хортистского военного командования. 
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LORAND DOMBRADY: 

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER MOTORISIERUNG DER HORTHY-ARMEE 

(1938—1940) 

Resümee 

Die Liquidierung der Rückständigkeit in der Motorisierung der Armee und 
das Zustandebringen der motorisierten höheren Verbände stellte die horthy-
stische Armeeleitung vor eine unlösbare Aufgabe. Die zurückgebliebene Wirtschaft 
und unzureichende Kraftwagenproduktion des Landes war nicht nur für den 
Verkehr und Autotransport ein Hemmnis, sondern bedeutete auch für die Moto
risierungspläne der Armee eine enge Basis. Aus dem Armee-Kontingent sollten 
nur die Geländewagen und speziellen Lastkraftwagen, bzw. die Schlepper be
sorgt, das Gros ider nötigen Personen- und Lastkraftwagen aber zur Zeit der 
Mobilisierung aus dem zivilen Bereich eingezogen werden. Darum wäre es wün
schenswert gewesen, wenn der zivile Wagenbestand dem Bedarf der Armee ge-



mass in zwei-drei Jahren einen Zuwachs von 10 000 Exemplare erhalten hätte. 
Die Studie behandelt einesteils die Pläne und Verhandlungen der Zivilen- und 
Militärbehörden, welche die Lösung dieser Frage betrafen, bzw. die Massnah
men, die daraus erwuchsen; anderseits auch die Folgen dieser Massnahmen, 
welche klarstellten, dass die verschiedenen Pläne unbegründet waren, und die 
Vergrösserung des Wagenparkes unter den vorhandenen ökonomischen Umstän
den unmöglich war. 

Der zweite Teil der Studie beschäftigt sich mit der Besorgung der eigenen 
Lastkraftwagen und Schlepper der Armee. Wir bekommen ein Bild über die 
Geschichte der Auswahl, Besorgung, bwz. Produktion der in 1938—39 eingeführ
ten Lastkraftwagen und Schlepper. Der Verfasser legt ein grosses Gewicht auf 
die deutsch—ungarischen Lizenz-Verhandlungen, nach ihrem Abbrechen auf die 
Geschichte des Kraftwagenimportes mit besonderer Rücksicht auf die deutsch— 
ungarischen Beziehungen, dessen Folgen die ganze Motorisierung ertragen musste. 

Einen wichtigen Platz nimmt die grösste Aktion der ungarischen Kraftwagen-
produktion: das „Botond-Programm' in der Studie ein, dem gemäss 1402 Botond 
Geländewagen hergestellt wurden. Durch die Schriften der aus sechs Fabriken 
zusammengestellten Arbeitsgemeinschaft bekommen wir einen Einblick in die 
technischen, finanzieHen und Prodüktionsprobleme, über Kooperations- und an
dere Schwierigkeiten der Herstellung. Mit der Zurückhaltung der ausländischen 
Bestandteile hielt die deutsche Wirtschaftspolitik auch die Botond-Produktion 
bewusst zurück. 

Ein selbständiger Abschnitt beschäftigt sich mit der Herstellung bzw. Ankaufen 
der Artillerie-Schlepper. Durch die Besorung des Breda-Schleppers können wir 
auch in die italienisch—ungarischen Beziehungen einblicken, welche — eben 
wie die deutschen — nicht reibungslos für die Armeeleitung waren. 

Im Schlussteil der Studie bekommen wir eine Zusammenfassung über die in 
1938—40 in der Honvéd-Armee eingeführten Kraftwagentypen, über ihre Zahl, 
die dazu verwendeten Geldsummen, bzw. inwieweit die mit grossen Opfern be
sorgten Bestände die Motorisierungspläne der Horthy-Armee befriedigten, und was 
für perspektivische Möglichkeiten der Entwicklung vorhanden waren. Die Ereig
nisse der behandelten Epoche bezeugen es zweifellos, dass unter den gegebenen 
Verhältnissen die Schaffung einer modernen, motorisierten Armee eine unlösbare 
Aufgabe für die horhystische Militärleitung bedeutete. 
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KÖZLEMÉNYEK 

A 107/302. MUNKASZOLGÁLATOS SZÁZAD ELLENÁLLÁSI 
KÍSÉRLETE 

Gazsi József 

Borsodtól Budapestig 

A 107/302-es munkásszázad — a miskolci VII. honvéd hadtestpa
rancsnokság utasítására — 1944. május 15-én1 Jolsván alakult meg 
zömmel Borsod megyei férfiakból. Állományába miskolciak, ózdiak, 
edelényiek, a Magyarországhoz csatolt felvidéki falvak lakói, gyön
gyösiek, s szép számmal különböző budapesti mesteremberek tartoz
tak. A század szakmai összetétele olyan volt, hogy mind fa-, mind 
föld- és fémmunkákat önállóan el tudjanak végezni. Volt szakácsuk, 
cipészük, szabójuk, mérnökük, orvosuk, sőt még lelkészük is. 

A század létszáma megalakulásakor 160 fő volt.2 Zöme iskolát vég
zett, érettségizett, vagy szakmát tanult fiatalokból állt, Volt közöttük 
néhány komoly, megfontolt férfi is, akik közül egyesek korábban tar
talékos zászlósi vagy tiszthelyettesi ranggal rendelkeztek. 

Parancsnoknak Balogh Endre tartalékos hadnagyot, egykori tanítót 
nevezték ki. Egy hadapród őrmester, 2 szolgálatvezető őrmester, 
1 számvivő, 1 tizedes irodavezető, 1 szakács tartozott még állomá
nyukba. 

Az egység később Ózdra került, ahol eleinte a vasgyárban alkalmaz
ták, majd Várkonyban, Putnokon, Somsályban, Farkaslyukon, Sikátor
ban és Domiaházán végeztek munkát. Dolgoztak erdőirtáson, téglagyár
ban, bányában és malmokban. 

A században már az első napokban összeverődött egy rajnyi ember, 
akik az 1942—43-^as években Ukrajna hómezőin ismerték meg a „mu-
szos" sors minden kínját, keservét és hoztak haza — egy véletlen le
szerelés folytán — életre szóló tanulságokat. A későbbiekben egyre job
ban ezek váltak a század hangadóivá. Arra nevelték a fiatalokat, hogy 

1 Más adat szerint 17-én. 
2 Vadász György szerint 180 fő. Itt jegyzem meg, hogy a létszámok terén gyakran a leg-

ellentmondóbb adatokkal találkoztam. Munkámban a legvalószínűbbnek tűnő adatokat kö
zöltem. 
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sorsukat viseljék méltósággal, ne siránkozzanak, ne hunyászkodjanak 
meg, és minden körülmények között őrizzék meg emberségüket. • 

A parancsnok és kerete tisztességgel bánt beosztottaival. Nem fegy
veres őrség, hanem maguk választotta elöljárók kísérték az embereket 
munkára. Az előírt szögesdrót kerítés helyett nagyfokú mozgási sza
badságot élveztek. Vásárolhattak, megtarthatták ünnepeiket, érintkez
hettek családjaikkal. A parancsnok, a keret és az állomány között jó 
bajtársi viszony alakult ki. Balogh Endre melegszívű ember volt, aki 
elítélte a durvaságot, az erőszakot, az emberi méltóság megcsúfolását. 
1945-ben dicsérettel igazolták. ,,G volt a mi atyánk" — így emleget
ték emberei az 1967-ben tartott bajtársi találkozón. 

A századnál csak 1 puska volt, annak a gazdája is az élelem beszer
zésén foglalatoskodott. 

Az ózdi gyári katonai parancsnok feljelentette Balogh Endrét, hogy 
a muszosok szabadon járnak-kelnek a városban. Ezért a miskolci köny-
nyűhadosztály parancsnoka Baloghot hatvan nap szobafogsággal fe
nyítette meg. A büntetés letöltésére csupán azért nem került sor, mert 
az alegységet 9 másik borsodi munkásszázaddal Budapestre vezényel
ték, légoltalmi szolgálatra. 

Augusztus 8-án indultak útnak különvonattal, s öt nappal később 
már meg is kezdték a romeltakarítást. Szeptember 17-én a rákosren
dezői pályaudvart hatalmas bombatámadás érte. A századot ékkor oda
vezényelték újjáépítő, rakodó munkára. A vágányok között hatalmas 
bombatölcsérek tátongtak, szinte alig volt ép sínpár, vasúti kocsiron
csok torlaszolták el a pályatesteket. Amit az alegység helyrehozott, 
azt egy újabb bombázás hamarosan semmivé tette. 

A későbbiek során a budai Duna-parton húzódó védelmi vonal épí
tőmunkájában vettek részt. 

Augusztus végén—szeptember elején hozzájuk csapták az egyik váci 
munkaszolgálatos félszázadot is, úgyhogy ezzel létszámuk elérte a 313 
főt.3 Ez lett később a század 5. szakasza. Ennek állománya főleg idő
sebb budapesti férfiakból tevődött össze. Az emberek kb. fele fővárosi 
illetőségű volt. 

A borsodi századot a Reiter Ferenc utca 24. számú lebombázott ház 
földszinti részén szállásolták el. A legénység sűrűn, néha nyolcvanad 
magával lakott egy-egy helyiségben. A váciakat a Reiter Ferenc és a 
Kerekes utca sarkán (Kerekes u. 6.) álló kis földszintes házba kvár té-
lyozták. Az épület azelőtt a szállítómunkások szakszervezetének volt 
az otthona. 

Kapcsolat a baloldali és ellenállási mozgalmakkal 

A század tagjai Budapestre visszakerülve felújították széles körű 
kapcsolataikat. Gyakorta mentek kimenőre, eltávozásra, meglátogat
hatták családjaikat, ismerőseiket. A szakmunkások közül március 19-e 
előtt sokan tagjai voltak valamelyik szakszervezetnek, s így baráti, elv-

3 Jegyzőkönyv a század tevékenységéről. Alpár Miklós birtokában. 
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A keret tagjai a Reiter Ferenc utcai körletben. Középen Balogh Endre hdgy. 

társi, mozgalmi kapcsolatokkal rendelkeztek. Budapestre kerülve ezek 
.— sokszor csupán a hírek keresésének puszta vágyától hajtva — sor
ra-rendre feléledtek. 

A baloldali szervek, pártok, ellenállási csoportok részéről is élénk 
érdeklődés nyilvánult meg a természetes szövetségesnek tekintett, már 
megszervezett kötelékben együtt álló munkásalakulatok iránt. A KMP-
nek a magyar néphez intézett, a párt harci feladatait kijelölő 1944. 
október 28-i nyílt levelében olvashatjuk. „A munkásságnak és ellen
állási bizottságainak meg kell találniuk a kapcsolatot a munkásszáza
dok tömegeihez. A munkásszázadok tömegeinek a partizánok szabad 
csapataiban van a helyük!"4 

Lázár altábornagytól a Felszabadító Bizottságon át a munkáspártok 
ellenállási csoportjaiig számtalan esetben kimutatható, hogy az anti
fasiszta erők kapcsolatot teremtettek, bevonták munkájukba, s a né
metellenes felkelés esetére számoltak a zsidókból, nemzetiségiekből és 
a politikaiakból álló munikásszázadok állományával. 

A budapesti zsidóság intéző bizottsága például felvette a kapcsola
tot az antifasiszta katonatisztekkel. A HM-ben szolgálatot teljesítő 
Bartos orvos őrnagynak 100 000 pengőt adtak át az ellenállási moz
galom szervezési költségeire. Dr. Beér János és Gergely György, Lázár 

4 Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből. 1935—1945. Buda/: pest, Kossuth Könyvkiadó. 1964. 575. o. 

— 95 — 



altábornaggyal tárgyalt a Budapesten lévő 26 000 munkaszolgálatos fel
fegyverzéséről a tervezett kiugrás esetére. A bizottság közölte a száza
dok listáját, elhelyezésüket, s már folyt a terv kidolgozása is, hogy me
lyik alegység melyik laktanyába vonuljon be. Október 14-én éjjel ez 
ügyben már készen volt egy felhívás is, amit ki kellett volna egészí
teni Lázár altábornagy felfegyverzési utasításaival.5 

A kellően elő nem készített Horthy-proklamáció azonban felborí
totta e számításokat. 

Bár a 107/302-es század állományából alig tucatnyi embert sikerült 
felkutatni — a résztvevők jelentős része elpusztult —, mégis több 
olyan szálra bukkantam, amelyek igazolják, hogy 1944 őszének fojto
gató, feszítő eseményei ezt az alakulatot sem hagyták érintetlenül. 
„A legénységnek határozottan jó kapcsolatai voltak mozgalmi vonalon 
és kimondottan jó értesülései voltak olyan dolgokról, amikről mi nem 
tudtunk" — emlékszik vissza a század parancsnoka. 

A jelek szerint az alábbi — s nem kizárólagos — szálak fűzték a 
századot az ellenállási mozgalomhoz: 

— Dr. Bokor Győző orvos ezredes megbízta Kóbor Wolfgangot, 
hogy a századnál szervezzen egy ellenállási csoportot, s ha mód van 
rá, gyűjtsenek fegyvereket.6 

— Vadász György a bőrös szakszervezetben dolgozott, majd a vasas 
ifik között. Mozgalmi vonalon kapcsolatban áll Pataki Istvánnal, Sza
bados Józseffel és Fock Jenővel. A gödi ,,Fészek"-ből ismerte Spinner 
Györgyöt, akivel Jolsván újra összetalálkozott. A századon belül poli
tikai szervezkedést kezdtek, amelyhez rövidesen 11 ember — főleg ré 
gebbi mozgalmi kapcsolatokkal rendelkezők — csatlakozott. Spinner 
Pécsi (Fischer) elvtárssal — Szalmás Piroska férje volt —, Vadász 
György a MÉMOSZ ellenállási csoportjában dolgozó Kőműves Lászlóval 
talált újra kapcsolatot.7 

— Fischer László mérnök a Szabolcs utcai kórházban két alkalom
mal is részt vett egy megbeszélésen, ahol magas rangú katonatisztek
kel tanácskoztak. Ezt követően a századnál felmérték, hogy hány fő a 
kiképzett, s hány fő az újonc. Puhatolództak, hogy ki tud harckocsit, 
gépkocsit vezetni, milyen a század hangulata stb.8 

— Boros Emil szerint „október 15 előtt cirka 15—20 nappal nekünk 
már kapcsolatunk volt a földalatti mozgalommal".9 

— Maros László 1933 óta vett részt a munkásmozgalomban. „Arra 
használtuk fel tudásunkat, hogy egy jó egységet kovácsoljunk össze" 
— írja visszaemlékezésében. Maros László Spinner György útján négy 
alkalommal szállított fegyvert a vasasszakszervezet Reiter Ferenc u t 
cai helyiségébe, s három alkalommal Újpestre.10 

5 Lévai Jenő: Fekete könyv. Budapest, Officina Kiadó. 214. o. 
6 HL,. HM. Ein. 1945. 27922. 
7 Vadász György visszaemlékezése. 
8 Britz Aladár visszaemlékezése. 
9 Boros Emil visszaemlékezése. 

10 Maros László visszaemlékezése. 
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— Leitner Jenő szerint a századnál a mozgalmi munkát Spinner 
György irányította. Egy alkalommal négyszemközti beszélgetésre hívta 
meg őt, s közölte vele, hogy alkalmasnak tartja az illegális munkára. 
Átadott neki egy köteg „Szabad Nép"-et, hogy a munkaterületen ossza 
szét bajtársai között.11 

— Vass Henrik kapcsolatban állt Alpár Mihállyal, s a tőle kapott 
anyagok alapján a századnál háborúelenes propagandát folytatott. 
Alpár miskolci kommunista volt, aki Budapesten részt vett az ellen
állás szervezésében. A Békepárt, majd a KMP kiadványait rendszere
sen eljuttatta a miskolci Fekete Mihályhoz, a „MOKAN" egyik vezető
jéhez. A miskolci „MOKAN"-ról jegyzi meg Világ Miklós, hogy a leve
gőben lógott (nem volt határozottan bekapcsolva — G. J.) az az ellen
állási sejt, amelyet Világ Miklós a 107/301 (sic!) munkásszázadnál 
szervezett június óta.12 

Vass Henrik Pécsi Antal elvtárssal részt vett a „Várnai" ellenállási 
csoport „Taurusz" ellenállási góc munkájában. Spinnerrel egy alkalom
mal gyűjtést folytattak a Vörös Segély javára.13 

Mindezek a szálak azonban nem szervezetten, nem együttesen, nem 
egyirányba hatottak, hanem csupán véletlenszerűen, az alakulatoknak 
kisebb-nagyobb csoportjaira terjedtek ki. 

összességében mégis azt kell mondanunk, hogy a század arculata 
határozottan antifasiszta, háború- és németellenes volt. Ott ártottak a 
hitleristáknak, ahol csak tudtak. A fő módszer a csendes, észrevétlen 
szabotázs volt. Nagyon jellemző erre az alábbi történet. 

A Rákosrendezőt ért egyik bombatámadás alkalmával az ott átutazó 
németek a Szent László és a Szegedi út sarkán álló épület óvóhelyé
ről kizavarták a civil lakosságot, s ők telepedtek be. A ház telitalá
latot kapott, az épület rombadőlt, s a németek a pincébe szorultak. 
Elsőnek a 107/302-es század ment ki a helyszínre. Megtudták, hogy a 
pincében 40 német tartózkodik. „Olyan utasítást adtunk az ezt jelentő 
összekötőnek, hogy tegyenek ki »Vigyázat! Fel nem robbant bomba!« 
jelzésű táblát a helyszínre" — említi Maros László. A csel bevált, 
3 vagy 4 napig senki nem merészkedett a romok közelébe. A fasiszták 
ezalatt mind elpusztultak.14 

Segítség az ellenállási mozgalomnak 

Mindenki, aki az 1944-es esztendő történetét kutatja, találkozik azzal 
a problémával, hogy az ellenállók, szabadságharcosok milyen nagy erő
feszítéseket tetteik, hogy fegyverhez, lőszerhez juthassanak. Az ellen
forradalmi rendszer igazgatási, elhárítási apparátusa ekkor még kifogás
talanul működött. Horthyék a legvégsőkig halogatták, majd végül hit-
szegően megtagadták a munkások felfegyverzését.15. A szerveződő el-

11 Leitner Jenő visszaemlékezése. 
12 HL. Partizángyűjtemény. M/117. 
13 Vass Henrik visszaemlékezése. 
14 Maros László visszaemlékezése. 
15 Szakasits Árpád nyilatkozata az „Éjszakára hajnal" c. dokumentumfilmben. 
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lenállási csoportok magukra voltak utalva, egyedül kellett megtalál
niuk azokat a forrásokat, ahonnan harci eszközöket kaphattak. 

A 107'302-es század napi munkája során rendszeresen ürített ki, ra
kott át sérült, bombák rongálta vagonokat. A pályaudvaron dolgozva 
módjuk nyílt, hogy felnyissák az ott átvonuló, frontra irányított kato
nai szerelvények kocsijait, a vagonokat átkutassák, s minden különö
sebb kockázat nélkül fegyverekhez, lőszerhez juthassanak. 

Sokan feltárták ezt a lehetőséget ellenállási és baloldali kapcsola
taiknak, akiktől határozott utasításokat kaptak fegyver és lőszer gyű]-
tésére, a városba való kijuttatására. 

A század tagjai a zsebükben vitték el a lőszert, vagy az ebédet szál
lító üres kondérokban küldték haza a fegyverekkel és a töltényekkel, 
kézigránátokkal dugig megrakott kenyérzsákokat. Az anyagot a GH-s 
kocsi vitte be a körletbe, ahol a kísérők „Krumpli" jelszóval hívták fel 
a konyhán dolgozó bajtársaik figyelmét az értékes rakományra. Egy-
egy fuvarral 3—4 teli kenyérzsák is érkezett. A lőszert Boros Emil és 
Frankfurt Imre konyhasók a padlás gerendái, az udvaron a romok 
alá, az istálló falánál és a pincében a szén közé rejtették el. 

Az egyik esetben 20 db vadonatúj bezsírozott pisztolyt, gyakorta 
puskákat, több alkalommal német géppisztolyokat, majd egy szovjet 
golyószórót csempésztek haza. 

A kutatások során az alábbi — -korántsem teljes — határozottan 
megállapítható anyagátadásokról szereztem tudomást: 

— Spinner György a régi ,,ifi" vonalon küldte el a fegyvert és lő
szert barátaihoz.16 

— Vadász Ferenc egy alkalommal Kőműves Lászlóhoz juttatott el 
egy szállítmányt.17 

— Maros László négy alkalommal szállított fegyvert a vasasók Rei
ter Ferenc utcai otthonába, ahol azokat egy „Surik" fedőnevű valaki 
vette át. Három alkalommal Újpestre indítottak anyagot. A fegyverek
hez azonban tévedésből nem megfelelő lőszert küldtek. Britz Aladár 
készítette elő az új töltényeiket, amelyeket lovasszekérrel Horn József 
és Müller Jenő szállított ki Újpestre.18 

— Egy „Pityu" nevű összekötőjük útján 15 pisztolyt adtak át az 
egyik Lehel úti ellenállási sejtnek.19 

— Nagyszerű fogás volt, amikor sikerült megszerezniük 3 db 40 
mm-es nehéz géppuskát. Ezeket — állványokkal együtt — ugyancsak 
valamelyik újpesti csoportnak jut tat ták el.20 

A fegyver és lőszer kijuttatása több csatornán át, egymástól függet
lenül, hosszabb időn át folyt. „Baráti szavakból már korábban észre
vettem, hogy egyik másik fegyvert hozott magával, s azt a körletben 
elrejtette. Én ezt akkor elhallgattam, mert nem voltam biztos benne, 
hogy mit szólnak hozzá a keret tagjai, az őrmesterek. Szemet huny-

16 Boros Emil visszaemlékezése. 
17 vadász Ferenc visszaemlékezése. 
18 Maros László visszaemlékezése. 
19 Uo. 
» uo. 
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tam. Ügy tettem, mintha nem vettem volna észre" — nyilatkozik 
Balogh Endre. 

Az ellenállási csoportok még azt is kérték, hogy ha a menekültek 
vagonjaiban személyi okmányokat, dokumentumokat találnak, azokat 
is tegyék félre, hiszen ezekkel emberek életét menthetik meg. A szá
zad adminisztrációját egy néhány elemis honvédtizedes vezette, aki 
gyakorlatilag minden teendőt átadott az irodához beosztott Frank Tibor 
és Morgenbesser László munkaszolgálatosoknak. Az ellenállók így szá
molhattak a századirodáról megszerezhető hamis okmányokkal is. 

Az alakulat nyomtatványai, pecsétjei hozzáférhetőek voltak, s ezt 
bizony tudott és nem engedélyezett ügyekhez egyaránt felhasználták. 
Tömegével jut ta t tak el a városba kitöltetlen, lebélyegzett szabadságos 
leveleket, nyílt parancsokat. Hozzájutottak egy tüzér alakulat bélyeg
zőjéhez is, s ezzel is variálták az ellenállóknak átadott dokumentumo
kat. Készítettek orvosi beutalókat, szabad mozgást biztosító menetle^-
veleket, kimenő és eltávozási papírokat, leszerelést igazoló okmányo
kat. 

Megszerezték az Orion-gyár, az Elektromos Művek és egy Váci úti 
hadiüzem katonai parancsnokának bélyegzőit, nyomtatványait. Ezekkel 
olyan igazolásokat készítettek, hogy tulajdonosuk fontos hadimunkát 
végez. A parancsnok tudtával sok bajtársuknak adtak ki igazolást, 
hogy a kikeresztelkedni szándékozó egyéneket a lelkészségek nagyobb 
bizalommal fogadják. 

A századnál kinnlevő nagymennyiségű hamis okmány különösen ok
tóber 15-e után nyújtott felbecsülhetetlen segítséget a szökésben levő, 
vagy szökni készülő legénységnek. 

Jellemző a századiroda segítőkészségére, hogy amikor Molnár Andor 
és egy bajtársa elhatározták, hogy átszöknek a szlovákiai partizánok
hoz, Morgenbesser László írnok egy villanykörte felett sajátkezűleg 
hamisította az iratokra Balogh Endre aláírását, mely szerint 2 személyt 
f a vásárlás céljából indítottak útba a szlovák-magyar határra. Minden 
szükséges hamis okmánnyal felszerelve Molnárék el is jutottak a Fábri 
József vezette partizánosztaghoz. 

Fegyverszerzés október 15-én 

A döntés napja október derekán már valahogyan a levegőben érző
dött. Az emberek sejtették, hogy valami történni fog, csak azt nem 
tudták, hogy mikor. A hírek, rémhírek sokasága keringett a körlet
ben. A városból visszatérők új meg új értesüléseket hoztak. 

Az Ukrajnát megjárt idősebb legénység véleményét így összegezte 
számomra Boros Emil. „Nekünk már megvolt a tapasztalatunk, hogy 
a németek a visszavonulás alkalmával milyen pusztítást csinálnak, és 
különösen a muszosokkal. Én láttam a Dontól való visszavonulásnál, 
hogy mennyi embert öltek meg. Azt mondtuk, hogy nem adjuk olcsón, 
felfegyverkezünk és a visszavonuló németekből törlesztünk majd." 
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A század hangadói úgy gondolták, hogy egy antifasiszta fordulat ese
tén a hadsereg egy része hű lesz esküjéhez, s Horthyt támogatva szem
befordul a nácikkal. A századot csatlakoztatni akarták a kormányhu 
csapatokhoz, hogy azokkal szövetkezve megtámadják majd a főváros
ból kivonuló hitleristákat. Október 15-én a századból néhányan fel is 
vették a kapcsolatot a Lehel úti laktanyákkal, de az együttműködésből 
nem lett semmi. 

Balogh Endre úgy emlékszik, hogy neki el is mondták: a körletet 
mindenféle zavargás és német atrocitás ellen megvédik. Az épület bel
ső területére a fasisztákat nem engedik bemenni. Az életüket, kis va
gyonukat akarták így megoltalmazni. 

Már október elején megkezdődött az emberek felkészítése a várható 
feladatokra. Fischer László, Müller Jenő és Szűcs László egyre gyak
rabban foglalkozott a fiatalokkal. Kérték őket, hogy minél értékesebb 
hadi cikkeket hozzanak be a körletbe. Maros László és Morgenbesser 
László — aki tartalékos tiszt volt — egy 11 főből álló csoportot okta
tott ki a fegyver és a kézigránát használatára. 

Október 15-e mégis váratlanul érte a századot. Vasárnap lévén, a bu
dapestiek jó része családjánál tartózkodott. Az emberek a körletben 
ujjongtak, végtelen öröm töltötte el őket. Vége a háborúnak, vége a 
szenvedésnek. Kitárták az iroda ablakát, hadd hallja mindenki a prok-
lamációt. A jó hír percek alatt mindenhová eljutott. 

A század öntevékeny vezetői percek alatt határoztak: mindenkit fel 
kell fegyverezni. Tudták, hogy Rákosrendezőn hol vesztegelnek a fegy
verrel teli német vagonok. 10—15 ember két lovasszekérrel nyomban 
kihajtott a pályaudvarra. Feltörvén a kocsikat, nagy mennyiségű fegy
vert gyűjtöttek össze. Két szekérrel öt géppuskát, 30 géppisztolyt, tö
mérdek puskát, szuronyokat, pisztolyokat s elegendő lőszert szállítottak 
be a századkörletbe szalmatakaró alatt. 

Az akciót Szűcs László vezette, s arról Balogh hadnagyon kívül Re-
valy és Fazekas őrmester is tudott. 

„Bejött a két kocsi. A körletablakból láttuk őket. Két idegen muszos 
hajtotta a lovakat, a két kocsi magasan szalmával volt fedve. Szóltam 
Petrényinek, az irodavezetőmnek. Vele együtt lementünk megnézni, 
hogy mi történik. Akkor már rakták le az egyik kocsiról a puskákat, 
a lőszert. Golyószóró is volt közte. Hogy mit akarnak, azt tudtam, sej
tettem." — írja a század parancsnoka. 

Az emberek nyomban szét akarták osztani a fegyvereket, amit 
Szűcs László ellenzett. Ezért úgy döntöttek, hogy még valóban várnak 
vele. 

Nemsokára egy rendőr főhadnagy jött a körletbe, aki megkérdezte 
Baloghot, hogy tud-e a rejtett fegyverekről. A század parancsnoka be
ismerte, hogy hallgatólagosan tud az ügyről, de mivel most már más is 
értesült róla, nyomban elrendeli a visszaszállítását. 

Balogh egy kicsit megijedt, hisz épp az imént kapott olyan hírt, hogy 
a városban a nyilasok egyik emberénél kézigránátot találtak. 

A hadnagy rögtön ki is adta a parancsot, hogy a fegyvereket szállít
sák vissza Rákosrendezőre. Balogh jól sejtette, hogy az érdeklődés 
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M. sax 

A század egyik korabeli dokumentuma 

után kutatás következik, s nem akarta, hogy az emberek kárára fegy
vert, lőszert találjanak a körletben. „Tudtam, hogy a történteket a né
met haderő véres terrorral fogja megbosszulni" — nyilatkozik Balogh 
Endre. 

A muszosok azonban nem az egész rakományt tették kocsira, hanem 
kiválogatták azt, és csak a nem megfelelőket rakták fel. „Balog had
nagy úr, aki nekünk mint apánk volt, erről nem tudott. Mi persze nem 
mondtuk meg, hogy így neki ebből ne legyen kellemetlensége" — nyi
latkozik Kóbor Wolfgang. 

A szállítmányt már útközben rendőrök tartóztatták fel, s az embere
ket visszavitték a körletbe. 

A nyilasok már a szervezkedés kezdetén gyanút fogtak. Egyesek sze
rint a pályaudvaron szolgálatot teljesítő rendőr jelenthette először a 
vagonok feltörését, a fegyverek elszállítását. Mások szerint egy, az u t 
cán sétáló detektív figyelmét az keltette fel, hogy a parancsnok a nagy 
nap tiszteletére együtt iszik beosztottaival. Kint már a hatalomra ju
tott nyilas söpredék tobzódott, amikor ők a konspiráció alapvető felté
teleiről is megfeledkezve fegyveres munkaszolgálatos őrt állítottak ka
pujuk elé, s így már eleve felfedték hovatartozásukat. Maros László 
úgy véli, hogy a ház egyik lakója hozta nyakukra a nyilasokat, amit az 
is bizonyít, hogy a fasiszták nem a főbejáraton, hanem egy általuk nem 
ismert romos rész pincéjén keresztül hatoltak be a körlet területére. 
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Elkövették azt a hibát is, hogy a benn levő embereket nem fogták 
össze, hanem még a délutáni órákban is lehetővé tették a városba 
való szabad eltávozást. Az egység így fellazult és könnyen szétmorzsol-
hatóvá vált. 

Ennek tudható be, hogy a fasiszták ellenakciója teljes sikerrel járt. 

A nyilasok megtorló akciója 

Az esti órákban, l/27 és 7 között, egy fasiszta csoport szivárgott be az 
alagsoron át a századkörletbe. Lerohanták a meglepett embereket, 
majd a kívülről támadóknak rakéta jelzést adtak le. Szabad az út. Erre 
megjelent a ház előtt két rendőrségi páncélkocsi és három pótkocsis 
teherautó. Az akció időpontjában a ház fölött egy alacsonyan szálló re 
pülőgép keringett. 

A nyilas karszalagos rendőrök és fasiszta suhancok meglepetésszerű 
akciójával szemben a 107/302-es század nem tudott komolyabb ellen
állást kifejteni. A karhatalom túlereje valósággal lehengerelte őket. Az 
egész akciót az SD, a Sicherheitsdienst egyik tisztje irányította. 

Az embereket felszólították, hogy megadásra emelt kézzel egyen
ként menjenek a kapuhoz, ahol feltuszkolták őket a teherkocsikra. Má
sok ugyanakkor a körlet helyiségeit dúlták fel, s szedték össze az elrej
tet t dolgokat. Még a keret egyetlen szál puskáját is elvitték. A kimara
dáson levő legénység összegyűjtésére erős őrséget hagytak hátra, amely 
még másnap is szedte összefelé a városból visszatérő embereket. A nyi
lasok hozzávetőleg 150—160 munkaszolgálatost fogtak el. A századdal 
együtt elhurcolták az ott éppen látogatást tevő női hozzátartozókat is, 
összesen hét személyt.21 A parancsnokot és a keretet ekkor még a he
lyén hagyták. 

Az első kihallgatásra a Lehel úton levő „Elló"-ba, az élelmezési rak
tárba szállították az emberek, ahonnan rövidesen a Mosonyi utcai 
gyűjtőfogházba kísérték át őket. 

A „Elló"-ból még az este tiszti járőrt küldtek ki a Reiter Ferenc 
utcába, amely a parancsnokot és a keretet lefegyverezte és az új rend
szer elleni fegyveres ellenállás vádjával letartóztatta. 

Balogh Endrét egy nyilas főhadnagy hallgatta ki. Ocsmány szavak
kal illette, „gyalázatos zsidóbérencnek" nevezte, aki „összepaktált" a 
lázadókkal. Megfenyegették, hogy az ügynek még keserves folytatása 
lesz. Balogh, az őt október 15-én meglátogató felesége tiszteletére — 
üres pezsgős üvegekben — bort hozatott. Most az is vád volt ellene, 
hogy az embereivel dáridózva ünnepelte a Horthy-proklamációt. 

A keret többi tagjait borzalmasan megverték. Revaly őrmester a po
rozások következtében a fél fülére megsüketült. Kegyetlenkedéseivel 
különösen egy Harmat nevű tizedes tette hírhedtté a nevét. 

Később átszállították őket a Mária Terézia-laktanyába. A megismé
telt kihallgatások során mindenáron arra akartak kilyukadni, hogy a 
századnál szervezett ellenállás a keret vezetésével és tudtával történt. A 

-1 Egy rendőrségi okmány Balogh Endre birtokában. 
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vádlottak szót értve egymással mindent letagadtak, nem ismertek be 
semmit. Csipkés alezredes városparancsnok személyesen vezette az 
egyenkénti kihallgatást. A vallomások annyira egybehangzóak voltak, 
hogy másnap délután kénytelenek voltak szabadlábra helyezni őket. 

„Meggyőződtem róla, hogy Ön és a keret nem bűnös. Elnézést ezért 
az incidensért, de a látszat az volt, hogy vétkesek. Egyöntetűen vallot
tak. Én a vád alól felmentem az urakat. Csak arra kérem hadnagy úr, 
hogy a századát, ha ismét vezetése alatt lesz, tartsa keményebben kéz
ben. Távozhatnak, vegyék át értékeiket" — zárta lé a vizsgálatot a vá
rosparancsnok. 

A körletben hátrahagyott nyilas őrség még 16-án is várta a sokszor 
mi t sem sej tőén visszatérő muszosokat. A kapualjból, a szemközti épü
letből csaptak le áldozataikra, s puskatussal kergették be őket a kör
letbe. Az embereket megverték — mert legtöbbjük eldobta a karszala
got —, majd feltartott kézzel órákon át a falhoz állították. Mikor össze
gyűlt egy-egy csoport, gyalogmenetben, a városon át végig feltartott 
kézzel, a Mosonyi utcába kísérték őket. 

A század zömét már előzőleg ugyancsak ide szállították. Megérkezve 
egy lépcsős részen kellett felmenniük, ahol két oldalon nyilasok és 
rendőrök álltak. Ezek a foglyokat kegyetlenül bántalmazták. Egy na
gyobb terembe állva zsúfolták be őket, majd rövidesen megkezdődött 
a kihallgatásuk. Az embereket egyenként vitték vallatóra, majd ké
sőbb már névszerint emelték ki a gyanúsítottakat. Néhányan úgy me-

A nyilasok elfogott munkaszolgálatosokat kísérnek 
Budapest, 1944. október 15 
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nekültek meg, hogy papírjaikat összetépve nem jelentkeztek, amikor 
nevüket szólították. 

A nyomozók mindenáron azt akarták megtudni, hogy kik voltak a 
mozgalom szervezői és vezetői, milyen céljaik voltak, s kikkel álltak 
kapcsolatban. A tortúra egészen hajnalig tartott . 

Két, még 1945 végén frissiben papírra vetett dokumentum így ír a 
szörnyűségekről : 
' „ Mosonyi utcai Toloncházban megkezdődött az ismert kihallgatás. 
Rendszerint hét rendőr jött egy ember ellen. Ütöttek, vertek bennün
ket, bambuszbottal a talpunkat verték".22 A Toloncházban „5 napon 
keresztül rettenetes kínzások és verések közepette vallatták a század 
legénységét, akiknek sorsában osz tozot t . . . a két őrmester is. A valla
tás borzalmait leírni részletesen feleslegesnek tartjuk, hiszen ezek a 
módszerek (puskatus, gumibot, szivarral égetés, csizmával való rug-
dosás, éheztetés, szomjaztatás, pőrére vetkőztetés stb.) közismertek."23 

A század két tagja, Kallós László és Schwarz Sándor az embertelen 
kínzások hatására megtört és vallomást tett. 

Szűcs Lászlót mindjárt az elsők között kiemelték. Másfél óra múlva 
került vissza olyan állapotban, hogy még beszélni sem tudott. Spinner 
György ugyancsak fővádlott volt. Az emberek később már csak a ruhá
ját és hátizsákját látták; ő nem került elő. A pribékek agyonverték 
Weisz (Mosonyi) Lászlót is. 

összesen 30 személyt választottak ki, akiket a német hadsereg elleni 
fegyveres lázadással vádoltak. Az emberek azzal védekeztek, hogy ők 
nem támadó céllal szerezték a fegyvereket, hanem azért, hogyha rajtuk 
ütnek, legyen mivel megvédeni az életüket. 

A nyomozás során szerencsére a korábbi fegyver és lőszer átadásokra 
nem derült fény. 

A 30 vádlottat tovább szűrték, majd végül kiválasztottak 15 főt, akik 
ténylegesen szervezői, vezetői és résztvevői voltak a 107/302-es század 
ellenállásának. Ezeket másnap átszállították a Nagyatádi-Szabó utcai is
kola pincéjébe. 

,,Itt az iskolában 3 nap és 3 éjjel éheztünk. Borzalmas ütlegelésnek 
voltunk kitéve. Acélsisakkal verték a fejünket, a vér patakokban folyt 
a testünkről. Ma is borzalommal gondolok mindarra, amit ott átéltem, 
és amit ott láttam." — írja Kóbor Wolfgang. 

Német kézen 

Innen a Gestapo Gyorskocsi utcai fogdájába kerültek, majd novem
berben (3-án) Bécsbe, a Polizei-Gefängnis-be szállították őket. Itt a 
rendőri szervek több alkalommal kihallgatták a csoportot. Az embere
ket a német hadsereg elleni fegyveres ellenállással vádolták. 

A csoportot végül is az Auschwitz melletti Birkenau haláltáborba 
szállították. 

22 HL. HM. Ein. 1945. 27922. 
23 Jegyzőkönyv a század tevékenységérő l . 

— 104 — 



Balogh hadnagy október 20-án kapott parancsot az emberek átvéte
lére. Elcsigázott testtel, ütések nyomaival tarkítva, éhesen, piszkosan, 
borostás arccal vezette be az egyik őrmester a maradék századot a 
Reiter Ferenc utcai körletbe. Itt már meleg étel, mosdóvíz és az egy 
hétig felgyűlt posta várta a sokat szenvedetteket. 

Másnap már fel is vették a munkát a Duna mentén húzódó erődíté
sek építésénél. 

Az emberek visszaemlékezéseikben elmondják, hogy ezután már csak 
egészen rövid ideig tartózkodtak a Reiter Ferenc utcában. Az egyik na
pon berendelték a HM-be egy sor munkaszolgálatos század parancsno
kát. Közölték velük, hogy az emberállományt a megadott program sze
rint ki kell vezetni a határra, ahol átadják őket a németeknek. 

A 107/302-es egység tagjaiban ma is az a hit él, hogy „a katonai ha 
tóságok a századot, mint zendülőt, büntetőszázadnak minősítették és 
október 29-én Németországba deportálták." 

A valóság ezzel szemben az, hogy a HM 1944. október 26-án „Szigo
rúan bizalmas! Tiszt-tisztnek!" jelzéssel utasítást adott ki, hogy 70 
munkaszolgálatos század és félszázad teljes emberállományát adják át 
a fasisztáknak. „Hadifontosságú építési munkálatokhoz katonai kisegítő 
szolgálatot teljesítő legénységet bocsájtott kölcsönképpen a német ha
tóságok rendelkezésére" — intézkedett Bor altábornagy.24 A nyilas 
„kormány" csupán ez alkalommal 50 ezer munkaszolgálatost adott át a 
hitleristáknak.25 Ezek jórésze később a Bécset védő erődvonalak épí
tésénél pusztult el. 

A 107/302-es század október 29-én indult útnak azzal a nyílt pa
ranccsal, hogy november 4-re érkezzenek be Hegyeshalomra, ahol 
„előre elkészítendő névjegyzékek alapján kerülnek átadásra". 

A századtól október 15-e után nagyon sokan eltávoztak. A parancs
nok senkit sem kényszerített maradásra, senki ellen nem adott be szö
kési beadványt. Voltak olyanok is, akik a nyilas terrort látva önként 
visszatértek. A századnál biztonságosabbnak érezték a helyzetet, mint 
kint a városban. A századnak a fele, kb. 160 ember indult el Hegyes
halom irányába. 

Balogh hadnagy útközben egyetlen alkalommal sem tartott létszám
ellenőrzést. Az átadás előtti éjszakán a keret egyetlen tagja sem tartóz
kodott a századnál. Mindenki saját maga dönthetett sorsa felől. Több 
csoport meglépett. Az egyik társaságban pl.. 14 ember indult vissza 
Budapest felé. 

Hegyeshalomnál kivezették a századot a határra, ahol az országúton 
egy német őrmester jött eléjük. Névszerint átvette az embereket, majd 
„futás"-ban átparancsolta őket Ausztriába. A határon túl 150 méterre 
egy másik .német altiszt sorakoztatott. Frankfurt Imre szerint ekkor 
130—140-en lehettek. 

24 HL. HM. 1/ny. 1944. 16840. — Az irat melléklete 107/300, Budapest Reiter Ferenc utca 
4/b. cím alatt feltünteti a századot az átadandó egységek között. Balogh Endre szerint más 
munkaszolgálatos alakulat nem volt a Reiter Ferenc utcában. Így az adat csak rájuk vo
natkozhat. L. „Fegyvertelen álltak az aknamezőkön . . ." II. MIOK kiadása. Budapest. 1962. 
655. o. 

25 Lévai Jenő: Fekete könyv. 275. o. 
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Később fiatal hitler j ugendek kísérték őket a vonathoz. Kétnapi kosz
tot kaptak, majd rájuk zárták az ajtókat. Ezután 8 napig sem élelmet, 
sem vizet nem láttak. Csupán az ájuldozó betegek kaphattak egy-egy 
korty, a tetőről felfogott esővizet. A szerelvény a buchenwaldi koncent
rációs táborban állt meg velük. A Gestapo időközben már eldöntötte a 
sorsukat. 

A lágernek az arolseni archívumban levő anyaga igazolja, hogy a né 
metek a század tagjait politikai foglyoknak tekintették, s ruháikra a po
litikaiaknak kijáró vörös háromszöget adták ki megkülönböztető jelzé
sül.26 

Az egészségügyi vizsgálatokat egy norvég orvos végezte. „Senki ne 
jelentse magát betegnek, mert azokat likvidálják" — adta a tanácsot. 

Buchenwaldból Schlieben-be kerültek, ahol az IG Farben egyik te 
lepén Panzerfaust-okat töltötték meg robbanóanyaggal. A század egy 
részét később két zárt vagonban Flöben irányába vitték. A nácik a 
kocsikat felrobbantották, az emberek odavesztek. A maradék állományt 
április végén — „amikor a barakban letépték a Hitler képét" — beva-
gonírozták és Theresienstadtba irányították. Itt éhezés, tífusz ritkította 
megfogyott soraikat. 

Már túlmegy a feldolgozás keretein, hogy beszámoljon a német rab
ság keserves hónapjairól. 

Május elején Theresienstadt felszabadult. „Szovjet katonák adtak 
élelmet. Elmentünk a csajkákkal a kondérokhoz és megtöltöttük. Ott 
levettem egy szovjet katona sapkáját. Majdnem agyonlőtt, de ami
kor meglátta, hogy a csillagot megcsókolom, megveregette a vállamat" 
— írja az egyik fogoly. 

Aki megérte a májust, az tényleg az életét köszönheti a felszabadító 
csapatoknak. 

1945. december 8-án a 107/302-es század tagjai bajtársi összejövete
len először találkoztak egymással. Jegyzőkönyvileg rögzítették a velük 
történteket, s számba vették veszteségeiket.27 A deportálásból 20 fő 
tért csupán vissza. Sokan elpusztultak a szököttek közül is. A mindent 
túlélők számát 60 főre becsülték. 

1967 végén már csak 12 ember jelentkezett az újságfelhívás nyomán. 
Ezek visszaemlékezéseiből, a résztvevők dokumentumaiból, s a szórvá
nyos levéltári adatokból rajzolódik ki a 107/302-es század szomorú, de 
mégis felemelő története.28 

26 Frankfurt Imre d o k u m e n t u m a . 
27 A század történetére vonatkozóan mindeddig ez tekinthető a leghitelesebb forrásnak. 

Alpár Miklós birtokában. 
28 HL. P a r t i z á n g y ű j t e m é n y Cs/11 alat t Molnár Andor , M/281 ala t t Szenes Iván, B a r t h a 

(Braun) Sándor, Frank Tibor és Vass Henrik visszaemlékezése található. 
Balogh Endréné, Balogh Endre, Frankfurt Imre, Alpár Miklós, Britz Aladár, Boros Emil, 

Vadász György, Maros László, Molnár Andor, Leitner Jenő visszaemlékezéseit a szerző gyűj
tötte össze. 

\ részleteiben nem jegyzetelt eseménytörténeti rész megírásához az említettek élmény
anyagát vettem forrásul. Őszinte segítségükért ezúton mondok köszönetet. 
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MEGJEGYZÉSEK AZ 1664. ÉVI HADJÁRAT ÉS A VASVÁRI BÉKE 
ÉRTÉKELÉSÉHEZ 

Marosi Endre 

A XVIII. század közepére a török birodalom társadalmi berendezke
désének fejlettségi foka nem biztosította (további katonai erejét. Az 
oszmán társadalom sajátos (szerkezete és berendezkedése a meghódí
tott (területeiken nem tet te lehetővé a polgárság kialakítását, (amely 
alapja lehetett volna a kapitalizmus létrejöttének. A török feudális 
állam így elöregedett.1 A birodalom óriási kiterjedése, illetve a rene
gátoknak a társadalmi fejlődésben mindinkább gátló szerepe2 szükség
szerűen ásták alá ia hadsereg ütőképességét. Hatása elsősorban har 
cászati té ren nyilvánult meg. A tűz és a mozgás egysége a török 
hadseregben ugyanis csak fegyvernemi szinten valósult meg: a szpá-
hik képviselték az ütőerőt, a kizárólag puskával és karddal felfegy
verzett janicsárok pedig a tűzerőt, de fegyvernemen belül nem volt 
hasonló megosztás. Ezért a török hadsereg nem volt képes a harc köz
ben változó helyzetekhez rugalmasan igazodni, míg a nyugati had
seregek fegyvernemen belüli tagolása, alapos kiképzése hasonló 
helyzetben döntő fölényt jelentett.3 

A török hadsereg gyengébb harcászati lehetőségeit — összefüg
gésben az oszmán társadalommal — általános törvényszerűségnek is 
tekintik: „Két különböző fejlődési fokon álló társadalom hadserege 
stratégiai szempontból azonos 'módon járhat el — taktikai szempont
ból sohasem. Itt nemcsak a különböző fejlődési fok által adott eltérő 
fegyverzetről és ennek következtében harcmódról van szó, a fej
lettebb társadalmak taktikája mindig (racionálisabb, csatarendje tagol-

1 Rázsó Gyula: Mátyás és a török veszély. Élet és Tudomány (továbbiakban É. T.), 1963. 
52. szám, 1636. o. 

2 Perjés Géza: Az oszmán birodalom európai háborúinak katonai kérdései. Hadtörténelmi 
Közlemények (továbbiakban HK.), 1966. 4. szám, 863. o. 

3 perjés Géza: Zrínyi Miklós, a hadtudományi író. Bevezető tanulmány a Zrínyi Miklós 
hadtudományi munkái c. kötetben: Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1957. 43., 51. o.; Uő: A 
szentgotthárdi csata. Vasi Szemle (továbbiakban VSZ.), 1964. 3. szám, 333—334. o.; Uő: HK. 
1966. 4. szám, 869—870. o. — A XVII. századi hadsereg fegyverzetéről és harcmódjáről vö. 
Engels Frigyes: A gyalogság taktikája az anyagi okokból levezetve. Marx— Engels Művei 20. 
köt., Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1963.; Hans Delbrück: Geschichte der Kriegskunst. Ber
lin, Militärverlag, 196'2.: uo. a török gyalogságról. 174. o. 
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tabb, harcmódja rugalmasabb, mint a fejlődés alacsonyabb fokán 
levőké."4 

Ez a gondolatmenet összehasonlítható Engels következő elméletével; 
,,A p é n z t . . . a gazdasági termelés révén kell előteremteni, az erő
szakot (hadviselést — M. E.) t e h á t . . . a gazdasági helyzet határozza 
meg, atmely szerzi neki a szerszámai felszerelésére és fenntartására 
szolgáló eszközöket . . . Fegyverzet, állomány, szervezet, taktika és 
stratégia mindenekelőtt a mindenkori termelési foktól és a közleke
dési összeköttetésektől függ."5 

Engels a továbbiakban pontosítja megállapításának érvényét: ,, . . . a 
hadsereg egész szervezete és harcmódja, és ezzel együtt a győzelem 
és vereség, anyagi, azaz gazdasági feltételektől függőnek bizonyul: 
az ember- és fegyveranyagtól, tehát a népesség iminőségétől és meny-
nyiségétől és a technikától."6 

Engels az állandóan ható társadalmi tényezők mellett tehát ideigle
nes, vagyis a mindenkori állapotból fakadó tényezők szerepét hang
súlyozza. Ezzel összhangban úgy látszik, hogy a feudalizmus idején, 
amikor a háborúkat a kapitalizmushoz viszonyítva kisebb hadseregek
kel vívták, az ideiglenesen ható tényezők szerepe nagyobb, amellett 
a társadalmi fejlettség (meghatározó szerepe esetén kisebb volt7, mint
sem az említett általánosítás megengedhetné. Két hadsereg közötti 
technikai-felszerelési különbséget behozatallal ki lehetett egyenlíteni, és 
ezt például a francia kapcsolat8 lehetővé is 'tette a török hadsereg 
számára.9 

A török hadsereg állapotát a XVII. század második felében ismert 
eseménytörténeti adatok alapján a következőképpen jellemeznénk: 
a török haderő fő ütőerejét a szpáhik és a janicsárok alkották. A 
XVI. században még fegyelmezett katonai osztályt jelentő szpáhik a 
mértéktelen pénzhajhászás következtében egyre kevésbé voltak al
kalmasak a korszerű hadviselésre. A XVII. század második felétől 
különösen növekvő vagyoni felhalmozás részint hallatlanul megnö
velte a ráják feudális terheit, részint a szpáhit katonából tulajdon
képpen katonáskodó földesúrrá változtatta. Oélja a birtok növelése, 
a jövedelem maximális hatásfokú kihasználása volt, nem pedig a 
harc, amely alól lehetőleg igyekezett kibújni. A földtulajdon növeke
dése, melyet a szultánok adományozással is elősegítettek, maga után 
vonta a központi hatalom gyengülését és a gazdasági élet romlását is. 

A török hadsereg fő erejét alkotó másik szervezet, a janicsárság is 
alapos változásokon ment keresztül. A rendkívül szigorú, szerzetesi 
életmóddal összekapcsolt, kizárólag harccal foglalkozó alakulat a nő-

4 Perjés Géza: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám, 323. o. 
5 Engels Frigyes: Eugen Dühring ur tudományforradalmasítása. 
Marx—Engels Művei. 20. köt. 164. o. 
6 Uo. 167—168. o. 
7 Hadászat. (Szerk. : Szokolovszkij marsall) Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1964. 43. o. 
8 Éva Priester: Kurze Geschichte Österreichs, il . köt. Wien, Globus Verlag, 1949. 92. o. — 

Kissé eltúlozza a franciák szerepét. 
9 A harcban oly fontos szerepet játszó erkölcsi állapot mértékét sem mindig a társadalom 

fejlettsége szabta meg. Ki állíthatná, hogy Montecuccoli zsoldosai több hittel, elszántsággal 
indultak harcba, mint a janicsárok? Ilyen értékét tekintve gyakran a török hadsereg volt 
előnyben a nyugatival szemben. 
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sülősre kapott engedéllyel lényegében elvesztette korábbi jellegét,. 
A fegyelem további lazulását okozta, amikor .megengedték, hogy a 
janicsárok fiai is tagjai lehessenek a szervezetnek. Ezek ellenére a 
janicsárok katonailag és társadalmilag még mindig erős, különálló 
alakulatot képeztek, amely ragaszkodott korábbi kiváltságaihoz és sa
játos helyzetéhez. Emiatt részleges felfegyverzésük pikával — puska 
helyett — szóba sem jöhetett, ami a hadsereg korszerűsítését meg
akadályozta. 

Ezek alapján úgy látjuk: a török hadsereg gyengeségének legfőbb 
oka, hogy az évszázadok során kialakult, majd megmerevedett vallá
si-társadalmi hagyományok elzárták a fegyveres erő korszerű fejlesz
tésének útját.10 E jelenség sajátos jellemzője a török államnak a 
XVII. századtól, és egyilk fő oka — a már ^említett többi mellett — 
a török birodalom hanyatlásának. 

A Porta az 1660-as években belső gyengeségei mellett külpolitikai
lag is nehéz helyzetbe került. Addigi szövetségese, Franciaország, a 
Habsburgokat kezdte támogatni, összeütközésre 'került sor Lengyel
országgal, és számolni kellett az erősödő Oroszország katonai erejével 
is. Nagy erőket kötött le a Földközi-tenger medencéjében a Velencé
vel folytatott háború is. A török állam csak ereje végső megfeszíté
sével harcolhatott egyszerre több oldalon — és így nem sokáig. Ezért 
az Erdély kapcsán kiújult Habsburg—török ellentéteket valamilyen 
módon — döntő győzelem vagy tartós béke — meg kellett szün
tetni. 

A Habsburg-monarchia a wesztfáliai békét követő években meg
erősödött. Belpolitikai törekvéseit elsősorban az az évszázados próbál
kozás fémjelzi, hogy a sok nemzetiségű, gazdaságilag elkülönült ré
szekből álló birodalmat saját gazdasági és politikai irányításával 
egységes egésszé formálja. A békekötés utáni nyugodtabb években 
ez bizonyos eredményekkel járt, jóllehet e törekvések rendszerint el
lentétben álltak az alávetett népek nemzeti érdekeivel, amennyiben 
a központosítás célja nem elsősorban a török elleni harc irányítása, 
hanem állandó gazdasági-politikai függés létrehozása volt. Ez elleni 
tiltakozás nyilvánult meg a korábbi függetlenségi mozgalmak során, 
elsősorban Erdély és a magyarok részéről. Erdélyt tehát a bécsi állam-
vezetésnek legalább semlegesítenie kellett. Ez a harmincéves háború 
idején nem volt lehetséges, 1661-ben pedig azért kellett éppen Er
délyért hadat viselni a Portával, mert a meggyengült fejedelemség 
korántsem jelenthetett olyan veszélyt, mint az annak könnyű bekebe
lezésével megerősödött és vérszemet kapott török. Ez esetben fontos 
tényező lett volna a várható rendkívüli elkeseredés Magyarországon, 

10 A hadászat és a nemzeti-politikai hagyományok összefüggését a kapitalista államokban 
vizsgálja, majd általánosítja; Hadászat . . . 31. o. - A tanulmányban feltételezett lehetőségre 
utal Perjés Géza: „Az oszmán zsoldoscsapatok testületi szellemének tulajdonított jelentőség 
mindezek alapján nem látszik túlzónak." (HK, 1966. 4. szám, 871. o.) 
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amely az esetleges osztrák be nem avatkozást követte volna. Ezért 
Montecuccoli11 vezetésével kis sereget küldtek Erdélybe, de már ké
sőn. A kedvezőtlen körülmények miat t Montecuccoli meg sem ütköz
hetett a törökkel. Eljárását katonai okokkal magyarázta, de a közvé
lemény, élén Zrínyi Miklóssal, pellengérre állította. Erdély „meg
segítése" most Bécset sodorta háborúba a Portával. A török biroda
lom éppen ezekben iaz években kapott ismét erőre. A tehetséges nagy
vezér, Köprili Ahmed, a válságos helyzetből új hadjáratok és döntő 
győzelem segítségével kereste a kiutat. Személyes célja a szultánok 
másfél évszázados álma: Bécs elfoglalása volt. Ennek talán előké
szítéseként 1663^ban elfoglalta a Felvidék legjelentősebb várát, Érsek
újvárt. Messzemenő céljai azonban a tényleges erőviszonyokat nem 
vették figyelembe. Ezt érezve, a Porta állandóan fenntartotta béke
ajánlatát Bécs felé. A kezdetben enyhébb, később a hadműveleti 
sikerek következtében súlyosabb békefeltételeket Bécs következetesen 
visszautasította. De a harctéren csak mérsékelt 'tevékenységet foly
tattak a Habsburg-csapatok. Okát — a gazdasági, katonai adottságo
kon kívül — a Habsburg-monarchia külpolitikai helyzetében keres
hetjük. Idevonatkozó fejtegetéseink okleveles alátámasztására nincs 
módunk, ezért ezeket eseménytörténetre támaszkodó munkahipoté
zisnek tekintjük. 

Bécsben feltételezhetően felismerték, hogy a pireneusi szerződéssel 
Franciaország előkészíti a spanyol trón megszerzését, legalábbis bizo
nyos spanyol területek elfoglalását. Az osztrák Habsburgok maguk 
is pályáztak a spanyol rokoni örökségre, és 1662-^01 valószínűnek 
tarthatták, hogy ezért francia részről előbb-utóbb háborúra kerül sor. 

Franciaország politikájában a 60-as évek osztrák szempontból kel
lemetlen változásokat hoztak. 1661-ben meghalt Franciaország vezető 
politikusa, Mazarin bíboros, aki szinte a király helyett irányította az ál
lamügyeket. Halála után az állam vezetését ténylegesen is kezébe vet
te a fiatal XIV. Lajos. Fő célja — a központosított királyi hatalom 
megvalósítása — egyezett a francia nemesség célkitűzésével. Ugyan
csak közös érdekük volt a hódításra törekvő külpolitika, melyet 
Franciaország tulajdonképpen már a wesztfáliai békével megalapozott. 
További fontos lépés volt az 1659. évi pireneusi szerződés, amelynek 
alapján XIV. Lajos — felesége, a spanyol király leánya, Mária Terézia 
révén — igényekkel lépett fel Spanyolországgal szemben, később a 
spanyol trón megszerzése érdekében.12 A francia hódító tervek más
felől a nyugati német területek, az ún. Rajnai Szövetség feletti i rá
nyítás megtartását kívánták, ezzel elszigetelve az osztrák Habsburgo
kat a spanyol ág németalföldi birtokaitól13, amelyek a francia ter

ít Gróf Raimund Montecuccoli (1609—1680) a csata idején Feldmarschall. Életrajzi adatait 
közli Georg Wagner: Das Türkenjahr 1664. Eisenstadt, 1964. (Burgenländische Forschungen 48.) 
678. o. 

12 A pireneusi szerződésben Mária Terézia 500 000 aranytallér kártérítés ellenében lemon
dott a spanyol trón — annak férfiágon történő kihalása esetén — reászármazó igényeiről. Ma-
zarini valószínűnek tartotta, hogy Spanyolország ezt az összeget képtelen lesz kifizetni. — A 
egyetemes történeti részekhez lásd Világtörténet. V. köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1964., 

13 Wagner: I. m. 47. o. 
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jeszkedés további célpontját alkották. A spanyol örökség megszerzé
séhez egész Európa ellenzésével omeg kellett küzdeni, hiszen egyetlen 
hatalom sem látta szívesen Franciaország veszedelmesen növekvő 
hatalmát. Sok ország egyenesen biztonságát érezte veszélyben, ami
kor XIV. Lajos és miniszterei mind gyakrabban célozgattak Nagy 
Károly frank birodalmára. 

A spanyol kérdésben Franciaország számára a fő ellenfele mégis 
az osztrák Habsburgnház volt. Lipót császár felesége, aki Mária Te
rézia húga, szintén spanyol királylány. A Habsburgokkal szemben 
XIV. Lajos látszólag még összefogta a harmincéves háború koalíció
ját : Angliát, Svédországot, Hollandiát. A török—osztrák ellenségeske
dések kiújulásával a francia diplomácia és államvezetés jó alkalmat 
talált, bogy segítségnyújtás révén a közvélemény — és az európai 
közvélemény —. figyelmét Bécs felé irányítsa, a Habsburgokra politi
kai nyomást gyakoroljon, és az esetleges gyanakvást 'az ő részükről 
csírájában elfojtsa.14 Ezt könnyen 'megtehette, hiszen a francia köz
vélemény az újságokon keresztül rendszeres tájékoztatást kapott a 
fontosabb kül- és belpolitikai eseményekről, hadjáratokról, így a 
szentgotthárdi csatáról, a franciák szerepéről, majd a vasvári béké
ről és a magyarok elégedetlenségéről.15 

A kétséget kizáróan Habsburg-ellenes francia politika miatt Bécs
nek minden erőt a valószínű nyugati hadszíntérre kellett felvonul
tatnia. Erre csak akkor volt mód, ha a törökkel szemben a keleti ha
tárokat is megbízhatóan védelmezik. Ez a helyzet hasonló a Portáé
hoz, a kivezető út is: győzelem, vagy béke. 

1664-ig nem tudtak eldönteni, mi előnyösebb, erőteljes hadviselés
sel, győzelmekre támaszkodva kicsikarni egy kedvező békét; bármi 
áron azonnal békét kötni, vagy bízni abban, hogy a török — Erdély 
politikai-katonai bukása után — magától abbahagyja a hadművele
teket? Ügy látszik, az 1663-as hadjárat az előbbi határozatlanság miatt 
találta készületlenül az udvart. Érsekújvár eleste után az akkori sú
lyos török feltételekkel megkötött béke több kárral járt volna, mint 
haszonnal: részben a közhangulatot minden eddiginél élesebben for
dította volna a Habsburgok ellen, de főként a törököket éppen Bécs 
gyengeségéről győzte volna meg. Az udvar számára egyik változat 
sem volt elfogadható. A formális békekötés lehetősége tehát elveszett, 
újabb lehetőséget újabb hadműveletek árán teremthettek. 

A harcok 1664-ben folytatódtak, ezúttal főként a déli hadszíntéren. 
Június 30-án török kézre került Zrínyi-Űjvár16, majd augusztus 1-én 
a szövetséges hadsereg Montecuccoli vezetése alatt — az örökös tar
tományok védelméért — csatát vívott Köprili Ahmed seregével Szent
gotthárd közelében. A törökök itt hídfőt létesítettek a Rábán. Ezt 

14 Magyarország története. II. köt. Egyetemi tankönyv (továbbiakban Tankönyv.) Buda
pest, Tankönyvkiadó. 1962. 211. o. 

15 Köpeczi Béla: Franciaország a birodalom megmentője és a kereszténység bajnoka. VSZ. 
1964. 4. szám 502., 509. o. 

16 Zrínyi-Üjvár nevét Klaniczay Tibor magyarázata szerint írjuk: „Zrínyi 1662. május 20-án 
írt levelének keltezése alapján kétségtelen, hogy a Zrínyi-Üjvár alak a helyes". 

(Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964. 703. o.) 
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kiszélesíteniük nem sikerült, majd az ellentámadás során a szövet
séges hadsereg a hídfőt is felszámolta, jelentős veszteségeket okozva 
az ellenség élőerőiben és harceszközeiben. A győzelem kihasználása 
elmaradt, sőt a vasvári béke (1664. augusztus 10.) hosszú időre kizárt 
minden lehetőséget a török elleni harcra. 

Az eseményeket már a kortársak is szélsőséges módon kommen
tálják. 

,,Isten erővel szerencsét vete be Szent-Gothárdnál, de nem akará, 
hogy csak dicséreti legyen is oltalmazóinknak, .mert azok már teljes 
száladéban voltak, midőn az francia ereivel megnyomaték az pogány
ság, és hogy ha szintén kirekesztett is az magyar akikor, az vezérek 
hamis praktikája által az maga oltalmául, mégis Istennek hozzánk 
való atyai gondviselete úgy kormányozta, légyen az győzödelemnek 
nagyobb oka, oly, az mi magyar, és azért az Rába vizével ada gyüze-
delmet: ki többet emésztett meg csudálatosképpen az ellenségben, mint 
az oltalmazó fegyver, melyet akaratjok ellen is meg köll igazságul 
vallani. De annak sem éle oltalmunk hasznával, nem követő az nyere 
séget, noha az ellenséget semmivé tehette volna mindenestül, hanem 
ottan tized-napra békesség által ada mindnyájunkat országostul az 
töröknek; Erdély felől Székelyhidat, Várad helyett való szép és k i 
váltképpen való derék erősséget elrontatá Rotallal, semmi véghelyt 
a helett sem ott, sem másutt nem építvén. Határt az törökkel sehon-
nand sem csinálna, hanem azzal szabad kaput hagya az pogányságnak; 
nemzetünknek utolsó veszedelmére kegyetlenkedhessek." (Nádasdy 
Ferenc országbíró röpiratából, 1668.) 

„Anno 1664 esztendőben kezdettem tanulni itt Czegében az szép 
deáki tudománt." (Czegei Vass György naplója a XVII. század végé
ről. Az 1664-es év.) 

Hasonlóan ellentétes nézetek alakultak ki a történészek körében is. 
A magyar polgári — és általában az osztrák — történetírás nem 

elég alaposan elemezte a bécsi politika szerepét a hadműveletekkel 
és a vasvári békével kapcsolatban. Ezzel helytelen megvilágításba 
került a hadjárat alakulását irányító legfontosabb tényező. Hiszen 
„a háború nem csupán politikai művelet, hanem valóságos politikai 
eszköz, a politikai érintkezés továbbfolytatása és annak végrehajtása 
más eszközökkel."17 

Mai történetírásunk részletesen vizsgálja a császári politika alaku
lását. Főként Zrínyi-Űjvár feladása és a vasvári béke megkötése al
kotja a vita tárgyát. A békével kapcsolatos eddigi elemzések azonban 
nem teljesek, mer t a béke szövegét nem vizsgálták részletesen, míg a 
békekötést, mint önálló diplomáciai fordulatot, legtöbbször elszakí
tották előzményeitől, az 1664-es harccselekményektől, és legfeljebb 
így tették az osztrák kül- és belpolitika eredményévé. Végleges állás
pont még nem alakult fei. Számunkra Perjés Géza elemzése a leg
teljesebb, még ha egyes nézeteivel nem is értünk egyet. 

17 Clausewitz: A háborúról. I. köt,, Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1961. 56. o. 
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Ellentétes irányzatok figyelhetők meg Montecuccoli bírálatánál. 
Polgári történetírásunk elmarasztalta őt magyarországi tevékenysé
géért, ami egyenes következménye annak, hogy a bécsi politika meg
határozó szerepét nem értékelték helyesen. A tábornok értékelésé
ben marxista történetírásunk sem egységes. Ezt leginkább a Zrínyi— 
Montecuccoli vita tárgyalása során láthattuk. Montecuceolit legkövet
kezetesebben Perjés Géza elemzi.18 Véleménye sokoldalú forráskri-
tikán alapszik. A bécsi politika gondos vizsgálatával — az eddigi el
fogultan elítélő állásponttal szemben — pontos képet rajzol a két 
hadvezérről.19 Néhány észrevétellel az ő véleményéhez csatlakozunk. 

Röviden tekintsük át az 1664-es hadműveletek néhány eseményét.20 

A császári udvar tudomást szerzett Köprili nagyvezér Bécs elfog
lalására irányuló terveiről. Megtették az előkészületeket a határok, 
elsősorban az osztrák örökös tartományok védelmére. Csapatok érkez
tek a német területekről. Segítséget küldött XIV. Lajos is: 2000 lo
vast és 4000 gyalogost Coligny21 vezetésével. Részt vettek a hadjárat
ban a francia befolyás alatt álló Rajnai Szövetség egységei is. 

A török hadműveletek elhárítására két fő elgondolás alakult ki. 
Zrínyi Miklós rendkívül merész, aktív tervet javasolt: az ellenség 

támadását csírájában akarta elfojtani a Dráva mentén22 itt alkalmazva 
a főerőket. 

Tételezzük fel, hogy a hódoltsági területen erős, gyors osapatössze-
vonásokat tudnak végrehajtani, majd felvonulnak a Drávához. A fő
erők utánpótlását csak akkor lehet biztosítani, ha a nyugat-dunántúli 
török várak közül legalább Kanizsát elfoglalják, vagy körülzárják. 
Ez csak az erők megosztásával lehetséges, amit még a török felvonulás 
előtt végre kellett volna hajtani. Ha pedig — és ebben az esetben 
talán így lett volna — a török a Drávánál csak elterelő hadműveletet 
hajt végre, a fősereggel pedig a Duna bal partján akadálytalanul nyo
mul előre Bécs irányában, rendkívül kellemetlen helyzet állt volna 
elő. A szövetségesek párhuzamos vonulása a hódoltsági területen nem 
biztosítható. A Dunántúlon visszavonulni még kisebb üldöző had te
vékenysége, vagy sűrű portyázás ellen védekezve is körülményesebb 
lett volna, minthogy végrehajtása után Bécs védelméért — mely mind-

18 perjés Géza: A „metodizmus'? és a Zrínyi—Montecuccoli-vita. Századok ( továbbiakban 
SZ.), 1961. 4—5. szám és 1962. 1—2. szám. Idézett he ly : 1961. 519., 531—533. o. 

19 Mégsem mondhatjuk, hogy történetírásunk ebben a kérdésben egységes álláspontra ju
tott. Ennek fő oka, hogy — polgári történetírásunkhoz hasonlóan — Montecuceolit szíveseb
ben ítélik meg Zrínyi érthetően elfogult, éppen ezért nem mindenben helytálló véleménye 
alapján. Így például Klaniczay Tibor, jóllehet hivatkozott Perjés Géza itt is idézett tanulmá
nyára, nem jutott túl a hagyományos állásponton, sőt önmagával is ellentmondásra jutott: 
„Montecuccoli . . . szükségszerűen . . . lett bűnbak a nemzet szemében" (Kiemelés tőlem — 
M. E.) (I. m. 722. Vö. 719., 723. o.) Máshol így ír: „S ha Zrínyi az általa javasol t . . . stra
tégiai elképzelés szerint, annak szempontjából mérlegeli Montecuceolit, akkor jogosult az a 
következtetés, hogy Montecuccoli »tudatlan«, »rest« ás »gyáva« hadvezér" (I. m. 724. o.) 

20 A had já ra t részletes le í rását helyesen közli Sebestyén József: Adatok az 1664. évi had« 
jára thoz. HK. 1916; Széchy Károly: Gróf Zr ínyi Miklós. V .köt. Budapest , Magyar Történel
mi Társulat kiadása, 1902.; Erős kr i t ikával használható fí/ónai Horváth Jenő: Az 1664-ik évi 
hadjára t és a szentgotthárdi csata. HK. 1891.; Magáról a csatáról igen jó leírást ad Perjés 
Géza: A szentgotthárdi csata . . . VSZ. 1964. 3. szám és Uő: A szentgot thárdi csata. ET. 1964. 
31. szám. 

21 Wagner: I. m. 138. o. — Gróf Jean Coligny—Saligny (1617—1686), General leutnant . (Ada
tai UO. 648—649. O.) 

22 Markó Árpád: Gróf Zr ínyi Miklós, a hadvezér . Kiadva : A mai m a g y a r közigazgatás. 
Szerk. : Mártonffy Károly. Budapest , 1943. 161. o. Vö.: T a n k ö n y v . . . 211. o. 
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•két fél hadászati célját képezte — a siker reményében vegyék fel a 
harcot iá diadalmasan, háborítatlanul előrenyomuló törökkel szemben. 

Tehát a szövetségesek részéről nem helyes a Drávához helyezni a 
hadműveletek súlypontját, amint Zrínyi szerette volna. Ezzel szemben 
kisebb egységgel végrehajtva, a főerők felvonulását biztosító, az ellen
séget zavaró hadművelet formájában komoly nehézségeket okozhatott 
a török hadvezetésnek, amint ez a (téli hadjárat során beigazolódott. 

Montecuccoli tartózkodott a kockázatos drávai hadművelettől, de 
tisztában volt a Dunántúl hadműveleti fontosságával is. Bécshez kö
zel, Győrre támaszkodva akart védekezni, ami az örökös tartományok 
érdekeinek is jobban megfelelt. Ebből a helyzetből változtatni lehetett 
volna a hadműveleti irányt Érsekújvár vagy Kanizsa felé, a török 
hadmozdulatoktól függően. Montecuccoli haditerve katonailag alapo
sabb volt. 

Források hiányában csak feltételezéseket vázolhatunk fel a bécsi 
döntést előidéző körülményekről. Úgy gondoljuk, hogy a hadművele
tek célját a következőképpen határozhatták meg. 

Politikai cél: az eddigieknél kedvezőbb békefeltételek biztosításá
val lezárni a keleti hadműveleteket, ezzel szabad kezet nyerve nyu
gaton. Ezt több hadműveleti sikerrel lehet elérni, részben ez indo
kolja Souches23 egyébként hadművészetileg hibáztatható felvidéki had
járatát. 

Hadászati cél: távol tartani a törököt Bécstől. 
Az előzetes török békefeltételek következetesen tartalmazták Zrínyi-

Újvár leromboltatását. így valószínűnek láthatták, hogy az egyik 
hadműveleti irány Délen lesz. Ebben az esetben az is elképzelhető 
volt, hogy kudarc esetén a török újabb hadjárattal kísérletezik. Vé
leményünk szerint a Haditanács ezért nem akadályozta meg, hogy a 
szövetséges főerők déli irányban tevékenykedjenek, és amikor a török 
hadműveletek valóban Zrínyi-Újvárra összpontosultak, a vár védel
mét ezért nem segítették. 

Akár Délen, akár a Duna bal partján hatol előre a török, feltételez
hetően megkísérli Bécs elfoglalását. Ezt mutatták Köprili korábbi 
nyilatkozatai is. Ebben az esetben a szövetséges csapatoknak harcba 
kell szállni a törökkel, és győzelemmel kényszeríteni békére. 

Az is előfordulhatott, hogy a török sereg, elfoglalva Zrínyi-Újvárat, 
vagy vereséget szenvedve békekötés nélkül távozik. 

Feltételezhetően hasonló mérlegelés után a Haditanács egyik had
vezér javaslatát sem fogadta el módosítás nélkül. Alapjában e két 
elgondolást vegyítve, kockázatos felvonulási tervet készített. A rajnai 
hadsereget, amely 7000 főből állt, Hohenlohe vezetésével Zrínyi drávai 
csapatainak erősítésére küldte.24 A fősereget Montecuccoli vezetésére 

23 Gróf L o u i s B a t u i t d e S o u c h e s (1608—1683), F e l d m a r s c h a l l . ( A d a t a i Wagner: I . m . 697. o.) 
— Souches ellen küldte Apaffy erdélyi seregét a nagyvezér (Karácson Imre: Török—magyar 
oklevéltár 1533—1789. Budapest, Stephaneum Nyomda, 1914. 241—242. old. 

24 Tankönyv . . . 211. o.; Perjés Géza: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám, 327. o.— 
Gróf Wolfgang Julius Hohenlohe-Gleichen (1622—1698), General-Leutnant, (Lásd Wagner: 
I. m. 659. o.) 
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bízva elvonta ta Dunától, és az osztrák örökös tartományok határai 
mentén tartotta. Meggyengítette viszont azzal is, hogy Souches pa
rancsnoksága alatt elterelő hadjáratot indított a Felvidéken. E kettős 
gyengítés fölösleges volt, bár a fentebb vázolt célok némileg ezt is 
igazolták. Zrínyi hadserege — dunántúli török hadműveleteket felté
telezve — idejében visszavonulva ia török főerők elől, akadály nélkül 
egyesülhetett MontecuccoM seregével, tevékenységével mindvégig a 
török főerőket zavarva. Souches, messze elszakadva Montecuccolitól, 
ez esetben csak kisebb erőket köthet le, gyengítve távollétével a fő-
erőket. De ha a török főerők a Duna bal partján támadnak, Zrínyi 
hadművelete válik értelmetlenné. 

Három hadműveleti csoport volt tehát, mindegyik önálló parancs
nokkal. Fővezért egyelőre nem neveztek ki. A két leginkább tekin
tetbe vehető hadvezér, Montecuccoli és Zrínyi közül a Haditanács ész
revehetően Zrínyit szorította háttérbe, és őt — mivel hadműveleti 
tervei, a török elleni harcról valott nézetei ellentétben álltak a Habs
burg-ház érdekeivel — a lehetőségekhez képest akadályozta. A t á 
mogatására küldött rajnai csapatokat csak mellérendelték, majd az 
odaküldött egység is külön parancsnok — Strozzi25 — alatt harcolt. 
Helyesen alárendeltségi viszonyt kellett volna kialakítani, mégpedig a 
hadszínteret jobban ismerő, hazájáért, birtokaiért küzdő, és a hadi
tervet készítő Zrínyi javára. Ennek hiánya a drávai téli hadjárat si
kerét nem akadályozta meg ugyan, de Kanizsa ostrománál a kudarc 
fő oka volt. Ez már azt jelentette, hogy megszűnt a kedvező hadmű
veleti helyzet, amelyet Zrínyi a téli hadjárat eredményeképpen ala
kított ki, és a török hadsereg ellentámadásba lendült. . 

A kanizsai balsiker — jóllehet az előkészületek alapján várható 
volt — zavart keltett Bécsben, egyúttal jó alkalmat adott Monte-
cuccolinak főparancsnokká történő kinevezésére, június 4-én26. Egy
úttal a Haditanács elrendelte a drávai és határmenti erők összevo
nását. 

A török sereg ekkor már Zrínyi-Űjvárat ostromolta, melyet a Ka
nizsa megszállásában részt vett, ide visszavonult csapatok egy része 
védett, míg nagyobb részük a Mura vonalát biztosította. Montecuccoli 
is ideérkezett csapataival, de az ostromlókat nem zavarta meg. Ezt 
látva Zrínyi elkeseredve tér t haza. Június 30-án az őrség feladta a 
várat, amelyet a nagyvezér július 7-én felrobbantott27. 

A hadjárat második szakasza tehát török harcászati és hadműveleti 
sikerekkel zárult. 

25 Gróf Peter Strozzi Feldmarschalleutnant Zrínyi—Üjvár védelmében esett el (Wagner: 
I. m. 703. o.). 

26 uo. 19. o.; Sebestyén József: I. m. 47. o. 
27 A vár feladását eltérően keltezik. 29-êt ír Joseph von Hammer-Purgstall: Geschichte 

des Osmanischen Reiches. III. köt. Pest, Hartleben's Verlag, 1840. 554. o. ; Nikolas iorga: 
Geschichte des Osmanischen Reiches. IV. köt. Gotha, 1911. 115. o. — Velük ellentétben a he
lyes dátum június 30. Wilhelm Nottebohm: Montecuccoli und die Legende von St. Gotthard. 
(1664) Berlin, Gaertners Verlagsbuchhandlung, 1887. 9. o.; Adolf Schempp: Der Feldzug 1664 
in Ungarn. Stuttgart, 1909. 108. o.; Oswald Redlich: Geschichte Österreichs. Gotha, 1921.238. 
o.; Tankönyv . . . 212. o.; Wagner: I. m. 19. o.; Raimund Montecuccoli:. Ausgewählte Schrif
ten II. Wien und Leipzig, Verlag Braumüller, 1899. 424. o. 
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A szakirodalom azóta sem jutott megegyezésre Zrínyii-Újvár feladá
sával kapcsolatban. Történetírásunk általában nem foglal határozot
tan állást. A hagyományos értékelést, ha nem is hangsúlyozza, de 
érezteti. Például: „ . . . Zrínyi erős várát, Ü j -Zrínyi várat pedig, mikor 
a török túlerő körülfogta, a fővezér sorsára hagyta".28 Vagy: „ . . . Mon-
tecuccoli pedig a fősereg élén beavatkozás nélkül nézte végig, hogyan 
veszi be június 30-án a török a várat és kezd hozzá lerombolásá
hoz."29 Olvashatunk erősen elfogult értékelést is: „Mialatt Zrínyi 
Csáktornyán volt és mialatt Montecuocoli szép leveleket küldött neki, 
elrendezte a vár feladását."30 

Vizsgálták a vár feladásának katonai indokait is : a vár „ . . . felmen
tésére — tekintettel a török túlerőre — támadást indítani csak akkor 
lenne indokolt, ha a vár megtartása a hadműveletek célja."31 

Ezzel szemben a cél csak a török feltartóztatása addig, amíg a fő
sereg összegyűlik. Ezen kívül a Bécs elleni támadás lehetősége is fenn
áll.32 Ezek alapján indokolt a vár feladása. Alaposan megvizsgálva e 
gondolatmenet alapjait, némi módosítással kell élnünk. 

Az évszázados háborúk során általános tapasztalat, hogy a török 
hadműveletek újabb területek szerzésére irányultak. Ezt várak elfog
lalásával és megtartásával érhették el. A hadműveletek eredményét 
a török kézre került várak, falvak, megyék, illetve a török ellen 
megvédett várak stb. jelezték. 

1556-ban Ali budai pasa hadműveleti, és egyúttal a török hadveze
tés hadászati célja Szigetvár és az általa védett országrész elfoglalá
sa volt. Ezt Zrínyi Miklós horvát bán és Nádasdy Tamás nádor kö
zös vállalkozással, diverzióval meghiúsította. Így a török hadvezetés 
nem tudta teljesíteni sem hadászati, sem hadműveleti célkitűzését. 

1552-ben a török hadvezetés hadműveleti céljia Veszprém, Temes
vár, Szolnok elfoglalása, míg a hadászati cél a Felvidék kapuja: Eger 
bevétele volt. Az előbbi három vár török kézre került, Egert meg
védték. Végsősoron tehát a török hadsereg nagyrészt teljesítette had
műveleti célkitűzéseit, de hadászati célját ezúttal sem érte el. 

Vizsgáljuk meg 1532 eseményeit, A szultán Bécs ostromát és bevé
telét tűzte ki hadászati célként. De Kőszeg hosszan elhúzódó ostro
mával döntő időveszteségbe került a felvonuló szövetséges hadsereg
gel szemben. A várat formailag ugyan elfoglalták, ennek ára azonban 
hadászati céljuk háttérbe szorítása lett.33 

1663-ban Érsekújvár elfoglalásával a török sereg teljesítette had
műveleti és hadászati célkitűzését is. (A (katonai célok minősítésénél 

28 Magyaro r szág t ö r t é n e t e I. (Szerk. : Molnár Erik) Budapes t , Gondola t Kiadó, 1964. 270. o. 
29 T a n k ö n y v . . . 212. o. 
30 Klaniczay Tibor: I. m. 768. o. 
31 perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, Gondolat Kiadó, 1965. 368. o. 
32 u o . 369. o. — E vé leményéve l n e m é r t ü n k egyet . 
33 Ennek figyelembevételével semmiképpen sem fogadhatjuk el Nemeskürthy István, 

kutatóink által több oldalról is kifogásolt elméletét és nézeteit, pl.: „A kőszegi intermezzo, 
bármennyire fájdalmas is, ezt tudomásul kell vennünk, semmiféle lényeges szerepet nem 
játszott a további hadjárat során." (Ez történt Mohács után. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 
1966. 223. o.) ,,A török hadse reg . . . nem vonult vissza Kőszeg alól, melyet mint láttuk, ka
tonailag semlegesített, kikapcsolt". (Uo.) Kőszeg jelentőségét — amint ezt több kutatónk is 
hangsúlyozta — nem ez a „semlegesítés" határozta meg, hanem az idő, melyet a török ezzel 
elvesztett. 
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mai, az akkoriaklkai ugyan nem egyező, de azokat jól jellemző szak
kifejezéseket használtunk.) 

Láthattuk: ha a hadműveletek egy-egy vár elfoglalására i rányul
tak is, »a hadászati cél néhol messzemenően felülmúlta a várak bir
tokbavételét. Éppen ebből következik várain'k jelentősége. Ha feltar
tóztatták az ellenséget, az esetenként — például Szigetvár és Kőszeg 
ostroma után — akkor sem folytathatott további hadműveleteket, ha 
a várat elfoglalta.34 A török hadvezetés hadászati siker helyett had
műveleti, súlyosabb esetekben harcászati eredményre szorítkozott. A 
helyes taktika várharcairikban ilyen esetekben a végsőkig való kitar
tás volt, amint ezt imár akkor is tudták. Következésképpen bármely 
nálunk működő hadseregnek az lett volna a helyes hadműveleti fel
adata, hogy a várak — elsősorban a jól védhető váraik •— védelmét a 
legmesszebbmenőkig támogassa; ha lehet, mentse fel. 

Zrínyi-Üjvár esetében — mivel az utánpótlási nehézségekkel szá
molni kellett — ez utóbbit kellett volna hadműveleti részfeladatként 
kijelölni. Hadműveleti cél: megakadályozni a török sereg Bécs vagy 
az örökös tartományok ellen irányuló felvonulását és betörését, míg 
hadászati feladat: a török főerők kiűzése a Dunántúlról. Mint tudjuk, 
a Haditanács — függetlenül a lehetőségektől — a várat csak addig 
óhajtotta védeni, amíg a szövetséges főerők összegyűlnek. így már 
a hadműveleti cél meghatározása sem volt kielégítő. 

Lehetséges volt-e a Muraköz védelme szempontjából oly fontos 
Zrínyi-Üj vár felmentésének megkísérlése? 

Ne vegyük elemzés alá a június 1.5-e előtti lehetőségeket, hiszen a 
tábornokok csak Mootecuccolmak akartak — és tartoztak — engedel
meskedni, nem Zrínyinek, vagy egymásnak. Montecuccoli a fenti 
napon vette át a vezénylést a vár körüli csapatok felett.35 A június 
10-én már megtartott korábbi tanácskozáson a tábornokok a támadás 
feltételéül 8 napi élelmet jelöltek meg.36 A történeti tények azt bizo
nyítják, hogy ennek a mennyiségnek sokszorosa állt a sereg rendel
kezésére. Montecuccoli és a csapatok ugyanis június 15-től július 
14-ig tartózkodtak a környéken, bár a török sereg már 12-én elvo
nult!37 Ez azt jelenti, hogy a szövetségesek a fővezér megérkezésétől 
számítva még 27 napi utánpótlással rendelkeztek, illetve annyit kap
tak, bár éhezés, sőt éhhalál is előfordult a táborban. Az utánpótlás, 
illetve a tartalék jelentős részével már 15-én kellett számolnia a fő
parancsnoknak, hiszen más körülmények között a vár tartását sem 
kísérelhette volna meg. A vár felmentését élelmezési utánpótlási za
var nem befolyásolta! 

34 Sinkovics István: Végvári harcok. Kiadva: Az idegen hódítók elleni harcaink XI—XVII. 
századi történetéből. Budapest, Szikra, 1954. 58—59. o.; Uő: A török elleni védelem fő kér
dései. HK. 1966'. 4. szára, 774. O. 

35 Wagner: I, m . 19.o.; Perjés G é z a : Z r í n y i Mik lós és k o r a . . . 368. o. 
36 Kétségbe vonjuk, hogy a várat ostromló török sereg elleni támadás valóban 8 napi 

élelmet igényelt volna, hiszen menetet lényegében nem kellett végrehajtani, és huzamosabb 
üldözésről a kor hadművészeti normái szerint nem lehetett szó. Kétségtelenül voltak élelme
zési gondok. Az ebből fakadó veszteségeket közli, a helyzetet elemzi Perjés Géza: A szent
gotthárdi csata. . . VSZ. 1964. 3. szám. 329. o. Uő: Zrínyi Miklós és kora . . . 368. o. — Ada
tai alapján úgy érezzük, túlbecsüli a nehézségeket. 

37 Montecuccoli: I. m . 426. o . ; Széchy Károly: I. m . 124. o . ; Sebestyén József: I . m . 57. o. 
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A- hadsereg erőviszonya a következőképpen alakult. 
A szövetségesek élőerői június 15. előtt 17 000 fő körüliek.38 Monte

cuccoli és seregének beérkezése után már kb. 30 000 főnyi hadsereg 
összpontosult.39 A törökök létszámát a hadműveletek kezdetén Jorga 
40 000 főre becsüli/10 Ennél sokkal valószínűbb Schempp becslése, aki 
60—70 000 harcba vethető katonáról ír.41 (Ez a létszám maradt nagy
jából Szentgotthárdnál is, a szövetséges sereg némi növekedésével 
szemben/12) Ilyen arányok mellett vállalhatta-e a fővezér az ütköze
tet? (Az egyszerűség kedvéért eltekintünk a Haditanács ezt már 'kizáró 
utasításáról. Másrészt közbevetjük, hogy Szentgotthárdnál hasonló ará
nyok mellett könnyen győztek a szövetségesek — ezt azonban a vár 
alatt Montecuccoli sem tudhatta.) 

A fővezér jól ismerte a török sereg felépítését, haromódját, annak 
gyengéit, ellenszerét. Ezt bizonyítja a szentgotthárdi csata előtt ki
adott harcparancsa.43 A nyugati harcmód fölénye nagyjából ellensú
lyozta a török mennyiségi fölényét. További előnyt jelentett maga a 
harctér a szövetségesek számára. Ez egy átkelőhelyre és a várra, mint 
állandó hídfőre támaszkodott. Ennek megfelelően a török erőket is 
megoszthatta volna, ha a vártól délre elterülő kis sziget környékén 
— amelyet a török is meg akart szerezni — elterelő hadműveletet 
hajt végre, például éjjel tűz alá veszi a túloldalt, mint azt az ellenfél 
Szentgotthárd alatt tette, Nagyfalu lövetésével. Ugyanekkor Kotornál 
átkelhetett volna a sereg fő része, a várból pedig a török ostromárkok 
és ágyútelepek ellen intézhettek volna támadást, egyben akadályozva 
a délről észak felé igyekvő török csapatok mozgását is. Ily módon 
a Kotornál átkelt csapatok — akár 20 000 főt is be lehetett volna vet
ni — az ellenség alig több, mint egyharmadával találták volna szem
ben magukat, hiszen azok nagy része a várat ostromolta. Ugyancsak 
jelentős erőket köthetett volna le az elterelő hadművelet, vagy éppen 
„átkelési kísérlet". így kb. 2:3 arányban álltak volna szemben a küz
dő felek a török mennyiségi fölénnyel, ám az adott esetben a szövet
ségesek számára ez nem túl kedvezőtlen. 

Felmerülhet egy ellenvetés: mi történik, ha a török sereg nem fo
gadja el a csatát a hídfőnél, hanem visszavonul a vár alá, illetve 
onnan nem mozdul el? Ez mindenképpen hibás döntés lett volna, hi
szen a szpáhik védelemben nem sokat érnek, míg a támadásba len
dült, egyöntetű nyugati harcrend ekkor már fölényben volt a janicsá-

38 Nottebohm: I . m . 9. o.; Schempp: I . m. 70. o. ; Wagner: I. m. 100. o. 
39 Perjés Géza: Z r íny i Miklós és k o r a . . . 368. o. 
40 Uo. 115. o. — Hason lóképpen kevésnek t ű n ő ada t Hammer-Purgstall: I. m. 552. o. — 

Az ada t a lap ja ta lán Keniger je lentése , me ly re m a g y a r u l h iva tkozik Klaniczay Tibor: I. m. 
767. o. 

41 Uo. 103. o. 
42 Montecuccoli seregének létszámát a legeltérőbb módon állapítják meg. Johann von 

Stauffenberg Obrist, a badeni őrgróf segédtisztje, majd a csatában már ezredparancsnok 
legalább 40 000 főt említ (Wagner: I. m. 150. o.) — Wagner ugyanitt közli a nagyvezér szavait, 
aki hadifoglyok vallomása alapján „40 000 disznót'' mond. E számot málhásokkal értjük. 
Ezek nélkül a létszámot 25 000 főre becsülik. (Redlich: I. m. 239. o.;Perjés Géza: A szent
gotthárdi csata. . . VSZ. 1904. 3. szám, 338. o.) — A másik véglet 60 000 fő. (Széchy Károly: 
I. m. 124.0.) — A,helyesnek látszó becslés, szemtanúk alapján, 30 000 fő. (Tankönyv.. . 212. o.) 

43 Montecuccoli: I . m . 429—430. o. — Biztos í to t ta a m u s k é t á s o k fo lyama tos tüzelési l e h e t ő 
ségét, fedezte őket pikásokkal. Jól osztotta el a lovasságot, tartalékot stb. — Magyarul 

hivatkozik rá Hónai Horváth Jenő: I. m. 
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rokkal szemben. Ilyen helyzetben a várból végrehajtott kitörés még 
nagyobb veszteségeket okozhatott volna. 

A lehetőségek mérlegelésénél hangsúlyozni kell a célok jelentőségét. 
A szövetségesek esetleges harcászati sikere már a török hadműveleti 
elgondolásokat akadályozta volna meg. Nem itt kellett a törökökre 
döntő győzelmet mérni. Elég lett volna olyan veszteséget okozni, mint 
Szentgotthárdnál — 10—15 000 fő harcképtelenné tétele —, az ost
romárkok egy részét és az ágyútelepeket elpusztítani. így az ostrom 
elhúzódott volna — ha éppen a török sereg nem vonul el, mint 1556-
ban Szigetvár alól —, és a török hadvezetés az esetleges hadműveleti 
sikert, Zrínyi-Űjvár nagyon kétséges elfoglalását sem fejleszthette 
volna hadászati sikerré. Néhány heti elmaradás után a nagyvezér 
aligha kísérelte volna meg az áttörést Bécs felé. Ha ezzel mégis pró
bálkozott volna, jelentős számbeli, anyagi és erkölcsi veszteségeket 
elszenvedve találkozott volna a sikereket elért, Zrínyi-Űjvárhoz ké
pest megerősödött szövetséges sereggel. Komoly veszély esetén Monte
cuccoli fontolóra vehette — a közben sikereket aratott — Souches 
átcsoportosítását is, legalább hadműveleti tartaléknak. Végül, harc
készséget látva, bizonyára Zrínyi is a táborban marad. 

Természetesen a hadvezérnek az esetleges vereséget is figyelembe 
kellett vennie. Milyen veszélyekkel járhatott egy vesztett csata Zrí-
nyi-Üjvár alatt? 

Súlyosabb veszteségektől — helyes irányítás mellett — nem kellett 
tartani, következik ez a korlátozott célokból. A helyes hadvezetésnek 
arra kellett ügyelnie, hogy kedvezőtlen kimenetel esetén időben ren
delje el a szervezett visszavonulást a Mura mögé. Montecuccoli előre
látását és seregének kiképzési fokát ismerve, ez nem megoldhatatlan 
feladat. Vereséggel egyébként a későbbiekben, nyílt terepen, kedve
zőtlenebb körülmények között is számolni kellett. Zrínyi-Űjvárra tá 
maszkodva több esélye volt a számbelileg kisebb szövetségeseknek. 

Végül indokolta-e Bécs veszélyes helyzete Zrínyi-Űjvár feladását? 
Nézzük az általános helyzetet. 

A Felvidéken Souches kedvező helyzetet alakított ki. Győzelmei
vel megakadályozta, hogy az ott-tartózkodó — egyébként komoly had
műveletekre alkalmatlan — török és erdélyi seregek ellentámadásba 
lendüljenek. A török fősereg viszont teljes egészében Zrínyi-Űjvár 
ostromával volt lekötve. Megelőzhette-e Montecuccoli seregét Köprili, 
előretörve Bécs felé? Semmiképpen sem. Ezzel Montecuccoli is tisz
tában volt, hiszen a nagyvezér július 12-én vonult el a vár alól, a szö
vetségesek csak két nappal később. Ennyi előnyt — ismerve a lehe
tőségeket, számítva az útba eső magyar várak jelentőségére — nyu
godtan adhattak a töröknek. Látjuk tehát, hogy a szövetségesek har
cászati siker esetén halomra dönthettek volna az ellenség hadászati 
elgondolásait, és ennek valószínű lehetősége is fennállt. Ennek alap
ján nem fogadhatjuk el azt a véleményt, amely Zrínyi-Újvár felmen
tését katonai szempontok alapján indokolatlannak tartja. Bizonyítha-
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tónak tartjuk azt a feltételezésünket, hogy Zrínyi-Üjvár átengedése 
a Haditanács „érdeme" és politikai célokat szolgált — a tartós béke 
megkötését.44 Reniger császári nagykövet már 1661 júliusában jelen
tette a Portáról, hogy Zrínyi vára komoly ellentéteket okoz. Ettől 
kezdve a béke érdekében, folyamatosan javasolta a vár átadását vagy 
lebontását.45 Montecuccoli már a Haditanács utasításával érkezett a 
vár alá, hogy azt csak a fősereg és közeledő részei egyesülésének (biz
tosításához mérten védje.46 A vár eleste után Reniger rögtön utasí
tást kapott a béketárgyalások szorgalmazására.47 A vérszemet kapot t 
török nagyvezér azonban most már nem alkudott. 

Zrínyi-Üjvár bevétele után a török hadvezetés kihasználta a ked
vező hadműveleti helyzetet. További célja az utánpótlás biztosítása, 
majd átkelés kierőszakolása a Rába-vonalán, végül Bécs ostroma. Köp-
rili ennek megfelelően sorra elfoglalta az útjába eső kisebb magyar 
várakat. 

Montecuccoli két nap múlva indult seregével. A Rába-vonal védel
mére támaszkodva és azt előrevetett osztagokkal biztosítva összevonta 
a fősereg részeit. Egyúttal a Rába-vonal szívós védelme a nagyvezért 
komoly hadműveletre kényszerítette. A két sereg 29-én Szentgotthárd 
környékén, a folyó két partján nézett farkasszemet egymással. Mint
egy 30 000 harcba vethető szövetséges katonával szemben kétszeres 
török túlerő készülődött. A hadszíntér a védő félnek kedvezett, az 
arcvonalát kanyarral védő Rába miatt. Köprili, lebecsülve a szövet
ségesek erejét, túlértékelve sajátját, mindössze egyetlen átkelőhelyen 
küldte támadásba seregét augusztus 1. hajnalán. így éppen túlerejét 
nem tudta kihasználni. Fölényében bízva talán nem is vette fontolóra 
a csata előtt egy kettős átkarolás lehetőségét, amely az adott had
színtéren — az átkelés nehézségei ellenére — magától kínálkozott. 
Az egyetlen átkelőhelyre összpontosított török sereg így maga kerül t 
harapófogóba és ezen a késve megkísérelt átkarolás sem segített. A 
kegyelemdöfést a franciák oldaltámadása hozta, mely éppen akkor 
érte a hídfőben küzdő törököket, amikor a nagyvezér zavaros, ellent
mondásokat tartalmazó parancsa az addig szervezett hátrálást tolon
gássá változtatta. A törökök, mégpedig a gyalogság magva, pánikba 
esve menekültek, de útjukat állta az esőzéstől megduzzadt Rába. Erről 
így ír a szemtanú francia Anonymus.48 „Nagy zavar támadt a pogá
nyok között. Súlyos ruházatuk nagyon megnehezítette az úszást; azo
kat pedig, akik úszni tudtak, az úszni cnem tudók fojtották a vízbe. 
Sokan ugyan elérték a túlsó partot, de vagy nem tudták megmász
n i . . . , vagy pedig a francia lövészek lőtték le őket, főként pedig 

44 A politikai ok alatt nem gondolhattunk magyar gyűlöletre, sem Zrínyi előre kitervelt 
megalázására. Nem fogadhatjuk el a mindenáron való békekötés egyoldalú vádját sem, pl. 
Klaníczay Tibor: I. m. 707. o. 

45 uo. 711. o. 
W Perjés Géza: A szentgotthárdi c s a t a . . . VSZ. 1964. 3. szám, 329. o. U.ő: Zrínyi Miklós 

és kora . . . 368. o. 
47 Klaníczay Tibor: I. m. 769. o. 
48 Kropf Lajos: F ranc ia ada tok az 1664.' évi szen tgo t thárd i csatához. HK. 1915. 343. o. (Egy 

ismeretlen francia résztvevő, feltehetően pap leírása), vö: Köpeczi Béla: I. m. 504., aki — 
Kosáryra hivatkozva — említi a francia abbé munkáját. 
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azokat, akik a szárazra jutottak. Óriási öldöklés ment végbe; alig ju
tott a túlsó partra egy-két török." 

A túlparton csak fokozta a rémületet ia vakhír: hátulról jön Zrínyi! 
A visszaözönlő török sereg futva menekült táborába.49 A Ráíba-ka-
nyarban csak délután 4-kor fejeződött be a mészárlás. A szövetsége
sek vesztesége 2000 halott,50 ami hozzávetőlegesen 6,7 százalék. A 
nagyvezér halottakban és hadifoglyokban 16 000 ember veszített,51 

ami 60 000 hadrafogható katonára számítva 26,7 százalék. Ezt súlyosbí
totta, hogy seregének színe-java veszett el, mert az átkelést a jani
csárokra, albánokra és szpáhikra bízta. 

A kutatók azóta vitatják: üldözni kellett volna-e a török sereget, 
vagy nem? 

A csata eredményeképpen a nagyvezér táborában várta a fejle
ményeket, de nem vonult el. Montecuccoli, egyetértve a tábornoki 
tanács határozatával, nem vállalkozott az ellenség megtámadására. 
Indoka: a törökök 30 000 lovasa, mely nem vett részt az ütközetben, 
most a török tábor védelmét biztosítja a túlparton, sok a beteg, kevés 
az utánpótlás, élelem, lőszer.52 Ez az érvelés mindmáig tartja magát, 
kiegészítve azzal, hogy az átkelés előkészítésére sem idő, sem mód 
nem volt.53 

Ezzel szembeállíthatjuk, hogy a szövetségesek rendelkezésére 4—5 
óra állt, a sötétedésig, ami tekintélyes időmennyiség. Lehetőség volt 
azonnali átkelésre, hiszen azt még a harc közben maguktól kezdemé
nyezitek a szövetséges katonák.54 A török lovasság érintetlen része 
és a megmaradt sereg kisebb harcértékű, részben pánikba esett, irre
guláris csapatokból állt. E csapatokat aligha sikerült volna rövid idő 
alatt úgy összegyűjteni és felkészíteni, hogy a begyakorolt, félelme
tes, győztes nyugati harcrendet feltartóztassa. Ügy látszik, helyesel
hető polgári és részben mai történetírásunk álláspontja, mikor Monte-
ouccolit és tábornokait elmarasztalja a harc beszüntetéséért.55 A har
cászati siker kiaknázásának elmulasztása azt jelentette, hogy a nagy
vezér serege ütőképes maradt. Augusztus 5-ig tartózkodott a csatatér 
közelében levő táborában,56 majd elvonult Vasvárra, ahol ismét tá
borba szállt. 

Szentgotthárd katonai értékelésében megoszlanak a vélemények.57 

Általában elfogadják, hogy fényes fegyvertény volt. Ez igaz, hiszen 
Gyurgyevo óta jelentősebb nyílt ütközetben nem verték meg a törö-

49 Montecuccoli: I. m. 444. o.; Iorga: I. m. 118. o.; Széchy Károly: I. m. 130. o. 
50 Sebestyén József: I. m. 66. o. 
51 A halottak számát hasonlóan adják meg: — Nottebohm: I. m. 24. o.: 10 000 halott; — 

Sebestyén József: I. m. 66. o.: 10 000 halott; — Redlich: I. m. 242. o.: 10 000 halott; — Széchy 
Károly: I. m.: 10 000 halott; — A magyar nemzet története VII. köt. (Szerk.: Szilágyi Sán
dor) Budapest, Athenaeum, 1898. 198. o. : 14 OOO fő veszteség. — A halottak számához kb. 6000 
foglyot Is hozzá kell adni. Wagner: I. m. 272. o. 

52 Montecuccoli: I. m. 442. o. 
53 perjés Géza: I. m. SZ. 1961. 518. o.; Uő: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám 349. 

o.; Uő: Zrínyi Miklós és kora . . . 370. o. 
54 Montecuccoli: I. m. 438. o. 
55 Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában, Budapest, Franklin Társulat, 

1886. 410. o.; Széchy Károly: I. m. 130. o.; Tankönyv . . . 212. o. 
56 Montecuccoli: I. m. 442. o. 
57 Már a polgári történetírók is így vélekedtek, pl. Iorga: I. m. 118. o. 
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köt Európában. Pontosabb meghatározásoknál már nincs ilyen egye
zés. Részben „döntő győzeleméről olvashatunk,58 vagy arról, hogy 
„Köprili seregének roncsa veszettül menekült.. ."59 Ezt mindenképpen 
túlzásnak tartjuk, akárcsak a másik végletet, hogy a szentgotthárdi 
csata tulajdonképpen döntetlenül végződött.60 

A győzelmet a kortársak természetesen alaposan felértékelték. A 
magyar és külföldi közvélemény a török kiűzését, legalábbis nagy 
hadjáratot várt. így érthető a döntően magyar részről kitörő felhábo
rodás, amelyet az augusztus 10-én kötött, szeptember 9-én ratifikált61 

vasvári béke váltott ki, a harcokat lezárva és húsz évre biztosítva a 
békét. 

A vasvári béke értékelésében nem egységes a történettudomány. 
A békét a császár győztes csata után, kedvező hadászati helyzetben, 
a hadászati és hadműveleti kezdeményezés birtokában kötötte meg. 
A Felvidéken Souches győzelmei lehetőséget nyújtottak akár Érsek
újvár ostromára is. Esetleg Zrínyit is hadba szólíthatták volna, és 
akkor a török fősereg aligha kerüli el a teljes katasztrófát. Polgári 
történetírásunknak a körülmények alapján érthető, bár nem helye
selhető nacionalista túlzásaihoz bizonyos tárgyi pontatlanság is hoz
zájárult. Salamon Ferenc például megemlíti, hogy Lipót 20 000 arany 
értékű ajándékot küld a Portának, de nem nem teszi hozzá, hogy ezt 
hasonló módon kell viszonozni is. Említi, hogy a császár köteles le
romboltatni Székelyhidát, de azt nem, hogy építtetheti Gutát.62 E mód
szert vette át, sőt ezen túl is lépett történetírásunk jelentős része, 
amikor kizárólag a vasvári béke támadható cikkelyeit ismerteti. Ügy 
látszik, hogy a helyes értékelést kezdettől befolyásolta, hogy azt nem 
az eredeti szöveg, hanem első méltatásai alapján végezték. Eközben 
egyoldalúan magyar szempontú felfogással néhány vár török kézre 
kerülését is a bókének tulajdonították: „A Vasváron hirtelenül meg
kötött békében Lipót . . . átengedte Érsekújvárt, Váradot".63 Ennél is 
elfogultabb értékelés: „ . . . a békekötés Érsekújvárt, Váradot, Űj-Zrí-
nyivárt átengedte a töröknek".64 

Kétségbevonhatatlan, hogy ezek a várak már jóval a békekötés 
előtt török kézen voltak, és Vasváron csak rögzítették hovatartozá
sukat. A hasonlóan előnytelen leírással szemben — jóllehet szintén 
inkább a hátrányos feltételeket ismerteti — pontosabban fejezi ki a 
béke értelmét Perjés Géza: „ . . . a Porta megtartotta . . . Nagyváradot, 
Érsekújvárt és Nógrádot".65 Senki sem tételezi fel, hogy a vasvári 

58 T a n k ö n y v . . . 212. o. 
59 Magyarország tö r téne te I . . . 280. o. 
60 Perjés Géza: I. m. HK. 1966': 4. szám. 868. o. — Az ő vé leménye fokozatosan a lakul t k i : 

SZ. 1961, 519. o. : h a t a l m a s fegyver tény. U ő : Kinek volt igaza? ET. 1964., 1474. o.: „Mi tö r tén t 
t ehá t ? Ka tona i szempontból csupán annyi , hogy a tö rök á tkelés i szándéka meghiúsu l t . " El
sőnek idézett he lyén m á r csak dön te t l ennek minősí t i a csatát . 

61 Wagner: I. m. 441. o. 
62 Salamon Ferenc: I. m. 411. o. 
03 Magyarország tö r t éne te I. 270. o. 
64 T a n k ö n y v . . . 212. o. — Pon ta t l anu l emlí t ik a feltételeket kezdet től , így lorga: I. m. 

.118. o. 
65 perjés Géza: Zr ínyi Miklós és ko ra . . . 370. o. 
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béke eddigi ismertetéseinél nem a valóságos helyzet pontos ismere
téből indultak ki. De ha a béke következményének tekintjük Nagy
várad, Érsekújvár, Zrínyi-Űjvár török kézben maradását, ugyancsak 
meg kell említeni, hogy a császár megtartotta Nyitrát és Lévát. Ez 
ugyan nem egyenértékű a török hódítással, de a tárgyilagos bemu
tatáshoz szükséges. A pontosabb értelmezés kedvéért közöljük a béke 
szövegét.66 

„I. Hogy a városokat és várakat, melyeket a császári katonaság 
Erdélyben megszállt, Erdély fejedelmének és írendeinek adják visz-
sza. Előbb mindkét fél hadsereg éppúgy egyidőben vonuljon M ia mon
dott Erdélyből, valamennyi említett és egyéb helyek pedig maradja
nak a korábbi béke állapotában. És amennyiben a fejedelemséget 
kiürítették, Erdély rendéi az ő régi, császári egyezményeik szerint 
választhassanak szabadon fejedelmet, és minden tekintetben élvezzék 
a régi szabadságot, kiváltságaikat és jogaikat. 

II. Hogy Ö Császári Felsége két megyéjét, Szatmárt és Szabói-
csőt — amint a királyság többi megyéit és Őfelsége tartományait — 
rendéivel, alattvalóival, városaival, váraival és falvaival és minden 
további tartozékaival, különösen a szabad hajdúkkal — akik régen . 
Felségükhöz fordultak — az ő mezővárosiakkal és castelláikkal,67 ne 
zaklassák a törökök, vagy éppen az erdélyiek, vagy azok fejedelme, 
vagy bárki más, semmi módon és egyáltalán semmi ürüggyel vagy 
követeléssel, zsarolással, vagy beleegyezéssel, idetartozó mindenféle 
igénnyel — noha eddig ez volt —, és a jövőben semmi többet nem 
szabad követelni. 

III. Ha ö Császári Felsége birtokai biztonságáért az egyéb határ 
szakaszokon mindeddig betartott szokás szerint erősségeket emeltetne, 
és azokat a városokat és várakat, amelyek a mondott két megyében 
és határaikon vannak, különösen pedig Szatmárt és Szabolcsot, Kallót. 
Ecsedet és — tetszése szerint — valamely több másikat meg is erődí
tené, rendes hadakat tábornokokkal mégse bocsássanak be, amit ha
sonló módon tartsanak meg a török és erdélyi határokon. Székelyhíd 
castellumát pedig a bajok elhárítására, melyek emiatt mindkét fél 
birtokait érthették, védőműveivel együtt rombolják le és tegyék a 
földdel egyenlővé úgy, hogy sem a két félnek, sem /bárki másnak ne 
lehessen azt valamilyen ürüggyel ismét felépíteni, megerődíteni vagy 
katonasággal ellátni 

IV. Hogy Rákóczi fiát, Kemény János fiát, vagy mást távoltartsunk 
Felső-Magyarországtól, és ne ronthassanak rá segélycsapatokkal Er
délyre, és ne szíthassanak új lázadást. Ezt, Ö Császári Felsége me-

66 A béke szövegét latinul 1804-ben adták ki. Stephannus Katona: História eritica Regum 
Hungáriáé stirpis Austriacae 33. köt. Budae, typus et sumptibus régiae universitatis Pes-
tanae, 1804. 565—568. o. — Német fordítását közli Wagner: i. m. 440—441. o. 

67 A török elleni védelem alapja végvárrendszerünk volt. Az ide tartozó várakat erős
ségük és jelentőségük alapján csoportosították. A legerősebbek neve castrum, a közepe
seké castellum, a kisebbeké fortalicium. 
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gyeit és fennhatóságát illetően a törökök és erdélyiek részéről egy
aránt tartsák be. 

V. Hogy ne legyen szabad oltalmat és támogatást nyújtani gonosz 
embereknek vagy a két császár ellenségeinek. 

VI. Hogy a fortaliciumot Kanizsával szemben,68 niely az említett 
lázadásokat alkalomadtán biztatná, egyik fél sem építtetheti újjá, és 
nem láthatja el őrséggel. 

VII. Hogy 'mindenkit, aki a fentemlített erdélyi mozgalmakban 
egyik vagy másik párt támogatására csatlakozott, helyezzenek vissza 
jogaikba és méltóságaikba, és azért ne zaklassák őket. Mindazonáltal 
engedelmeskedjenek fejedelmeiknek és ne okozzanak károkat hazá
jukban. 

VIII. Hogy ö Császári Felségének legyen szabad a Vág mentén és 
a Vágón túl fekvő Gután, birtokainak védelmére, új fortaliciumot 
emelnie. 

IX. Ezután sem az egyik, sem a másik fél nem kezdeményezhet 
egyáltalán semmiféle ellenségeskedést és portyázást. Az ezzel ellen
tétben cselekvőket szigorúan vonják felelősségre, hogy végre mind
két fél megfékezze és nyugalomba tartsa katonáit: mindkét fél had
seregét vonják vissza Magyarország és Erdély határaira, és azok ne 
térhessenek vissza, ameddig a nyomorult népség teljes békében élhet. 

X. A béke és jóbarátság nagyobb támaszaként a két igen hatalmas 
császár között egyezmény született, hogy ez a jótékony béke, Isten 
segítségével, jelen dátumtól 20 éven át tartson. Ezt 4 hónap múlva 
ünnepélyes küldöttségek ünnepélyes okmányként erősítsék meg, kár
pótlásként és közös öröm gyanánt. És hozzon a Római Császár követe 
a barátság jelképeként 200 ezer arany értékű ajándékot úgy, hogy 
az Ottoman Porta hasonló módon, ünnepélyes küldöttséggel, méltó 
és hozzáillő ajándékkal viszonozza. És jöjjön létre a küldöttségek cse
réje, az eddigi szokásokat megtartva a szokott helyen és módon. A 
békeszerződések azon további cikkelyei, melyeket a zsitvatoroki béke 
idejétől a, későbbi békeszerződések nem helyesbítettek vagy nem vál
toztattak meg, maradjanak érvényben. 

Készült a török táborban, Vasvár falunál, augusztus hónap 10-én, 
anno 1664." 

A vasvári béke, ezzel együtt Szentgotthárd diplomáciai értékének 
felméréséhez röviden kitérünk a békefeltételek kialakulására. 

A török diplomácia célja, mint 1663-ban is, Erdély biztosítása — 
legalább a szultántól függő Apaffy elismerésével; a császáriak által 
elfoglalt Székelyhíd várának leromboltatása, hasonlóképpen Zrínyi-
Újváré. A hadjárat megkezdése, 1663 tavasza óta fenntartották igé
nyüket 200 000 arany hadisarc és évi adófizetés elérésére.*59 Az utolsó 
béketárgyalásra a nagyvezér szentgotthárdi táborában került sor jú-

68 Zrí nyi-Ü j vá r ró l van szó. 
69 Alýons Huber: Österreichs diplomatische Beziehungen zur Pforte 1658—1664. Wien, Ver

lag Gerold, 1898. 67. o. 
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Hus 30-án. Erről Reniger követ jelentéséből értesülünk.70 A bécsi 
feltételek szerint Székelyhíd lerombolásáért a török kézben levő Szent-
jóbot kellett megsemmisíteni, és a császár visszakövetelte Érsekúj
várt is. (Ez legfeljebb a tárgyalások elhúzódását biztosította . . .) Ami
kor Reniger Guta felépítését terjesztette elő, Ismail boszniai pasa át
adta neki e török feltételeket. Erdély szóba sem jöhet a rendezésnél, 
minthogy szultáni birtok.71 Nem egyeztek bele Szentjób lerombolá
sába.72 Guta felépítését akkor fogadták volna el, ha Lipót lemond 
Zrínyi-Újvár és Kiskomárom helyreállításáról. Érsekújvár visszaadá
sáról nem lehet szó, akárcsak a zsitvatoroki béke megújításáról. Fizes
sen a császár 200 000 arany kárpótlást, felét természetben. A török 
feltételek sokkal súlyosabbak, mint a későbbi béke pontjai! A szent
gotthárdi vereség azt jelentette Köprili számára, hogy Bécs felé áttör
ni igen kockázatos — csak újabb, legkorábban egy év múlva végre
hajtható — hadművelettel lehetséges. Erről lemondva, Zrínyi-Újvár 
lerombolása, Érsekújvár, Nagyvárad stb. megtartása után többet nem 
remélhetett a török diplomácia. 

A diplomáciai lehetőségeket tekintve Bécs is elégedett lehetett. Ha 
Erdélynek fegyverrel történő 'megtisztítását nem kísérelhették meg, 
nem várhatták, hogy a Porta önként kiüríti. Arra sem lehetett számí
tani, hogy a török a harcban szerzett várakról békével lemond. Elfo
gultság ezek álapján azt állítani, hogy a vasvári béke „megalázó" a 
császár részére,73 sőt „gyalázatos".74 Nem fedi a történeti valóságot, 
hogy „ . . . a bécsi udvar diplomatái szégyenletes békealkut írtak alá, 
mintha csak meg akarták volna hálálni a török szívességét, amiér t . . . 
az erdélyi fejedelemséget őhelyettük is feldúlta."75 A vasvári béke — 
ámbár a magyar rendek joggal kifogásolták, hogy ratifikálása meg
kérdezésük nélkül történt — mindkét fél számára elfogadható mó
don rögzítette az 1661—1664 között kialakult helyzetet. 

Más kérdés, hogy folytatnia kellett volna Bécsnek a háborút, vagy 
nem? A vasvári békével lényegesen kedvezőbb feltételeket csakis to
vábbi katonai sikerekkel lehetett volna elérni, hiszen a szentgotthárdi 
győzelem semmiképp sem volt döntő. A nagyvezér elvonult Érsekújvár 
védelmére, de a szövetséges seregek is további hadmozdulatokat haj
tottak végre.76 A rendek, Zrínyi, a közvélemény egyaránt komoly 
törökellenes háború megkezdését várta. Ezek után a magyar érdekek 
elárulását látták abban, hogy a török kiűzése helyett húsz évre el
odázták a háborút. Másrészt ez a béke mégiscsak Erdély, Érsekújvár, 
Zrínyi-Újvár stb. elvesztését szentesítette, és ez magyar szempontból 
teljesen érthető elkeseredést szült. 

70 Jelentését néhol eltérő feldolgozásokból ismerjük. 
71 Huber: I. m. 73. o. 
72 Hammer—Purgstall: I. m. 557. o.; Wagner: I. m. 439. o. 
73 széchy Károly: I. m. 132. o. 
74 MarHó Arpád: I. m. 166. o.; Klaniczay Tibor: I. m. 786. o. 
75 Benczédi László: Zrínyi Miklós és kora. Bevezető tanulmány a Zrínyi Miklós hadtudo

mányi munkái c. kötetben. 38. o. 
76 iorga: I. m . 118. o. — A Had i t anács m é g augusz tus 16-án is összeült a további h a d m ű 

veletek és lehetőségek megv i t a t á sá ra (Wagner: I. m. 442. o.) 
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Tanulmányunk elején feltételeztük, hogy a vasvári béke időpontjá
nak, feltételeinek meghatározásában a Habsburg-ház politikai célja 
döntött: nyugodt helyzetet biztosítani Keleten a várható nyugati há
ború megvívására.77 A továbbiakban arra kell választ keresnünk, 
hogy: 

1. Helyesen mérte-e fel Bécs a politikai, katonai lehetőségeket? 
2. Jogos-e számonkérnünk a -magyar érdekek háttérbe szorulását, 

felvetve nemzeti érdekeink elárulását? 
Volt-e elegendő ereje a Habsburg-háznak egy esetleges törökellenes 

háborúhoz, a török kiűzéséhez? Ügy látszik, ezt Bécsben akkor két
ségbe vonták, három okból: Ausztria gazdasági helyzete, az ellensé
ges magyar közhangulat és a magyar rendek tartózkodása a háború
tól, végül a külföldiek kétes értékű segítsége miatt.78 

A gazdasági és politikai helyzet a török birodalomban lényegesen 
rosszabb volt és nem valószínű, hogy az osztrák államvezetés erről ne 
tudott volna. A fő kérdést az jelentette, hogy ki tud-e állítani és el 
tud-e látni Ausztria olyan sereget, amely legyőzheti a törököt, vagy 
nem. A kérdés mennyiségi oldala — 60—80 000 fő kiállítása — nem 
akadály, ha Bécs, hozzászámítva a várható külföldi segítséget, komo
lyan háborúra szánja el magát. 

Minőségi téren a szövetséges hadak fölényben voltak. Ezt bizonyí
tották az 1664-es év eseményei, közvetve pedig a harcokban már részt 
vett vezérek (Montecuccoli, Souches, Zrínyi stb.) és katonák tapasz
talatai is ezt mutatták. 

A magyar felháborodást Bécsben inkább csak ürügyként említhet
ték fel, hiszen ezt éppen az váltotta ki, hogy Bécs nem vállalkozott 
nagyobb szabású hadműveletökre. Ezek szerint, a valóságos erőviszo
nyokat tekintve, a törökellenes felszabadító háborút jó eséllyel kezd
hették volna meg 1664-ben. Ez azonban a francia veszélyre való te
kintettel nem valósult meg. 

Van olyan vélemény, amely a francia veszélyre való hivatkozást 
nem érzi teljesnek, hiszen Ausztria 1683-tól egy időben viselt hadat 
a franciák és törökök ellen, tehát a kétfrontos háború nem volt szá
mára végzetes.79 Felmerülhet az az ellenvetés is, hogy 1683-ban nem 
a franciák, hanem a törökök ostromolták Bécset — nem kellett volna 
előbb velük leszámolni? 

1664-ben joggal hihették a Habsburgok: húsz év elegendő lesz ar
ra,- hogy Nyugaton legalább az tisztázódik, kinek a segítségére szá-

77 Van olyan elmélet is , amely a hadműve le t ek fé lbeszakí tását az előző évek poli t ikájá
tól függet lenül tá rgya l ja . (Wagner: I. m. 50., ill. 159. o.) — Szer in te a császár n e m vet te szí
vesen igénybe XIV. Lajos és a befolyása alá t a r tozó Ra jna i Szövetség segítségét. A szent
go t thárd i csata előtt mégsem kö the te t t békét , m e r t az akkor i tö rök fel tételek számára be-
csüle tsér tőek és h á t r á n y o s a k vol tak . A francia szövetség mellőzését Lipót a k k o r kockáz ta t 
ha t t a volna meg, ha Zr ínyi -Üjvár alat t n e m t a k a r é k o s k o d n a k az e rőkke l . Előnyösebb bé
kefel té teleket pedig ko rábban , pé ldáu l Zr ínyi tél i had j á r a t á t követően kel le t t volna ajánla
nia . Ez azonban n e m volt szándéka az u d v a r n a k . 

78 Perjés Géza: A szen tgo t thá rd i csata. VSZ 1964. 3. szám, 325. o. 
79 Uo. 350. o. — A ké rdés ha t á rozo t t abb megoldásá t a t u d o m á n y je lenlegi á l lásánál nem 

tartja lehetségesnek. 
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míthatnak. Nem láthatták előre, hogy Magyarországon olyan erős 
mozgalom indul — Thököly é —, amely végső soron a török politikát 
is számukra kedvezőtlenül befolyásolja. A bécsi diplomácia azt a tényt 
sem sejthette, hogy 1683-tól kétoldalú háborúra kényszerül, sőt győz
tesen kerül ki abból. Ezután tehát csak azt kell eldöntenünk, nem ér
tékelték-e túl a francia veszélyt? 

Bécs joggal tartott attól, hogy a franciákkal szemben magára marad 
— ezt a korábbi fejtegetések során láttuk. A későbbi események mégis 
úgy alakultak, hogy Európa nagyhatalmai nem támogatták a hódító 
francia célkitűzéseket. Amikor Franciaország 1667-ben a pireneusi 
szerződés alapján formált jogcímmel megtámadta Spanyolországot, sa
ját korábbi iszövetségesei, Hollandia, Anglia és Svédország fordultak 
vele szembe, és rákényszerítették az — egyébként előnyös — aacheni 
békét (1668). 1672—78 között XIV. Lajos most már Ausztria és Hol
landia ellen indított újabb háborút, de az előbbiek ellenállása és Ang
lia fellépése miatt ismét — ezúttal is előnyös! — békekötésre kény
szerült. (Nymwegen, 1687.) Az 1683-as osztrák—török háború idején 
terjesztette ki hatalmát Franciaország a nyugati német fejedelemsé
gekre. Lipót ekkor a franciák minden hódítását elismerte. 1686-ban 
viszont a francia terjeszkedést megelégelő államok létrehozták az 
augsburgi ligát, Ausztria, Spanyolország, Svédország, Hollandia rész
vételével. Az ilyen erőviszonyokkal folytatott háború után 1697-ben, 
a rijswijki békében, még mindig nem tudták Franciaországot nagyobb 
engedményékre kötelezni. XIV. Lajos birodalmát csak a spanyol örö
kösödési háborút lezáró utrechti békében (1713) sikerült térdre kény
szeríteni. 

Ezek a tények bizonyítják, hogy Franciaország XIV. Lajos ural
kodása idején a legerősebb európai állam volt, amelytől joggal tartott 
Bécs. 

Az elemzések alapján három következtetés adódik: 
— Ausztria minden bizonnyal súlyos vereséget szenved, ha a kü

szöbön álló francia háborút egyedül kell vívnia; 
— Az osztrák diplomácia nem látta előre — tegyük hozzá: nem 

is láthatta minden kétséget kizáró bizonyossággal —, hogy korábbi 
ellenfelei, Franciaország korábbi szövetségesei, mellé állnak a hábo
rúban. 

A várható háború idejére, lehetőleg minél tovább, biztosítani kel
lett a keleti határokat. 

Az eseményeket összefoglalva: 1664-ben Ausztria lényegében azért 
helyezte biztonságba keleti határait, hogy nyugodtan mérkőzhessen 
meg nagyhatalmi céljai érdekében Franciaországgal. Ezzel szemben 
a magyar nemzeti érdek azt kívánta volna, hogy az országot a török 
hódítás alól mielőbb szabadítsák fel. Az érdekek különbsége megold
hatatlan ellentétet alakított ki. Bécs 1664-es döntését, bár számunkra 
két évtizeddel meghosszabbította a török igát, mégsem helyes „gyalá-
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zatos, áruló és a magyarság érdekeit feláldozó békeszerződés"80 meg
jelöléssel elítélnünk. A kor adott politikai viszonyai és az agresszív 
francia törekvések más megoldást nem tettek lehetővé. 

Az 1664-es magyarországi katonai és politikai események, vélemé
nyünk szerint, így helyezkednek el a nemzetközi politika, a bécsi kül-
és belpolitikai intézkedések bonyolult láncolatában. Ebben a rend
szerben Montecuccoli személye igen feis tényező. Nem az ő tétlensége, 
személyes elhatározása döntött Zrínyi-Ű j várról. Neki a császári poli
tikához, parancsokhoz kellett tartania magát, ha az többször az ő el
gondolásait keresztezte is, például a haditervek készítésénél. Értel
metlen lenne őt ezért felelősségre vonni, szembeállítani működését a 
magyar érdekekkel,81 vagy katonai tudását lebecsülni annak a hadvi
selésnek az alapján, amelyre a császári politika kényszerítette. Lehe
tőségéhez mérten Montecuccoli általában megállta helyét az 1664-es 
hadjáratban. Seregét jól együtt tartotta a júliusi kudarcok után, felvo
nulása a Rába mentén mesteri volt. A szentgotthárdi csatában jól 
osztotta be erejét és tartalékait, 'harcparancsával jól 'készítette fel sere
gét. Hibákat is követett el: mint fővezér, ő is felelős azért, hogy jú
lius 31-én nem erősítették meg kellőképpen a Rába-partot. Állásfog
lalása nem helyeselhető a vezérek tanácsában, sem a csata szüneté
ben, sem az üldözés kérdésében. 

Személyes érdemeit a török áttörés megakadályozásában nem kiseb
bíti a hadjárat korábbi szakaszában, császári alárendeltségben foly
tatott tevékenysége. 

80 Klaniczay Tibor: I. m. 786—787. o. — Egyúttal nem fogadhatjuk el azt a szűk nemzeti 
látókörön alapuló véleményt sem, hogy a magyar főurak panaszkodásának a legkevesebb 
alapja sem volt. (Hugo Hantsch: Die Geschichte Österreichs 1648—1918. Graz—Wien—Köln, 
Verlag Štyria, 1953. 34. o.) — A két érdek között alapvető különbség, hogy a magyar érde
kek megvalósítása Bécstől függött, míg fordítva ez nem állt. A mi érdekeinknek mindad
dig, sajnos, alkalmazkodni kellett az osztrák törekvésekhez, amíg magyar területeken folyt 
a törökellenes harc. Erre figyelve érdemes elgondolkodni azon, hogy Habsburg-ellenes moz
galmaink, gyengítve az osztrák erőket, tulajdonképpen a török uralom fennmaradását segí
tették elő. A török kiűzésével az osztrák központosító politika létalapja semmisült meg, de 
maga a politika fennmaradt, sokáig állandó összeütközésben a nemzeti érdekek előtérbe 
helyezéséért — most már minden szempontból haladóbb — harcot folytató mozgalmainkkal. 

81 Klaniczay Tibor: I. m. 722. o. 
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H A D T Ö R T É N E L M I OKMÁNYTÁR 

HOHENZOLLERN RESTAURÁCIÓS REMÉNYEK 
ÉS A HITLERI FASIZMUS 

(ISMERETLEN DOKUMENTUMOK A SZÁMŰZÖTT II . VILMOS CSÁSZÁR 
ÉS HITLER ADOLF KAPCSOLATÁRÓL) 

Farkas Márton 

A marxista történettudomány napjainkban is fennálló egyik legfon
tosabb feladata a hitleri fasizmus történetének beható vizsgálata. 
E vizsgálat az elmúlt évtizedek szorgos kutatómunkája nyomán igen 
sok eredménnyel járt, s a fasizmus történetére vonatkozó hatalmas 
anyag feltárásához vezetett. 

A kutatómunka természetéből következőleg azonban mindenkor szá
mítani lőhet olyan ismeretlen anyagok, főleg levéltári dokumentumok 
felbukkanására, melyek a már eddig kialakult képet nemcsak gazdagít
ják, hanem bizonyos mértékig meg is változtathatják. Az alább közzé
tett és a nyugat-berlini Geheimes Staatsarchivban őrzött dokumentu
mok, amelyek eddig hazánkban ismeretlenek voltak, kiválóan alkal
masak arra, hogy a német fasizmusról alkotott képünket árnyaltabbá, 
gazdagabbá tegyék. 

A Nyugat-Berlinben levő Geheimes Staatsarchiv anyaga a magyar 
történészek szempontjából igen figyelemreméltó. Azon túlmenőleg, 
hogy a délkelet-európai, így a magyar történeti fejlődéssel kapcsolatos 
iratok nagy számban találhatók — elsősorban a XIX. század második 
felére és a XX. század elejére vonatkozólag —, a levéltárban elhelye
zett Brandenburgisch-preussisches Hausarchiv, vagyis az egykori Ho-
henzollern uralkodóház levéltára a német és egyetemes történet sok 
esetben nem ismert levéltári anyagait tartalmazza. Ez utóbbiak közül 
kiemelkedik a Rep. 53/a/Nr. 35. jelzetű csomag. Ebben az 1918-as no
vemberi forradalom győzelme után elmenekült, majd a császári trónról 
lemondott II. Vilmos német császár és fia, Vilmos trónörökös Hitler 
Adolffal, a náci párt vezetőjével folytatott levelezésének fellelhető pél
dányait gyűjtötték össze több, a császári háznak a weimari köztársaság 
idején és a fasizmus hatalomra jutása időszakában kifejtett politikai 
tevékenységét regisztráló s egyéb, a családi ház életére vonatkozó 
kevésbé fontos, illetve jelentős dokumentumával együtt. 
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Az említett aktacsomagban levő anyag a Hohenzollern4iáz ügyeit 
intéző és Nyugat-Berlinben székelő ún. főhivatal engedélyével kutat
ható azzal a megszorítással, hogy róla fényképfelvételek nem készít
hetők, így a kutató a dokumentumok szorgalmas lemásolására kénysze
rül, de vigasztalja az a tudat, hogy a levelöknek fordításban való köz
zététele ellen az említett főhivatal észrevételt nem emel. 

Az alábbiakban publikált levelezés, továbbá jegyzőkönyvek, feljegy
zések és memorandumok, összesen 11 db irat, 1932. szeptember 25— 
1934. április 27-e közti időben keletkeztek. Szükségesnek látszik, 
hogy az iratok születésének előzményeit és körülményeit, ha nagyon 
vázlatosan is, de áttekintsük. 

Mint arról már említés történt, 1918. november 10-én, a német pol
gári demokratikus forradalom másnapján II. Vilmos császár udvartar
tásával együtt elmenekült Németországiból és a holland kormánytól 
kapott menedéket. Fia, Vilmos trónörökös ugyancsak hollandiai szám
űzetésre kényszerült. A forradalom egyik legjelentősebb alkotmányjogi 
győzelme november 26-án következett be a császár és a trónörökös hi
vatalos lemondásával. Az ellenforadalom felülkerekedése, majd stabi
lizációja után a weimari köztársaság oly értelemben rendezte a lemon
dott Hohenzollern-ház státusát, hogy annak Németországban lévő tulaj
donát meghagyta, sőt lehetővé tette a trónörökös 1923-ban bekövetke
zett hazatérését is. II. Vilmos haza jövetelétől azonban az antanthatal
mak tiltakozása és a versaillesi békeszerződés vonatkozó paragrafusai 
alapján elzárkózott. II. Vilmos így Hollandiából kísérte „forró szívvel" 
a „hazában folyó eseményeket" és élvezte a németországi birtokai
ból, vállalataiból befolyó tekintélyes jövedelmet, amit a kormány be
leegyezésével a császári ház ügyeit intéző főhivatal rendszeresen át
utalt számára. Maga a trónörökös az államtól visszakapott postdami 
kastélyában lakott (Cecilienhof) és csakhamar bekapcsolódott — apja 
beleegyezésével és anyagi támogatásával — a weimari köztársaság 
megdöntéséért és a Hohenzollern-császárság restaurációjáért folytatott 
harciba. 

Vilmos trónörökös — apjától kapott utasításoknak megfelelően — 
csakhamar beléptette az ugyancsak visszatért Hohenzollern-hercegek 
egy részét a szélsőségesen reakciós, revansista katonatisztek ellenforra
dalmi fegyveres szervezetébe, az 1918. november 13-án Magdeburgban 
alakult Stahlhelm szövetségbe és szoros kapcsolatokat épített ki a Né
met Nemzeti Néppárttal, a porosz nagybirtokosok és ultra konzervatív 
nagytőke politikai szervezetével. A trónörökös által rendezett sorozatos 
vadászatok s egyéb alkalmak kiválóan alkalmasak voltak a „vörös gyil
kosok" kezébe került „weimari demokrácia" elleni politikai cselszövé
sekre. Ezek egyik eredménye volt — kis túlzással — von Hindenburg 
tábornagynak, a szélsőséges konzervatív reakció emberének bejuttatása 
a birodalmi elnöki székbe 1925-ben. A császári reakció ez idő tájt azon
ban mind nagyobb figyelmet fordított arrra a „csodálatos mozgalomra", 
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melyet az 1923 novemberében szétvert, de 1925-ben a nagytőke támo
gatásával újjászervezett „Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt", 
Hitler Adolf pártja testesített meg. A kispolgári és lumpen elemek tö
meges beáramlása a náci pártba, továbbá Hitler szélsőségesen reakciós, 
nagyhatalmi és kommunistaellenes demagógiája pedig egyenesen az ér
deklődés középpontjába került a császári háznál. 1927—28-ban elsősor
ban a trónörökös nyomására — aki a náci párt sikereinek lenyűgöző 
hatása alatt állt s Hitlert a jövő emberének látta — és II. Vilmos Hol
landiából adott utasítására a királyi hercegek ifjabb nemzedéke, élén 
Eitel Friedrichhel, nemcsak a náci pártba lépett be, hanem az SA-nak, 
illetve az SS-nek is tevékeny harcosává vált. Ezt követte a császár 
közvetlen környezetében élő, számos monardhista érzelmű személy 
szolgálatának felajánlása Hitler számára (v. Levetzow admirális, 
v. Kleist háziminiszter stb.). A császári ház ítéletét Hitlert illetően ta
lán annak a levélnek részlete tükrözi legjobban, amit v. Levetzow ad
mirális intézett Hitlerhez 1928 tavaszán:* 

,,S ehhez (azaz Hitler szolgálatához) lángoló gyűlöletemből merítem 
az erőt és nem engedem, hogy a gyűlöletben bárki is felülmúljon Né
metországban; merí tem abból a szent gyűlöletből, amelyet a mocsok
ban és szégyenben termett , hitszegéssel és árulással becstelenül létre
jött novemberi köztársasággal szemben érzek. 

Merítem az erőt továbbá az Ön soraiban való harchoz nagy egyéni
ségével szembeni rendíthetetlen bizalomból, államférfiúi kötelességéből 
és az Ön által — Hitler Űr! — életre keltett német szabadságmozgalom
ból — hitemre —, egyedül az lesz képes arra, hogy a szemmel látha
tóan Isten átkával sújtotta rendszert, a mából kitörölje és szégyenle
tes bilincseitől szenvedő, forrón szeretett hazánkat megszabadítsa. 

Császári uram és az ősi uralkodóház iránt utolsó leheletemig tanú
sítom változatlan hűségemet az egész világ előtt. Egy volt császári tiszt, 
aki másként gondolkodik, gyáva, elvtelen és jellemtelen gazember 
lenne a szememben. 

De eltekintve e becsületbeli kötelezettségtől, kiérlelt történelmi isme
retek birtokában, továbbá az utóbbi 13 év eseményei következtében, 
tehát értelemszerűen is, mélyebben, mint valaha, arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy népünk számára tartósan csupán a legitim-monarchista 
államforma a német sajátosságoknak a leginkább megfelelő s ezért a 
jövő szempontjából is egyetlen államformaként jöhet szóba. És a fel
ismerésből is merítek erőt, hogy magamat éppen az ö n rendelkezésére 
bocsássam. 

Mert az Ön mozgalmának mély népiségében kell gyökereznie a ko
ronának és jogarnak, hogy gyökereik a német talajban örökre megma
radjanak. 

Szívem szerinti vágyam volt, hogy a jövőbeni hitemet Ön előtt, mint 
férfi a férfi előtt legalább e néhány alapvető kérdésben kifejezésre 
juttassam." 

* Lásd a Rep. B/a/Nr. 35. jelzésű csomagot. 
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Hitler a kapott felajánlkozást készséggel elfogadta és Levetzow ad
mirális — más császári tiszttel együtt — mint náci képviselő vonult be 
a Reichstag épületébe. 

A levélrészletből is láthatóan, a legitim-monarchista törekvés a 
császári háznak Hitlerrel való kapcsolatában igen erős hangsúlyt kapott. 
Hitlernek ez ellen kifogása nem volt, sőt ő maga nem egy ízben úgy 
nyilatkozott, hogy „műve" koronájának a monarchia visszaállítását és 
a Hohenzollern-ház visszahozását tekinti. Hitler eme politikai taktikája 
Németország legitimista-konzervatív köreinek a náci párt mögé való 
felsorakoztatását célozta. (A későbbi események igazolták, hogy ez a 
taktika túlnyomó részt bevált.) 

Helytelen volna azonban azt hinni, hogy a császári háznak Német
országba való visszatérését egyedül a náci párt hatalomraj utasától 
várta. II. Vilmos kezdettől fogva averzióval viseltetett Hitler és „de
magóg barátaival" szemben. Az 1929-es év azonban meggyőzte arról, 
hogy Hitler nélkül a császári ház által annyira favorizált Német Nem
zeti Néppárt és a Stahlhelm Szövetség egyedül képtelen a hatalom 
megragadására, különösen egy olyan időszakban, amikor a világgazda
sági válság a külföldi kölcsönöktől és jóvátételtől terhelt Németorszá
got elérte s ahol a kommunista párt akcióegységért folytatott harca a 
szociáldemokrata pártot is a szervezkedő jobboldal elleni szövetségbe 
sodorhatta. II. Vilmos véleménye teljesen megegyezett A. Hugenberg 
nagyiparos, a Néppárt elnökének nézeteivel és szívós munkával lét
rehozták a Néppárt, a Stahlhelm és a hitleri náci párt akcióegységét 
Németország haladó, demokratikus erői ellen. A gazdasági válság sú
lyos évében, 1931-ben az akcióegység az ún. „Harzburgi Frontban" 
csúcsosodott ki, mely a jobboldali hatalomátvételre, tehát a „kommu
nista, szociáldemokrata, centrum szövetség" mielőbbi megsemmisítésére 
irányult. A valóságban ilyen szövetség nem volt, csupán arról volt szó, 
hogy a hatalmon levő Brünig centrista kormány ahhoz a szociálde
mokrata párthoz közeledett, amely a kommunista párt akcióegységre 
szóló felhívását s ezzel a német munkásosztály megteremtésének egy
ségét elvetette, és a fasizmus későbbi győzelmének egyengette útját. 

A szembenálló erők összecsapása az 1932 tavaszi birodalmi el
nöki választásokon következett be. S ez összecsapás alkalmából a csá
szári ház végzetes hibát követett el: a birodalmi elnöki jelöltek kö
zül nem Hitlert, hanem bizalmasát, Hindenburg tábornagyot támo
gatta a Néppárton és a Stahlhelmen keresztül. E taktikai hiba oka egy
szerű volt: a császári ház „nemzeti egység" mozgalmának koncepció
jában a Néppárt és a Stahlhelm játszotta a vezető szerepet, amelyben 
Hitler és pártja csak szövetséges volt. E koncepció feltételezte, hogy 
a náci párt „nemzeti" elemeit a Hindenburg elnöksége alatti „nem
zeti" kormány megszabadítja a demagóg vezetők „terrorjától" és a 
kormány mellett a monarchista restauráció feltételei is létrejönnek. 
De a koncepció nem számolt azzal, hogy a nagytőke már jórészt Hit
ler mögé állt így, bár a választásokon Hindenburg győzött és május
ban a „szocikra és kommunistákra kacsingató" Brünig-kormány meg-
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bukott, Hitler azonnal kiásta a csatabárdot a Néppárt és a Stahlhelm 
ellen. 

A júliusban hatalomra lépő „pártonkívüli" Papen-kormány időszaka 
az osztályellentétek rendkívüli kiéleződését hozta és a forradalmi töme
gek elszánt harcát a fenyegető fasizmus ellen. Az uralkodó osztályok 
számára válságos helyzet tükröződött azon a megbeszélésen, amelyet a 
császári ház tudtával és beleegyezésével Hindenburg folytatott Hitler
rel augusztus 13-án, s amelyben Hitlernek felajánlotta az alkancellári 
tisztséget és a porosz miniszterelnökséget. Hitler, aki maga mögött 
tudta a nagytőke, a kispolgárság és a lumpen elemek támogatását, 
mindkettőt visszautasította. Ezzel a császári ház dédelgette egységfront 
kettészakadt s napirendre került a forradalmi tömegek felülkerekedésé-
nek veszélye. Ezek az aggodalmak motiválták Vilmos trónörökös két
ségbeesett, szeptember 25-én Hitlerhez írt levelét (2. sz. irat) és II. 
Vilmos október 27-i megsemmisítő bírálatát (3. sz. irat) Hindenburg 
„baklövéséről", továbbá Hitler politikai talentumáról. Hitler a t rón
örökösnek már szeptember 28-án válaszolt (4. sz. irat). Levele rend
kívül tanulságos: a császári ház iránti szolgai alázat mondatai mellett 
sorakoznak az ismeretlenségből és szegénységből keserves harccal fel
törő néptribunt, népvezért festő szavak a dicsőség piedesztál] ára emelt 
Hindenburg politikai denunciálásával és a magabiztos Hitler demagóg 
politikai célkitűzéseivel s céltudatosságával együtt. De a kiskapu is 
nyitva maradt a sorok között a császári ház felé, amely a trónörökös
ben a remény sugarát csillanthatta fel: a nagy mű terve, a restauráció 
nem tekinthető elveszettnek. 

A trónörököst azonban láthatólag nem nyugtat ták meg teljesen Hit
ler szavai, annál is inkább, mert a császári emigrációban augusztus 
13-a után kitört „palotaforradalom" eseményei a náci vezetők „való
ságos emberi értékeire" irányították a figyelmet. 

A nácik harca a Papen-kormány s vele a Néppárt és Stahlhelm 
ellen súlyos belső válságot idézett elő a hollandiai emigrációban, 
amelynek kapcsán a császár konzervatív hívei követelték a nácibarát 
elemek eltávolítását a császár környezetéből. Ez utóbbiak vezetője 
v. Kleist háziminiszter volt, akiről kiderült, hogy annak a Göringnek 
művészet iránti érdeklődését, aki a császár és a trónörökös közé éket 
akart verni, a császár tulajdonában lévő műtárgyak, festmények stb. 
ajándékozásával igyekezett kielégíteni II. Vilmosnál tett többszöri láto
gatása alkalmából, sőt elfogadta Göring meghívását az Odera menti 
Schwedtben tartandó nagy vadászatra is. V. Kleist és társai ellen szi
gorú vizsgálat indult, amely nevezett „legkegyelmesebb felmentésével" 
végződött tisztsége alól. V. Kleist eltávolítása csakhamar a Németor
szágban működő és a nácik 230 reichstagi képviselője között helyet fog
laló monarchista tisztek fülébe jutott, akik nevében Levetzow admirá
lis felháborodva tiltakozott (december 12-én). Levetzow levelében el
mondta, hogy számára érthetetlen a nácikkal szimpatizáló igaz hazafiak 
„üldözése" a császári emigráció részéről, annál is inkább, mivel július 
21—26-i doorni, szeptember 27—30-i zandoorti, továbbá október 8— 
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12-i doorni tartózkodása alkalmával őfelsége nemcsak helyeselte náci 
képviselői tevékenységét, hanem egyenesen kérte őt a náci vezetőkkel 
való „őszinte és baráti kapcsolatok kiépítésére". Ö nemcsak a császári 
instrukciók, de egyéni meggyőződése alapján is arra törekedett, hogy 
„Hitlert és munkatársait hűséggel kövesse, akik éppen olyan jó ha
zafiak, mint Őfelsége". (II. Vilmos széljegyzete: Göbbels??) Kéri őfel 
ségét, vegye figyelembe, hogy „nem lehet az áradat partján állni és 
ellengátakat építeni, különösen akkor, ha az áradat vezetői a legjobb 
német férfiak, akik a legitim-monarchista restaurációt elősegíthetik". 
(II. Vilmos széljegyzete: sajnos, nem igaz . . . Hitler? Göring?) Azt pe
dig egyenesen nem tudja mire vélni, hogy Őfelsége egy tollvonással 
megszüntette a császári bevételekből eddig rendszeresen élvezett havi 
járadékát. (Lásd: Rep. 53/a/Nr. 35. v. Levetzow levelét II. Vilmoshoz 
1932. december 12-én.) 

Maga a trónörökös az emigrációs belháborúra mérséklőleg igyekezett 
hatni. Apjához írt november 13-i levelében ugyan maga követelte a 
korrupt v. Kleist eltávolítását, de kérte őt, vegye figyelembe, hogy a 
legközelebbi hónapok, talán évek „hazánk és házunk jövője szempont
jából abban az értelemben lesznek döntőek, hogy a monarchia vissza
térésének kérdése a politikai érdeklődés és szükségesség előterében 
marad". (Lásd uo. Kronprinz Wilhelm II. Vilmoshoz küldött levelét.) 

Alig telt el 2 hónap, Hindenburg birodalmi elnök 1933. január 30-án 
Hitlert kinevezte birodalmi kancellárnak. A kinevezésben a Hohenzol
lernek közreműködésének közvetlen szerepe nem volt, Hitler a forra
dalomtól rettegő nagytőke segítségével, a Hohenzollernek effektív tá
mogatása nélkül hatalomra jutott. A kinevezés ténye mellett meglepe
tésként hatott, hogy a Néppárt vezetője, A. Hugenberg és a Stahlhelm 
vezére, v. Seldte a Hitler-kormány tagja lett — a Hohenzollernek elő
zetes beleegyezése nélkül. (Előbbi a gazdasági, utóbbi a munkaügyi 
tárcát kapta.) Az más kérdés, hogy ezzel a lépéssel — talán tudatosan 
is — aláírták a Néppárt és Stahlhelm halálos ítéletét. (Előbbit felosz
latták, utóbbit beolvasztották az SA-ba, majd 1935-ben végleg meg
szüntették.) 

Hitler hatalomra jutása a császári ház szempontjából új helyzetet te 
remtett, ami semmiesetre sem volt irigylésre méltó. Habár a császári 
ház különleges státusához a hitleri kormány egyelőre nem nyúlt, csak
hamar vészjelek sejtették, hogy nemcsak a politikai szerep felszámolá
sa, hanem a gazdasági létalap kihúzása is napirendre kerül a fasizmus 
részéről. 

A vészjelekre a császári ház sajátos módon reagált: a fasiszta szerve
zetekben tevékenykedő hercegek eddig nem tapasztalt politikai aktivi
tása következett be a fasizmus stabilizációja érdekében (amelynek kap
csán pl. Eitel Friedrich herceg Göbbels propagandakörútjának proto
kollfőnöke lett). Majd erős propagandakampánnyal bizonygatták azt 
az „elévülhetetlen érdemet", amit a császári ház a német fasizmus ha
talomra jutásáért folyó harcban szerzett. 
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1933 szeptemberéig azonban a nácik által elkövetett sérelmek annyi
ra felszaporodtak, hogy v. Dommes tábornok, a császári ház ügyeit 
intéző főhivatal vezetője, kihallgatást kér t dr. Lammers államtitkártól, 
a birodalmi kancellária vezetőjétől (lásd 5. sz. irat). A kihallgatás szep
tember 26-án történt meg, amelyen v. Dommes memorandumot nyú j 
tott át (lásd 6. sz. irat), felsorolván benne mindazokat a sérelmeket, 
amelyek a császári házat az utóbbi időben érték, követelvén egyben 
azt is, hogy a ház helyzetét véglegesen tisztázzák az „új államban". A 
memorandumban a beszélgetés folyamán v. Dommes is Hitler mo-
narchista érzelmeire appellált, kifejezésre jut tatván azt, hogy Hitler 
nemegyszer hangsúlyozta: műve koronájának tekinti a monarchia visz-
szaállítását és a Hohenzollernek visszahozását. V. Dommes nem re j 
tette véka alá csalódottságát a kormány kisajátítási akciója láttán, 
amely ,,a telepítés" jelszavával a császári házat egymás után fosztja 
meg birtokaitól. V. Dommes feljegyzéséből világosan látható, hogy 
Lammers vele a hatalomra jutott rezsim pozíciójából beszélt, kifeje
zetten éreztetve a császári ház kiszolgáltatottságát. V. Dommes viszont 
eredményként könyvelte el egy esetleges Hitler-kihallgatás lehetősé
gét. Mielőtt erre sor került volna, Hindenburg közvetítésével v. Berg 
tájékozódott Hitlernél: van-e remény a monarchia restaurálására? A 

• megbeszélésről Blomberg hadügyminiszter tájékoztatta v. Dommest, 
aki arról feljegyzést küldött II. Vilmosnak (lásd 7. sz. irat). 

A feljegyzés szerint Hitler a császári házat bizonytalanságban hagy
ta : ha szavakban továbbra is a restauráció mellett foglalt állást, annak 
megvalósítását a végtelenségbe tolta ki. V. Dommes keserűen jegyezte 
meg Blomberg előtt, hogy Hitler nyilatkozatából kitűnően a kérdés 
pozitív értelmű megoldásával nem kívánnak foglalkozni. Blomberg — 
feltételezhetően Hitler utasítására — válaszul szóba hozta Vilmos 
trónörökös fiának, Vilmos hercegnek rangon aluli házasságkötési ter
vét, ezáltal is kifejezve a restauráció előtt álló ilyen jellegű akadá
lyokat. 

V. Dommes s vele a császári ház ekkor még nem látta világosan, 
hogy Hitlernek többé már nincs szüksége a HohenzolleiTHházra. Ez a 
tény csak akkor kezdett megvilágosodni előttük, amikor Hitler meg
indította a császár politikai denunciálásának folyamatát azokkal a 
II. Vilmos személye ellen irányuló támadásokkal, amelyeket a náci párt 
alsóbb funkcionáriusai és felsőbb vezetői hajtottak végre a császári ház 
tulajdonában eddig meghagyott javak újabb kisajátítási hullámával 
együtt. 

V. Dommes tábornok mindezek miatt 1933. október 24-én kihall
gatást kér t magától Hitlertől, amely a császári ház szempontjából lé
nyegében eredménytelenül végződött (lásd 8. sz. irat). Hitler a kihall
gatás során a politikai mellébeszélés magas iskoláját mutat ta be, de 
nem feledkezett meg arról sem, hogy személyét a monarchista Dom
mes előtt magasan a császár fölé emelje. Szavai azonban programját is 
konkretizálták, amely ellen Dommes nem tehetett semmi kifogást, illet-
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ve a császár nevében elismerte azok helyességét kissé azzal a fájdal
mas érzéssel, hogy ti. a program megvalósításába a császári ház köz
vetlenül nem folyhat bele. Dommes ellenvetései során csupán arra szo
rítkozott, hogy II. Vilmos „zsidóbarátságát" történelmileg indokolja és 
igazolja, továbbá a monarchia hatóképességét a Hitler által vázolt ket
tős feladat {a bolsevizmus és a zsidóság kiirtása) megvalósításában be 
bizonyítsa. 

V. Dommes tábornok 1934. április 27-én ismét arra kényszerült, 
hogy újabb kihallgatást kérjen Hitlertől a császár és a császári ház 
ellen szisztematikusan folyó rágalomhadjárat miatt. Hitler a tábornok 
kérésének már csak azért is helyt adott, mivel a császári ház kép
viselőjének nyíltan szemébe mondhatta: ne is számítsanak a restaurá
cióra egy-két évtizeden belül. Beszédének másik fontos passzusa pedig 
a német fejedelmek elleni kirohanása volt, akik szerinte az ő mozgal
mát mindig akadályozták s behódoltak a novemberi forradalomnak. 
Majd szemrehányások következtek: a császár kapcsolatban áll olyan 
tisztekkel, akik ellene és pártja ellen dolgoznak stb. V. Dommes tár
gyalásról készített feljegyzéséből (lásd 10. sz. irat) látható, hogy a. 
császár becsületét sértő Darré-féle rágalom (amely a császárt a német 
parasztság elárulásával vádolta s ez árulásért II. Vilmos hóhérbárdot 
érdemelt volna), Hitler beleegyezésével történt, nyilvánvalóan abból 
a politikai megfontolásból, hogy a németországi monarchista elemeket 
leválasszák a császár mellől. Hogy Hitler ekkor már egyszerűen teher
tételnek érezte a Hohenzollerneket, mutatja a trónörökös által felaján
lott közvetítő szerep fagyos visszautasítása is, amely felajánlkozás pe
dig nemcsak az olasz fasiszta diktátorral, B. Mussolinivei való kap
csolat kiépítésének sikerére irányult, hanem a császári ház politikai sze
repe biztosításának kísérlete volt a hitleri államban. 

A Dommes-féle feljegyzés amellett, hogy a restaurációs kísérletek 
kudarcának egyértelmű beismerése, a császári ház kétségbeesett bizo
nyítási kísérlete is a hitleri fasizmus hatalomra juttatásában kifejtett 
„érdemeit" illetően. Mindezt talán méginkább kifejezi a Hitlernek feb
ruár 2-án eljuttatott levél, amely nemcsak a császár ellen felhozott 
Darré-féle vádak visszautasítását tartalmazza, hanem hitet tesz az „új 
állam" s annak vezetője, Hitler Adolf mellett (lásd 9. sz. irat). Az 
április 24-én személyesen átadott nyilatkozat pedig, amelyet Dommes 
fogalmazott meg, a náci „népi gazdaságpolitika" elődjének tekinti a 
II. Vilmos-féle gazdaságpolitikát, s magát a császárt a történelmi kon
tinuitás — jogfolytonosság — piedesztál j ára emeli (lásd 11. sz. irat). 

A Geheimes Staatsarchiv e fontos — a hitleri fasizmus és a csá
szári ház kapcsolatára vonatkozó iratanyagának ezzel vége is szakad. 
Az iratcsomóban néhány jelentéktelen, főleg a ház gazdálkodására 
vonatkozó számla, kimutatás, levéltöredék, valamint II. Vilmos néhány 
naplórészlete található még. Ezek történelmi értéke nagyon kevés. 
Feltehető, hogy az iratcsomóból sok irat elveszett, vagy megsemmisült. 
Ez annál is inkább valószínű, mert a császári ház és a III. birodalom 
kapcsolata a maga módján továbbra is fennállt, habár tény, hogy a 
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császári ház restaurációs törekvései nem vezettek eredményre s maga 
a császár, amíg élt, kénytelen volt arra összpontosítani erejét, hogy a 
„menthetőt mentse" és a császári ház a hitleri állam stabilizációját, 
majd agresszív, háborúra törő politikáját a maga eszközeivel előse
gítse. A császári ház emberei így teljesen beépültek a fasizmus ha
talmi gépezetébe, s később részesei lettek azoknak a tetteknek, ame
lyeket a német fasizmus az emberiség ellen elkövetett. A császári ház 
alkalmazkodó képessége késztette arra Hitlert, hogy 1939 tavaszán a 
már aggastyán korban levő II. Vilmosról viszonylag kedvező hangon 
nyilatkozzak, amelynek kapcsán kijelentette, hogy a „császár egykori 
bűneit" a „német nép megbocsátotta". 

A közölt iratok legfontosabb mondanivalója talán abban foglalható 
össze, hogy az a Hohenzollern-ház, amelyet 1918-ban a német nép for
radalma elűzött, a weimari állam jóvoltából kezdettől fogva össze
esküvést szőtt a polgári köztársaság ellen, a 20-as évek végén pedig a 
köztársaság megdöntésén keresztül — támaszkodva a szélsőséges reak
ciós jobboldali elemekre, köztük a náci pártra — a gazdasági világ
válság németországi legnehezebb szakaszán saját restaurációját készí
tette elő. A restauráció feltételezte, hogy a császári ház vezetésével a 
szélsőséges, reakciós, jobboldali pártokat s a mögöttük rejtőző tőkés, 
nagybirtokos, kispolgári és lumpen elemeket egységfrontba tömörítsék. 
Ez az egységfront, amelyet a császári ház a Papen-kormány hatalomra 
jutásával befejezettnek tekintett, a fasiszta párt (Hitler) számára csak 
alárendelt szerepet juttatott s magát a „hitleri egyeduralmat" nem kí
vánta, mivel meg volt győződve arról, hogy annak funkcióit a restaurált 
monarchia el tudja látni. 

Mint az iratokból kiderül, a hitleri fasizmus, amely mögött 1932— 
33-ban már a nagytőke sorakozott fel, nem volt hajlandó ezt az alá
rendelt szerepet játszani és a császári házzal való politikai szövetsé
get is csak addig tartotta aktuálisnak, míg hatalomra nem került, il
letve nem stabilizálódott. A hatalom birtokában a fasiszta állam kö
nyörtelenül félretolta az útjából mindazokat az erőket, amelyek a ha
talom gyakorlásában a legcsekélyebb mértékben is korlátozhatták. 
A Hohenzollern-iházzal való politikai szövetség s vele a monarchista 
restaurációs törekvések felszámolása így vált az egyik legsürgetőbb fel
adattá. A Hohenzollern-ház a politikai színpadról való eltűnést a hitleri 
fasizmus hűséges kiszolgálásával igyekezett elkerülni és Hitler „mo
narchista érzelmeire" appellálva a III. birodalom biztos támasza lenni. 
Amikor az ,,új helyzetben" a Hohenzollern-ház a fasizmus egyértelmű 
politikai támogatására tért át, vezetői szeme előtt minden bizonnyal 
az olasz fasizmus példája lebegett. A német fasizmusnak azonban 

többé már nem volt szüksége II. Vilmosra és a többi Hohenzollernre. 
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1 

Po t sdam, Cecilienhof, 1932. október 1. 

V I L M O S VOLT T R Ó N Ö R Ö K Ö S LEVELE A P J Á H O Z , II . VILMOS VOLT N É M E T 
CSÁSZÁRHOZ. A TRÓNÖRÖKÖS KÖZLI , HOGY A M E L L É K L E T B E N CSATOLT, 
H I T L E R N E K ÍROTT LEVELÉNEK M Á S O L A T A SZERINT FÁRADOZÁSA A R R A 
IRÁNYUL, HOGY A P A P E N - K O R M Á N Y ÉS A NÁCI P Á R T KÖZÖTTI M E G 

EGYEZÉS S I K E R Ü L J Ö N 

Kedves P a p a ! 
Bá to rkodom mel lék le tben megkü lden i a köz tem és Hi t le r Adolf úr, a Nemzet i 

Szocialista N é m e t M u n k á s P á r t vezére közöt t i levé lvá l tás másola tá t , mive l fel
té telezem, hogy az Téged is é rdeke ln i fog. A m i n t azt leve lem t a r t a lmábó l lá t 
hatod, a r r a tö reked tem, hogy a k o r m á n y és a Nemzet i Szocialista Német M u n k á s 
P á r t közöt t még az utolsó ó rában va lami lyen megegyezést lé t rehozzak. H a ez 
p i l l ana tny i lag meg is hiúsult , mégsem a d o m fel a n n a k reményé t , hogy egy k é 
sőbbi időpon tban a szá lak i smét fe lvehetők lesznek és a nemzet i t á b o r b a n b e 
következe t t vész terhes megoszlásnak véget lehe t vetni . 

Szegény Oszkár,1 úgy látszik, i smét egy igen ke l l emet len sz ívrohamot kapot t , 
ame ly azonban legutóbbi h í r em szer in t m ú l ó b a n van . Cecilie2 Huber tussa l együt t 
je lenleg Ge lbensandeban 3 ta r tózkodik . Én m a g a m Solms hercegek b i r tokán 4 jó 
szarvas t lő t tem. Egy kapi tá l i s szarvas t viszont, ami t a herceg külön n ek em t a r 
togatott , tes tvéröcsém, a kövér Fr i tz e j t e t t el. Igazán n e m sajnálom tőle. 

Ma este, szíves engede lmedde l élve, Romin tenbe 5 u t azom és ot tani b e n y o m á 
sa imról ha l adék t a l anu l tá jékozta t lak. 

A b b a n a r eményben , hogy — hozzánk hasonlóan — az utóbbi napokban Te 
is szép időjárás t élveztél , a legszívélyesebb üdvözlet te l 

a Te mindig h ü fiad 
Vilmos 

Eredeti, német nyelven. 

2. 

Po t sdam, Cecilienhof, 1932. szep tember 25. 

VILMOS VOLT TRÓNÖRÖKÖS H I T L E R ADOLFHOZ ÍRT LEVELE, MELYBEN 
A NÁCI P Á R T VEZÉRÉT KÉRI , HOGY A NEMZETI EGYSÉG ÉRDEKÉBEN 
H A G Y J A K ABBA A P A P E N - K O R M Á N Y ÉS A S T A H L H E L M SZÖVETSÉG 

ELLENI T Á M A D Á S O K A T 

Kedves Hi t ler Űr ! 
ö n sér tésnek és j og t a l annak tek in te t te , hogy a Bi roda lmi Elnök Űr n e m a j án 

lot ta fel ö n n e k a kance l lá r i széket, ö n egyben visszautas í to t ta a porosz minisz-

1 Oscar v. Hindenburg, v. Hindenburg birodalmi elnök fia, akivel a trónörökös szoros 
kapcsolatban állt. 

2 Vilmos trónörökös felesége, született Mecklenburg-Schwerin nagyhercegnő. A trónörö
köspár egyik gyermeke Hubertus. 

3 Helység Rostock és Ribnitz között. 
4 Solms herceg, a Lahn folyó melletti birodalmi hercegség feje. Az eredetiben „Solms 

hercegéknél, a Klitschdorfban." „Klitsche" az általános német szóhasználatban birtokot, ud
varházat jelent. Klitschdorf értelme: Solms hercegek birtokán. 

5 Rominten, Rominter Heide, a Kelet-Poroszországban mintegy 240 négyzetkilométer nagy
ságú és a Rominte folyó két partján elterülő császári vadrezervátum, illetve vadászterület. 
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terelnöki tiszttel egybekötött alkancellári hivatalt.6 E soroknak nem az a célja, 
hogy e kérdésekről vitatkozzunk, ö n tudja, hogy én Önt személyében tisztelem. 
A birodalmi elnöki választások alkalmával személyes kiállásommal ezt nyíltan 
bebizonyítottam.7 Azt is tudja, hogy teljes energiával közreműködtem a NSDAP 
(Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt),8 a Stahlhelm9 és a DNVP (Német 
Nemzeti Néppárt)10 közti megegyezés megteremtéséért. Ügy hiszem, kedves Hitler 
Űr, nemcsak jogom, de kötelességem is önnek megmondani, hogy népünk és 
hazánk szempontjából a dolgok legutóbbi fejlődése súlyos aggodalmakkal tölt 
el. A mindinkább élesebbé váló ellenzéki magatartás, amelyet a NSDAP a 
kormánnyal szemben felvesz, szükségképpen szerencsétlen népünk további meg
osztásához és felizgatásához vezet. Ebből végül is az ö n mozgalmának ellenségei 
nyernek előnyt és húznak hasznot. Épp a napokban érkezett hozzám számos 
levél ama körökből, amelyek nemcsak mozgalmával szimpatizálnak, hanem a 
legutóbbi választásokon szavazataikat az Ön pártjára is adták; valamennyien 
megrendültek és kétségbeesettek a dolgok ilyetén való alakulása miatt. Könyö
rögve kérnek, hassak oda, hogy a dolgok ilyen vészterhes alakulása megszűnjön. 
Nem szükséges hangsúlyoznom, hogy itt korántsem pártpolitikai befolyásolások
ról van szó, hanem olyan személyiségek aggodalmáról, akik — nagy királyunk 
példája szerint — elsősorban népünket és hazánkat kívánják szolgálni. 

Ezért szeretnék olyan kiút és megegyezés megtalálásában segítséget nyújtani, 
mellyel ö n csodálatos mozgalmát ebből a terméketlen ellenzéki helyzetből ismét 
ki tudja vezetni. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, mértékadó kormánykörök 
egy ilyen megegyezést szívesen üdvözölnének. A megegyezés talán létrejöhetne, 
ha ö n mindenekelőtt egy, az NSDAP-hez intézett felhívásában kifejezésre jut
tatná, hogy bár önök bizonyos tárgyi okokból a Papen-kormány ellen harcolnak, 
de ö n és pártja, az NSDAP egy emberként kiáll az egyenjogúság és igazság 
nemzeti követelése mellett. Mindez a külföldre roppant hatással volna, a kor
mánynak új lehetőséget jelentene és új tárgyalásoknak is megnyitná az útját. 

Kedves Hitler Űr! Ne hagyja, hogy az a sok ember, aki az ö n mozgalmát 
tiszta szívből köszönti és támogatja, meginogjék vagy tévedjék abban a hitében, 
hogy ö n és mozgalmának jelszava „Mindent a hazáért!". Kérem, szorítson hát
térbe minden személyes érzékenységet és vezesse ezt a nagyszerű mozgalmat 
gyümölcsöző munkára! Semmiféle pártpolitikai-taktikai megfontolást nem lehet 
és nem szabad ezzel szembehelyezni. 

ö n jól tudja, hogy én mindig becsületesen és őszintén nyilatkoztam. Kérem, 
gondolkozzék el alaposan nézeteimen és írja meg az ö n véleményét azokról. Ha 
ez a megegyezéshez vezető út esetleg ö n szerint nem is tűnnék járhatónak, nem
zeti ügyünk érdekében legalább arra kérem, ne engedje, hogy az SA11 és az 
SS12 a Stahlhelmmel harcba keveredjék. Az SA, az SS és a Stahlhelm egyaránt 

6 1932. augusz tus 13. 
7 1932. ápri l is 10. 
8 Hitler pártja. 1919. január 5-én Münchenben Harrer nevezetű író alapította meg a Né

met Munkás Pártot, amelybe Hitler mint 7. számú párttag lépett be. Hitler 1921. július 29-én 
a párt elnöke lett és annak segítségével, továbbá Ludendorff tábornok támogatásával 1923. 
november 8—9-én Münchenben puccsot kísérelt meg. Ennek bukása után Hitler börtönbe 
került és a párt feloszlott. 1925. február 27-én újjászervezték, amelybe előbb szórványosan, 
majd tömegével léptek be kispolgári és lumpen elemek. A nagytőke anyagi támogatásával 
a náci párt 1933-ra tagjai számát 3,9 millióra növelte, az 1932 tavaszi elnökválasztások má
sodik fordulóján 13,4 millió szavazatot kapott, s 230 képviselővel a Reichstag legerősebb frak
ciója lett. 

9 Stahlhelm, a frontkatonák szövetsége, alapítva 1918. november 13-án Magdeburgban. 
Tagjai főleg reakciós katonatisztek, a weimari köztársaság kíméletlen ellenségei. A szer
vezetet többször betiltották, de minden esetben újraéledt. 1929-ben politikai szövetségre lé
pett a nácikkal és a Német Nemzeti Néppárttal; e szövetségből alakult ki 1931-ben az ún. 
Harzburgi Front. 1332-ben a Stahlhelm és a náci párt közötti szövetség felbomlott, a Stahl
helm a Papen-kormány mellé állt. Hitler hatalomra jutása után a Stahlhelm vezetőjéé F. 
Seldte munkaügyi miniszter lett és a szervezet hozzákapcsolódott a náci párt rohamosztag 
szervezetéhez, az SA-hoz. Hitler végül is 1935-ben feloszlatta. 

10 Német Nemzeti Néppárt, a weimari köztársaság idején alakult szélsőjobboldali nagy
tőkés (nagybirtokos) párt. 1925-ben a párt jelöltjét, Hindenburgot választották birodalmi el
nökké. 1928-ban A. Hugenberg nagyiparos lett a párt elnöke, aki Hitlerrel és a Stahlhelm
mel politikai szövetségre lépett. Hugenberg Hitler hatalomra jutása után gazdasági és élel
mezésügyi tárcát kapott. 

11 SA (Sturmabteilung), a náci párt fegyveres rohamosztaga. 
12 SS (Schutzstaffel) Hitler személyi védelmére létrehozott fegyveres testület, a III. biro

dalom praetorianus gárdája. 
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a véderő gondolat hordozói s nem szabad, hogy egymás ellen harcoljanak a biro
dalom sírásóinak és a vörös gyilkosok örömére. 

Egyetértésünk tudatában és abban a törekvésben, hogy egyedül és csakis a 
német népet akarjuk szolgálni és rajta segíteni, zárom soraimat szívélyes üdvöz
lettel s a következő szavakkal: 

Azért születtem, hogy németül érezzék, 
Lényem mindene a német gondolat, 
Első a népem, s csak aztán minden más, 
Első a hazám, s csak aztán a világ.13 

Régi hűséggel 
az ö n lekötelezettje 

Eredeti, német nyelven. Vilmos 

3. 

Landvoort, 1932. október 27. 

II. VILMOS LEVELE FIÁHOZ. A VOLT CSÁSZÁR LEVELÉBEN ELMARASZ
TALJA HINDENBURG BIRODALMI ELNÖK POLITIKÁJÁT, BÍRÁLJA HIT
LERT ÉS VÁLTOZATLANUL AZ ÖSSZES JOBBOLDALI NÉMET ERÖ ÖSSZE
FOGÁSÁNAK POLITIKÁJA MELLETT TÖR LÁNDZSÁT, AMELY EGYEDÜL 

KÉPES A HOHENZOLLERN-RESTAURÁCIÓRA 

Kedves Fiam ! 
Szívből köszönöm kedves leveledet, amely kimerítően beszámol a legutóbbi 

négy hét hazai eseményeiről s amelynek világos, találó helyzetmegítélése teljesen 
egyezik az enyémmel. 

Peccatur intra et extra muros!14 A tábornagy15 augusztus 13-án Hitlerrel folyta
tott beszélgetése alkalmával szinte megfoghatatlan hibát követett el, amikor ezt 
mondta: „Nem tudná a lelkiismeretével összeegyeztetni, hogy a teljes hatalmat 
a nácik kezére adja." Erre csak ezt a választ lehetett adni: „Excellenciádat lelki
ismerete nem akadályozta meg abban, hogy a birodalom- és Hohenzollern-elle-
nes,1G a vörös szocikkal, radikálisokkal, zsidókkal és bolsevikiekkel szövetséges 
Centrumnak17 hosszú éveken át szabad akarattal átengedje a teljes hatalmat és 
eltűrje, hogy ezek a bűnözők az országot földig lerombolják és minden nemzeti 
megmozdulást elfojtsanak, vagy szétverjenek. Az Ön lelkiismerete most már 
nyugodtan a nemzeti mozgalom mellé állhat!" 

A Reichstagban lejátszódó események először is méltóságon aluliak, másod
szor nevetségesek, harmadszor abszolút forradalmiak voltak!18 Akárcsak a volt 
reichstagelnök további politikai táncai! 

13 Ernst Moritz Arndt (1769—1860): Kateckismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann. 
(„Ich bin geboren, deutsch zu fühlen, 
Bin ganz auf deutsches Denken eingestellt, 

Erst kommt mein Volk, dann all die anderen Vielen, 
Erst meine Heimat, dann die Welt!") 
w Hibák mindenütt! 
15 P. v. Beneckendorff und v. Hindenburg (1847—1934) birodalmi elnök, tábornagy. 
16 Brandenburg-porosz-német uralkodóház. Utolsó császára az 1918-ban száműzetésbe 

menekült II. Vilmos. 
17 Nagytőkés-nagybirtokos, a Vatikánnal szoros kapcsolatban levő politikai párt 1870— 

1933 között. Tagjait főleg Németország nyugati és déli területeiről, elsősorban katolikus ve
zetőköreiből verbuválta. 

18 n . Vilmos azokra a politikai harcokra céloz, amelyek színtere 1932 tavaszától a Reichs
tag volt. 1931. október 9-től 1932. május 20-ig H. Brünig, a Reichtag centrumpárti frakció
jának vezetője volt a kancellár, aki a náci párttal szemben igyekezett a szociáldemokrata 
párttal szövetséget kötni és a Reichstagon belül parlamenti többséget biztosítani. Brünig po
litikája mélységes felháborodással töltötte el a Hohenzollern-házat. Brünig bukása után 
F. v. Papén lett a kancellár (1932 novemberéig), aki kormányát „pártonkívüli nemzeti kor
mánynak" nevezte. Papén kinevezése a náci pártot ellenzéki harcra mozgósította Hinden
burg és az új kormány ellen. II. Vilmos és köre a Papen-kormányban a „nemzeti kor
mányt" látta és a náci párt oppozícióját elítélte. 

— 140 — 



Mély szomorúsággal és aggodalommal tölt el, hogy a nácik demagóg vezetői 
milyen mérhetetlen lelkiismeretlenséggel fáradoznak azon, hogy nemzeti mozgal
mukban a nemzeti energiák összegyűlt tőkéje értelmetlenül elherdálódjék. 

Ma mindenekelőtt arról van szó, hogy a nemzeti mozgalmat minden eszközzel 
elősegítsük. Sőt egyenesen az szükséges, hogy a ma még a náci pártban levő erős 
nemzeti erők egynéhány vezér és szónok egészen felelőtlen demagóg befolyása alól 
kiszabaduljanak és felsorakozzanak a nemzeti kormány mögé. Hitler vonakodása 
szörnyű baklövés volt19 s egyben súlyos csalódás a nép nemzeti érzésű köreiben. 
Hitler nem rendelkezik a legkisebb politikai éleslátással, de történelmi ismere
tekkel sem; egyébként tudnia kellene: „Akié Poroszország, azé a birodalom!" 
Előbb Poroszországot kell megtiszítani, benne a jogot, rendet, alattvalói hűséget 
és a fegyelmet, továbbá annak védelmi képességét helyreállítani s csak azután a 
birodalmat! Tehát csak a felkínált ajánlatunk segíthetné őt abban, hogy a 
Poroszországban nyert pozíciója révén néhány hónap múlva a birodalomban döntő 
tényezővé váljék. Hitler nem államférfi, ezért marad alul a követői körében meg
levő túlzók nyomásával szemben s így elszalasztja a kedvező pillanatot. E múló 
pillanat-demagógiával szemben hazunknak szilárd, zárt egységfrontot kell szembe
állítania, mely befelé s kifelé egyaránt világos és félreérthetetlen; a ma még 
esetleg bizonytalan vagy tanácstalanná vált különböző nemzeti elemek fáklyája 
lehet. Ezért örülök annak, hogy nézeteid az enyémmel megegyeznek.20 

A jó Mme Herriot jachtján afternontea-t adott tiszteletemre, amelynél az 
asztalt búzavirágok díszítették: „Car c'est la fleure de l'Empiere."20/*1 

A rominteni szarvashoz (jó) vadászszerencsét! Üdvözöld nevemben a kedves 
Romintent és az erdészeket! Légy elővigyázatos, ne lődd le a „jövendő szarvasait" 
és semmiesetre se ritkítsd meg soraikat.21 

Üdvözlet mindenkinek, legjobb kívánságaim Cecilienek, 
a te szerető apád: 

Vilmos 
A másolat hiteles 
Gr. v. Schwerin. 
Másolat, német nyelven. 

4. 

München, Bräuhaus, 1932. szeptember 28. 

HITLER VÁLASZLEVELE VILMOS VOLT TRÓNÖRÖKÖSNEK. HITLER 
VISSZAUTASÍTJA A JOBBOLDALI ERŐKNEK A PAPEN-KORMÁNY VEZETÉ
SÉVEL LÉTREHOZANDÓ SZÖVETSÉGET ÉS VÁZOLJA SAJÁT PROGRAMJÁT, 

MAJD LOJALITÁSÁRÓL BIZTOSÍTJA A VOLT TRÓNÖRÖKÖST 

Császári Fenség! 
Leveléért, amelyet Császári Fenséged szeptember 9-én hozzám intézni kegyes

kedett, még válaszom megadása előtt szeretném legőszintébb köszönetemet ki
fejezni. Tudom, hogy Császári Fenséged is a legmélyebb aggodalommal van el-

19 Az 1932. augusztus 13-án történt megbeszélésen v. Hindenburg felajánlotta Hitlernek az 
alkancellári tisztséget és a porosz miniszterelnökséget. Hitler azonban ezt visszautasította. 
II. Vilmos elítélő szavai Hitlerről elsősorban abból fakadtak, hogy Hindenburg az ajánla
tával az elűzött császár egyetértett. 

20 ii . Vilmos és a trónörökös felfogása plasztikusan kidomborodik a trónörökösnek Hit
lerhez írt levelébení a „Nemzeti Mozgalom'? keretében a náci párt, a Német Nemzeti Nép
párt és a Stahlhelm »megegyezése«. 

20/a „Mert a búzavirág a császárság szimbóluma." 
21 Kelet-Poroszország (s benne Bo min ten) a Hohenzollern-legitimizmus fészke volt. A 

Stahlhelm fegyveres szervezet pedig, amely az első világháború után osztagai nagyrészét 
,,a határok védelmére" itt sorakoztatta fel, különösen kitűnt a volt császár iránti lojalitá
sával annál is inkább, mert a királyi ház hercegeinek tekintélyes része a szervezet aktív 
tagja volt. Lásd később „Stahlhelm hercegek". 

n . Vilmos szellemes mondata arra céloz, hogy a trónörökös a Kelet-Poroszország-i legi
timista arisztokráciát semmi esetre sem áldozza fel a nácikkal szemben. (Az eredeti szö
veg: Sei vorsichtig, schiess keine Zukunftshirsche und nichts zu Holz!) 
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telve a mi német népünk sorsa és jövője iránt. Maga a levél éppen elég bizo
nyíték rá. Ugyanez a gond és aggódás töltötte be lényemet és cselekedeteimet 
ifjúságom óta. Életem legsúlyosabb döntései ebből fakadnak. Legyen szabad ezért 
Császári Fenségedet arról biztosítanom, hogy politikai ténykedésemben személyes 
sértések vagy személyemben ért jogtalanság érzései semmiféle elhatározás vagy 
cselekmény indítóokául nem jöhetnek szóba. V. Hindenburg birodalmi elnök 
úr engem személyileg sem megbántani, sem méltánytalanul kezelni nem tud. Egész 
életemet magam építettem fel s mindazt, ami vagyok s amivel rendelkezem, 
magam teremtettem meg. 17 éves voltam, amikor lehetőség nyílt volna számomra, 
hogy tanulmányaimat ösztöndíj segítségével végezhessem el. Sőt rokonaim is 
készséggel támogattak volna. De túlságosan büszke voltam ahhoz, hogy bármilyen 
segítséget valaha is elfogadjak. Már ekkor többre becsültem, ha napi 13—14 órás 
építőipari munkában kezeimről véresen lejött a bőr — éppúgy, mint más mun
kásnak —, mintsem bárkinek a kegyét vagy segítségét igénybe vettem volna. A 
tábornagynak Németországért hozott érdemei előttem ismeretesek. Azok a múlt
hoz tartoznak. E múltnak a záróakkordja azonban a forradalom volt. Én magam 
vagyok a nemzeti szocialista mozgalom vezére. Hogy ez a mozgalom ma létezik, 
az kizárólag az én érdemem. Hogy ez a mozgalom a jövőben Németországért 
milyen érdemeiket tud szerezni, azt nem v. Hindenburg úr fogja megítélni, 
vagy éppen eldönteni! És azt sem, hogy én valaha milyen pozícióba fogok jutni! 
Aligha vitatható, hogy én eddig is akármely pozíciót a tábornagy úr legkisebb 
támogatása nélkül értem el. Ami én ma vagyok, azt magamnak köszönhetem, 
éppúgy, mint ami leszek a jövőben. Én munkámat egykor olyan időszakban kezd
tem el, amikor a tábornagy tevékenysége színpadáról távozott. E 13 éves harc 
alatt soha nem szereztem tudomást a tábornagy vagy körének legcsekélyebb 
támogatásáról. Ellenkezőleg, nekem mindent keservesen, súlyos harcokban kellett 
kiharcolnom politikájával szemben. V. Hindenburg úr még akkor sem tud engem 
megbántani, ha az általam jól ismert politikai vonalát tovább folytatja. Császári 
Fenség, én a Papen-kormányban való részvétel ajánlatát nem azért utasítottam 
vissza, mert a birodalmi kancellári poszt fel nem ajánlását sértésnek, vagy jog
talanságnak fogtam volna fel, hanem azért, mert a Nemzeti Szocialista Párt vagy 
képes átvenni a felelősséget valamilyen eseménynél vagy nem. Ha v. Hindenburg 
úr arról van meggyőződve, vagy arra a meggyőződésre bírták, hogy a nemzeti 
szocializmus és különösen én a kormányzásra alkalmatlanok vagyunk, úgy az 
természetesen az ő személyes ügye, ami saját lelkiismeretére és belátására tar
tozik. De éppúgy az én belátásom és lelkiismeretem kérdése annak a megítélése, 
hogy a jelenlegi birodalmi kormány emberei a kormányzásra alkalmasak-e? Én 
erre a kérdésre egyértelmű nemmel válaszolok. Szabad legyen Császári Fenséged
nek a következő biztosítékot adnom: ha ez a Papen-kormány még 6 hónapig 
kormányozza Németországot, a marxizmus ismét maradéktalanul helyreállítottnak 
tekinthető. Nos, én nem azért dolgoztam 13 éven át, hogy ez a bűnös téboly 
támogatást nyerjen, hanem azért, hogy ezt az őrültséget Németországból kiirtsam. 
Én nem tartozom azon emberek közé, akik ily dolgokban félúton megállnak, ha
nem azok közé, akik a már egyszer jól megismert veszélyt kíméletlenül és kö
nyörtelenül leküzdik. E küzdelmet nem befolyásolhatja az a felismerés sem, hogy 
egy kompromisszummal talán könnyebb dolgom lenne, mint a harc félreismer
hetetlen útjának választásával. Én magam többre becsülöm azt, ha 5—10 évig is 
kell harcolnom a jövő érdekében, mintsem meggyőződésem ellen cselekedjem 
csupán azért, hogy egy pillanatnyi komromisszum árán nyugalom és béke legyen. 
Ilyen meggondolások számomra márcsak azért is érdektelenek, mivel életem 
amúgy is teljesen a gondviselés kezében van és harcom jellegénél fogva, továbbá 
gyűlölködő ellenségeim dühének nagysága miatt, minden órában számolnom kell 
életem végével. 

Hogy miért tekintem a Papen-kormányt a legvészterhesebb végzetnek, arról a 
nyilvánosságot nagyobb terjedelmű publikációk sorozatával fogom tájékoztatni. 
Alázatosan kérem Császári Fenségedet, hogy ezen publikációkat annak idején 
megküldhessem. 

Császári Fenséged azon fáradozik, hogy a Papen-kormány és köztem a meg
egyezés útját megkeresse, illetve megtalálja, hogy ezáltal a mozgalom a termé
ketlen oppozícióból kiszabaduljék. Császári Fenség, ha egy rossz kormány kor-

— 142 — 



mányoz, mindig az volt a leghasznosabb, amit vele szemben tenni lehetett, ha 
ellenzékbe vonultak ellene. Én magam csupán azt folytatom, amit 13 évig csinál
tam és a Papen-kormány is csak a 13 év alatt történteket folytatja: azaz a 
felemásság és gyengeség, a határozatlanság politikáját, mindenekelőtt azonban a 
tudatlanság politikáját; s ez ama új vezérlő világfelfogás fundamentumával nem 
rendelkező kormány egy szép napon abba az eszmevilágba zuhan, amely a mar
xizmust a mai polgári zűrzavar helyére ismét mint világnézeti rendszert helyezi, 
azt a rendszert, amelynek végzetes kihatásait népünkre Császári Fenséged is épp
úgy megítéli, mint jómagam. S ezért, bármennyire el is ismerem Császári Fensé
ged legjobb segítőkészségét, belátásom annál inkább azt parancsolja, hogy a har
cot az ellen a hazárd politika ellen korlátok és habozás, továbbá megalkuvás nél
kül végigvigyem. Ha másképp cselekednék, e nevetséges átmeneti kormány össze
omlásának napján a marxizmus lenne a kizárólagos győző. Mivel azonban én — 
mozgalmammal együtt — ezt az őrültséget nem támogatom, ha Isten is úgy 
akarja, a győztesek mi leszünk. Amint ezt) már hangsúlyoztam, az idő nem játszik 
szerepet. Még mindig jobb ma egy olyan elhatározás, amely 10 éven belül a biz
tos menekülést rejti magában, mint egy olyan kompromisszum, amely 3 év alatt 
a biztos megsemmisülésbe torkollik. 

Külpolitikailag a nemzeti szocialista mozgalomnak nincs szüksége a birodalmi 
kormány fedezékére. Egyáltalán: a kormány egész külpolitikai programja elkép
zelhetetlen lenne nemzeti szocialista mozgalom nélkül. Tehát inkább a kormány
nak kellene a mi követeléseink mögé felsorakoznia, illetve azokat magáévá ten
nie. E problémák taktikai kezelésének módját illetően persze az ember az égbe 
tudna kiáltani oly sok dilettantizmus láttán. Mert ezek az emberek e téren is 
olyan nemzeti tőkét fecsérelnek el, amelynek létrehozásában — Isten a meg
mondhatója — semmi részük nem volt. Éppen külpolitikai megfontolásokból 
nem látok semmi lehetőséget a nemzeti szocialista mozgalomnak egy olyan kor
mánnyal való együttműködésére, amely Németországot rohamléptekkel a világ
politikai elszigetelődésbe tereli. Ezért van az, hogy mindazon dolgok jövője érde
kében, amelyekért 13 év óta harcoltunk, a Papen-kormány ellen foglaljunk állást. 
A legőszintébben sajnálom, hogy éppen a Stahlhelm e kormány támogatásával 
olyan tevékenységet fejtett ki, mely annak vezetői előtt manapság mint a leg
nagyobb politikai bölcsesség legmélyebb kifejezője jelenik meg, de amelynek 
őrültsége rövid időn belül annál inkább nyilvánvalóvá válik, Császári Fenség, kész 
vagyok mindent elkövetni a Stahlhelmmel való ellenségeskedés elkerülésére, de 
attól félek, hogy a Német Nemzeti Néppárt és a Stahlhelm a csatabárdot ez 
egyszer kiásta ellenünk s hogy egy ilyen kísérlet, a tények kemény valóságán 
meghiúsul. Én ezt már jól előre láttam s éppen elég figyelmeztetést adtam, a 
következményeket azonban most már egyedül nem tudom elhárítani. 

Császári Fenséged iránti változatlan alázattal és 
legmélyebb tisztelettel : 

Másolat, német nyelven. Adolf Hitler 

5. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA LAMMERS 
NÁCI ÁLLAMTITKÁRRAL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSÉRŐL, AMELYNEK 
SORÁN LAMMERS HITLER MONARCHISTA ÉRZELMEIRŐL, A CSÁSZÁRI 
HÁZ RESTAURÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEIRŐL S ANNAK TOVÁBBI POLI

TIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÉRŐL NYILATKOZIK 

Megbeszélés dr. Lammers22 államtitkárral 1933. szeptember 26-án 
A tárgyalást azzal kezdtem, ahogy azt a mellékletben csatolt feljegyzésben 

javasoltam. Lammers úr az alábbiak szerint nyilatkozott: 
1. A szóban vagy írásban a királyi ház elleni barátságtalan megnyilvánulásokat 

nem szabad úgy tekinteni, mintha azok a birodalmi kormány szándékát fejeznék 

22 H . H. Lammers, a birodalmi kancellária-hivatal vezetője. 
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ki. Ezek a megnyilvánulások egyedi jelenségek, amelyek ilyen mozgalmas idők
ben elő szoktak fordulni. Nem szabad nekik jelentőséget tulajdonítani. — Min
denesetre ő, Lammers, messzemenő tartózkodást javasol a királyi háznak és a 
propaganda mellőzését. (Itt szenvedélyesen közbevágtam, hogy a királyi ház 
semmiféle „propagandát" nem űz, egy olyan tevékenység nagyon is méltóságán 
aluli lenne.) Mindenesetre a trónörökös ö Császári Fenségének és a királyi her
cegeknek közreműködése, mint pl. Hannoverben történt, „semmit nem árt". — 
szó szerint .„semmit nem árt" — (s nem: „szívesen látott"). 

2. Biztos, hogy a birodalmi kancellár monarchista — de nem legitimista. Erre 
azt mondtam, hogy számomra ez megfoghatatlan. A monarchia áldásai éppen 
abban a legitimitásban gyökereznek, amely azokat egyedül függetlenné tudja 
tenni. Lammers úr válasza: mégse törekedjenek arra, hogy például Schwarzburg-
Sondernshausen23 régi státusába visszaállíttassák. Ellene vetettem, hogy ebben az 
összefüggésben bennünket a birodalom és Poroszország koronája érdekel. Lammers 
úr azzal folytatta, hogy a német államok mégis csak fennállanak. Létük a leg
első ok a birodalmi kancellár szemében, amely miatt még nem lehet a monarchiát 
megvalósítani. 

A másik ok a trónörökös hiánya; e vonatkozásban még a királyi háznál is 
kétségek állnak fenn. Erre azt válaszoltam, hogy e kifogást nem értem és a 
királyi ház nevében vissza kell utasítanom. A ház feje a mi szemünkben a 
király. 

A harmadik ok az, hogy a német nép a korona (a monarchia) számára még 
nem elég érett — a birodalmi kancellár azon a véleményen van, hogy ehhez még 
hosszú évek előkészítő munkájára van szükség. Közbeszóltam, hogy én ezt nem 
hiszem —, illetve, hogy azon könnyen lehet segíteni. 

3. A telepítési célokra kisajátítandó birtokok, továbbá Rheinsberg24 horog
keresztes zászlókkal történő fellobogózásának kérdését Lammers úr tudomásul 
vette. Csupán annyit jegyzett meg, azt a tanácsot tudná adni, hogy nagy ünnepek 
alkalmával tűzzék ki a horogkeresztes zászlót is. Erre azt válaszoltam, mindent 
megteszünk, hogy a kívülállásnak még a gyanúját is elkerüljük. Persze jól tudom, 
hogy akadnak emberek, akik egy reményét vesztett német-nemzeti meggyőződésű 
személy ajánlatában (mint amilyen én is vagyok) őfelsége egyoldalú állásfogla
lását kívánják látni; pedig semmi sem áll távolabb attól. Lammers úr biztosított 
róla, hogy mértékadó körök ezt nem úgy értelmezték. 

4. Végül megpendítettem, nem volna-e célszerű, ha alkalmat kapnék arra, hogy 
mindezekről a dolgokról magával a birodalmi kancellár úrral beszéljek. Lammers 
úr egyetértett ezzel s azt mondta, hogy a birodalmi kancellár úr számára ennek 
megfelelő javaslatot fog előterjeszteni. 

V. Dommes-* 
Eredeti, nemen nyelven. 

6. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE LAMMERS NÁCI ÁLLAMTITKÁR 
SZÁMÁRA. V. DOMMES VÁZOLJA A CSÁSZÁRI HÁZ ÉRDEMEIT A FASIZ
MUS HATALOMRA JUTÁSÁBAN, A MONARCHISTA RESTAURÁCIÓ SZÜKSÉ
GÉT ÉS FELSOROLJA AZOKAT A SÉRELMEKET, AMELYEK A VOLT CSÁ

SZÁRT A NÁCIK RÉSZÉRŐL ÉRIK 

Feljegyzés dr. hammers államtitkárral folytatandó megbeszélésre 
A királyi ház ügyeinek intézésére létrehozott főhivatal vezetője vagyok. Az ö n 

számára ismeretlen. Ennek ellenére kérem ön t egy bizalmas megbeszélésre. Az 
eszmecserén mindaz, amit elő kívánok adni, végső soron a királyi háznak a 
jelenlegi államban elfoglalt helyével kapcsolatos. 

23 Schwarzburg—Sondernshausen valaha önálló grófság volt Thüringiában, majd a Hohen-
zollernek tulajdonába ment át. A nácik a hatalomátvétel után kisajátították. 

24 Hohenzollern tulajdonban maradt birtok Berlintől északra. (II. Nagy Frigyes nevelte
tésének színhelye.) 

25 Báró F. v. Dommes tábornok a Hohenzollern-ház vagyonjogi ügyeinek intézője és ber
lini képviselője. 
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Felesleges elmondanom, hogy az általam ellátott hivatalt nem fogadtam volna 
el, ha nem lennék eltelve a korona törekvéseivel. Én magam csak a korona 
uralma alatt tudom elképzelni hazám felvirágzását. Maga a birodalmi kancellár 
is mindeddig úgy nyilatkozott, hogy életművének koronáját a monarchiában látja. 
Habár március 22-i reichstagi beszédében azt is elmondta, hogy az államforma 
kérdéséről ez idő tájt nem szabad helyt adni a vitának, megítélésem szerint ez 
nem áll ellentétben elgondolásaival, a birodalmi kancellárnak megvannak az 
okai, melyek miatt e kérdés megvitatása jelenleg nem kívánatos. 

Őfelsége, a Császár és vele az egész király ház a nemzeti kormány létrehozását 
igen melegen s örömmel üdvözölte. De méginkább fontosnak tartjuk, hogy a 
kormánnyal az összhangot megteremtsük. Ha tehát mindezek következtében a 
királyi ház minden, a saját érdekében folytatott nyílt propagandától elzárkózik, 
teszi ezt abban a hitben, hogy a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt irány
vonalával nem kerül ellentétbe, ha — a birodalmi kancellár által is gyakran 
hangoztatott — hagyomány mellett száll síkra. E vonatkozásban azonban leg
újabban kétségek merülnek fel. 

A katonai, ifjúsági, sport- és egyéb szervezetek a forradalom óta mindig fon
tosnak tartották, hogy a királyi ház hercegeit rendezvényeikre meghívják. A 
királyi hercegek e meghívásoknak eleget tettek, amennyiben nagy igénybevéte
lük mellett az lehetséges volt. A feladat gyakran nem volt egyszerű és mindig sok 
tapintatot követelt. Az utóbbi időben olyan jelenségek léptek fel, amelyek leg
alábbis annak tisztázását teszik kívánatossá, hogy vajon a királyi hercegek sze
replését szívesen látják-e? Kirívó példa a Tschammer26 által e hó 15-én rende
zett sportzászlóavatás a berlini dómban. Ezzel összefüggésben az is feltűnő, hogy 
a sajtó mindmáig barátságtalan megjegyzéseket tesz őfelségéről, a császárról és 
a királyi házról. [Völkischer Beobachter27 május 8-i cikke (Tangermünde); meg
jegyzések a Frankfurter Zeitungban a „Stahlhelm-hercegekről" ; mindig visszatérő 
megjegyzés arról, hogy őfelsége szabadkőműves és zsidóbarát: UFA;28 Hinden
burg megemlékező szavainak elhagyása őfelségéről a tannenbergi-ünnepségeken; 
Kube29 beszéde a német diákok szövetségében stb.] Azt mondják, a sajtó szigorú 
kézben tartásánál egy intés elég volna felülről, hogy az ilyenek elő ne fordulhas
sanak . . . Ha én ezeket itt megemlítem, távol áll tőlem, hogy panaszokat sorol
jak fel. Csupán a helyzet tisztázását szeretném, hogy az ilyen kellemetlen ese
ményeket megelőzzük; s egyben szeretném, ha választ tudnánk adni a monar-
chista szervezetek által hozzánk intézett kérdésekre. Kívánságom tehát, hogy 
ezekről a kérdésekről kompetens személlyel tárgyalhassak. 

Ebben az összefüggésben legyen szabad talán még két dolgot megemlítenem, 
amelyek bár tisztázottak, mégis e kérdéskomplexumhoz tartoznak: horogkeresztes 
zászló (feltűzése) a Rheinsbergi kastélyra és birtokok leadása telepítési célokra, 
miután az állam és a korona közti tárgyalások alapján a régi birtokállománynak 
több mint a felét már kisajátították (a királyi ház megfosztása a hazai rögtől — 
Göring állásfoglalása 1932 nyarán). 

D 10/IX. 
Eredeti, német nyelven. 

26 H. von T s c h a m m e r u n d Osten, náci spor tvezér . 
27 A náci párt hivatalos lapja. 
28 U F A f i lmhíradóról v a n szó. 
29 w. Kube, brandenburgi Gauleiter. 
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7. 

Berlin, 1933. május 15. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA HITLERNEK 
V. BLOMBERG, V. BERG ÉS V. HINDENBURG JELENLÉTÉBEN KÖNIGS-
BERGBEN TETT KIJELENTÉSÉRŐL A HOHENZOLLERN-HÁZ ESETLEGED 

RESTAURÁCIÓJÁNAK ELODÁZÁSÁRÓL 

Bizalmas! 

Hitler állásfoglalása a Monarchia kérdésében 

E hónap 9-én v. Hindenburg tábornagy közvetítésével Königsbergben meg
beszélés zajlott le v. Berg30 és Hitler birodalmi kancellár között. A megbeszélésen 
jelen volt báró v. Blomberg31 hadügyminiszter, aki a megbeszélés tartalmáról az 
alábbi tájékoztatást adta : 

Hitler kifejtette: 
1. Műve végeredményének a monarchiát tekinti. 
2. Számára csak egy német monarchia létezik: a szövetségi államokból álló 

monarchiát nem ismeri el. 
3. A monarchia szempontjából csak a Hohenzollern-ház jöhet számításba. 
4. A monarchia visszaállításának pillanata még nem érkezett el. 

a) Ha valaki ez idő tájt annak megvalósítására törekedne, a monarchista 
gondolatnak rossz szolgálatot tenne. 

b) A monarchia visszaállítása jelenleg zavarná a nemzeti szocialista építő
munkát. 

c) A visszaállítás külpolitikai bonyodalmakkal járna. 
5. Hitler elsősorban katona — mondta Blomberg. Mint ilyen, lehetetlennek 

tartja, hogy a monarchiát népszavazással, vagy ehhez hasonló módon vissza le
hetne hozni. Csupán a hadsereg volna képes a császárt ismét trónra ültetni egy 
győztes háború megvívása után. 

Mindezekre az alábbiakat válaszoltam: 
ad. 2. Számomra a német népben meglevő becses erőkről való lemondásnak 

tűnik, ha valaki a történelmileg kialakult törzseket lebecsüli és helyükbe az egy
ség maszlagát helyezi. 

ad. 4a. Alapvetően téved, aki azt hiszi, hogy a koronát dekorációs tárggyá degra
dálhatja. Mert, ha az uralkodóház quasi egy előkészített ágyba feküdne bele, 
ahelyett, hogy a nép felszabadításában és feltámasztásában tevékenyen közre
működnék, soha nem tudna a népben gyökeret verni. 

ad. 4b. Szerintem itt ugyancsak alapvető tévedés áll fenn. A népnek a korona 
iránti óhaja egyáltalán nem dinasztikus alapokból fakad, hanem abból, hogy a 
nép benne megmenekülését látja. Egy messzelátó államférfi nem mondhat mást, 
mint azt, hogy munkája érdekében tartós államformára van szüksége, amit viszont 
csak a korona tud nyújtani. Még a korlátlan, mindenható diktátornak is arra kell 
törekednie, hogy művét halála utáni időkre biztosítsa, ha nem akarja annak 
szétesését. 

ad. 4c. Komoly külpolitikai bonyodalmak részemről valószínűtlennek látszanak. 
ad. 5. Ha valaki a mi helyzetünkben e kérdést egy győzelmes háborútól teszi 

függővé, úgy annak kitolását jelenti beláthatatlan időre. Ezek után úgy tűnik, 
hogy a kérdés pozitív értelmű megoldásával nem kívánnak foglalkozni. 

30 v. Berg a Rajna menti Berg hercegi dinasztia leszármazottja, II. Vilmos bizalmi embere.. 
31 Báró W. v. Blomberg vezérezredes. 
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V. Blomberg úr még kitért röviden Vilmos herceg eljegyzésére,32 Hitler és a 
nemzeti szocialisták felfogása: ha a trónra hivatottak különleges helyzetüket fel
adják, nem követelhetik többé, hogy érdekükben harcoljunk. Mert ezáltal ők már 
nem többek, mint mi, s akkor a trónra mi tarthatunk igényt. 

V. Dommes 
Eredeti, német nyelven. 

8. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA A HITLER
REL TÖRTÉNT MEGBESZÉLÉSRŐL. A TANÁCSKOZÁSON DOMMES KIFEJTI 
ÁLLÁSPONTJÁT A RESTAURÁCIÓ IDŐSZERŰSÉGÉRŐL, HITLER VISZONT 

BEBIZONYÍTJA ANNAK IDŐSZERŰTLENSÉGÉT 

Feljegyzés a Hitler birodalmi kancellárnál történt fogadásról 
1933. október 24. 

A megbeszélést az alábbiak elmondásával vezettem be: a birodalmi kancellár 
remélhetőleg nem hiszi rólam, hogy ezen alkalmat indiszkrét kérdések felvetésére 
használom fel. Mégis, szívesen érintenék néhány olyan pontot, amelynek tisz
tázása szívügyem volna. Feleslegesnek tűnik arra kitérnem, hogy őfelsége és 
a királyi ház hercegei a -német nép nemzeti felbuzdulását melegen üdvözölték; a 
királyi hercegek azokban tevékenyen közreműködtek. A kormány legutóbbi kül
politikai döntései pedig őfelsége régóta dédelgetett kívánságának felelnek meg. 
Felesleges továbbá annak megemlítése is, hogy őfelsége és a királyi ház egy ér
dekükben folyó propagandától, mint méltatlantól, elzárkóztak. 

De mind a királyi hercegek, mind magam előtt gyakorta felmerülnek kérdések 
amelyek a királyi ház helyzetét érintik a mai államban. E kérdésekre én min
dig azt válaszoltam: a birodalmi kancellár szíve mélyén csak monarchista lehet 
Mert ha művét stabilizálni, az általa gyakran hangoztatott és szentnek tartott 
„Führer"-elvet mindennel szemben óvni és halálán túlmenőleg biztosítani akarja, 
továbbá elébe akar vágni az utódlásért kirobbanó harcnak, úgy csak a koronára 
támaszkodhat. A birodalmi kancellár úr kimondott hagyománytiszteletéből követ
kezőleg a koronára csak a porosz királyi ház jöhet számításba. Márpedig, aki 
ezen a talajon áll, nem engedheti meg, hogy a királyi ház a néphez lesüllyedjen. 
Különleges helyét mind eszmeileg, mind anyagilag meg kell tartania. 

E felfogással semmiesetre sem hozható összhangba, hogy pl. a birodalmi ifjú
sági vezető 14 nappal ezelőtti frankfurti beszédében . . . 

Itt a birodalmi kancellár szenvedélyes hangon félbeszakított: erre vonatkozólag 
egészen pontatlan tájékoztatásáról van szó; Schirach33 a neki tulajdonított monda
tokat egyáltalán nem mondta; a sajtó ezt korrigálni fogja. Egyébként is figye
lembe kell venni, hogy a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt ifjúságának 
háromnegyed része kommunista, akiket szisztematikus munkával előbb nemzeti 
érzésűvé kell változtatni. Ehhez idő kell. 

Ami az államformát illeti, ő (Hitler) egyelőre tartózkodó magatartást kíván 
tanúsítani. Ha a gondviselés idővel Hindenburg helyére állítaná, nem kívánja 
magát birodalmi elnöknek neveztetni, hanem megmarad birodalmi kancellárnak. 
Természetesen jól tudja, hogy egy rendszer nem nyugodhat „két szemen", hanem 
azt egy házra kell alapozni. Neki nincs családja, neve azonban bevonul Német
ország történetébe, s néhány év múlva minden időkre be is lesz oda vésve. 
Neki nincs más becsvágya, mint azoknak a feladatoknak a megoldása, amiket 
maga elé tűzött: mindenekelőtt Németország megmentését a bolsevizmustól és 
megszabadítását a zsidó uralomtól. Ez éppen elég is. — De a feladatok még nin
csenek megoldva, a kommunizmust ugyan szétverték, de még nem semmisítették 
meg. Lehetséges, hogy még véres harcok előtt állunk. Számára kérdéses, hogy a 

32 Vilmos trónörökös fia 1933-ban rangon aluli házasságot kötött Dorothea v. Salviattval. 
33 Baldur von Schirach náci ifjúsági vezető. 
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monarchia elég erős lenne ezeket magára vállalni. Továbbá azt sem tudja, hogy 
pl. a trónörökös, aki mégis legelsőnek jöhetne szóba, e határozottságot fel tudná-e 
mutatni ? 

A zsidókérdést illetően nagyon kevés ember értené meg őt. Ekkor Hitler szen
vedélyessé vált: kimerítően taglalta, hogy a zsidók miért váltak Németország 
szerencsétlenségévé és miért csinálták meg a forradalmat. A zsidókat ezért ki 
kell „kapcsolni" stb. Mivel az volt a benyomásom, hogy Hitler indirekt módon 
őfelsége ellen akart vádakat felhozni zsidóbarátsága miatt, félbeszakítottam és 
elmondtam neki azt a kijelentést, amit őfelsége 1911-ben Hollmann34 admirális 
jelenlétében egy reggeli után tett nekem: „Az uralkodó kötelessége, hogy a nép
ben meglevő minden erőt hasznosítson. Ha a zsidók előtt a hadsereget és a hiva
tali pályát elzárják, szükséges számukra egy olyan szelep biztosítása, melyen át 
intelligenciájukat és tőkéjüket a nép jólétének emelésére fordíthatják, ez pedig 
a tudomány, művészet és jótékonyság." 

A birodalmi kancellár ismét felvette az előbbi fonalat: a kommunizmus és a 
zsidóság megsemmisítése azok a feladatok, amiket maga elé tűzött s amiket meg 
kell oldania. Ma még nem tudja, hogy ezekre mennyi ideje lesz. Neki éppúgy 
vannak fanatikus hívei, mint ellenségei. Egyetlen egy gyűlésen nem lehet biztos. 

Vitába szálltam vele abban a kérdésben, hogy a monarchia a vázolt feladatok 
megoldására alkalmatlan volna, majd végül nyíltan megkérdeztem: Hitler fel
fogásának megfelel-e az általam elmondott interpretáció? E kérdésre nem vála
szolt, ellenben ismét visszatért a zsidókérdésre. Aztán a megbeszélésnek hirtelen 
véget vetett. 

Még csak annyit mondtam: ez idő tájt nehézségeink vannak az országban, 
bizonyára félreértések miatt. Ily esetekben kikhez fordulhatnék leginkább? Hitler 
igen barátságosan maga magát ajánlotta fel, egyébként Hesshez:!5 utasított. 

V. Dommes 
Eredeti, német nyelven. 

9. 
Berlin, 1934. február 2. 

V. DOMMES TÁBORNOK TILTAKOZÓ LEVELE HITLERHEZ, A VOLT CSÁ
SZÁR ELLEN IRÁNYULÓ NÁCI TÁMADÁSOKRÓL ÉS A POLITIKAI DENUN-

CIÁLÁS ESZKÖZEIRŐL 

Adolf Hitler Birodalmi Kancellár Ürnak 
Igen Tisztelt Birodalmi Kancellár Űr! 

Amikor október 24-én szíveskedett fogadni, arra kértem önt, nevezzen meg egy 
illetékest, akikhez fordulhatok, ha olyan kérdések tisztázásáról van szó, melyek 
a királyi ház gondjaimra bízott érdekeivel kapcsolatosak, ö n akkor helyettesét, 
Hess birodalmi miniszter urat említette meg. Én azonnyomban kerestem a vele 
való kapcsolatot. Más jellegű sürgős ügyei azonban e héten sem tették lehetővé 
számára, hogy engem fogadjon. Bármilyen kelletlenül is kell fárasztanom önt, 
mégis arra kérem, szabadjon az alábbiakat előadnom. Az elmondandók súlyosan 
nehezednek rám és megítélésem szerint nem tűrnek további halasztást. 

Eltekintek attól, hogy a számomra teljesen érthetetlen és hirtelen támadt ke
ménységet részletezzem, amellyel a monarchista gondolat ellen szóban és írásban 
hadakoznak. Ezzel szemben csupán még egyszer aláhúzom, amit már élőszóval 
is bátorkodtam hangsúlyozni: hogy tudniillik őfelsége a császár és a királyi 
ház minden propagandát, mint hozzá méltatlant, visszautasít. 

Ügy gondolom, különbséget kell tenni a politika és a személyes becsület között. 
Előbbiben csupán a politikai célszerűségnek szabad uralkodnia bármely etikai 

34-G. v. Hollmann admirális, II. Vilmos szárnysegédje. 
35 R. Hess, Hitler helyettese. 
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nézőpont háttérbe szorításával együtt. A személyes becsület kérdései másképp 
kezelendők. Megítélésem szerint nincs súlyosabb támadás a becsület ellen, mint 
az árulás vádja, méghozzá a saját nép elárulásának vádja. A vád pedig annál 
súlyosabb, minél magasabban áll az érintett személy. 

Darré36 birodalmi élelmezési miniszter úr a sajtóban megjelent egyik cikkében, 
amelyből egy lenyomatot mellékelek, Őfelségét azzal vádolta, hogy a „német 
parasztságot elárulta". Weimarban a múlt hó 21-én a birodalmi parasztnapon 
tartott beszédében pedig, amelyből szintén mellékelek egy lenyomatot, a biro
dalmi élelmezési miniszter úr értelemszerűen ezeket mondotta: Konradin37 a 
Hohenstaufok helytelen parasztpolitikája miatt a hóhér bárdja által lakolt — a 
császár ettől a végtől csak a hazából való elűzetése árán menekült meg. 

Igen tisztelt Birodalmi Kancellár Űr, ismerve az ö n igazságérzetét és katonai 
becsületérzését, biztos vagyok benne, hogy ezeket az igazságtalan támadásokat 
elítéli, őfelsége, a császár túl magasan áll ahhoz, hogy e támadások elérjék. De 
ö n bizonyára egyetért velem abban, hogy mint Őfelsége itteni képviselője nem 
túrhetem el az árulás vádját szó nélkül. — Mint öregkatona, módfelett sajnálom, 
hogy megtámadott uram becsülete érdekében fegyvert nem ragadhatok. De el
viselhetetlen szemrehányás volna számomra, ha őfelségének a legszélesebb nyil
vánosság előtt megsértett becsületét nem állítanák helyre. Ezért rendkívül hálás 
lennék, ha ön engem e kérdésben rövidesen fogadni méltóztatnék; olyan javas
latokat tennék, amelyek mindenfajta jogos érdekeknek megfelelnének. 

Kiváló tisztelettel ö n iránt, Birodalmi Kancellár Űr 
V. Dommes 

Másolat, német nyelven. 

10. 

1934. április 27-én 

V. DOMMES TÁBORNOK ÁLTAL KÉSZÍTETT FELJEGYZÉS (TERVEZET) 
HITLERNEK II. VILMOS TÖRTÉNELMI ÉRDEMEIRŐL 

Tervezet 

A porosz királyi ház ügyeit intéző főhivatal az alábbiakat közli : 
Dr. Darré birodalmi élelmezési miniszter úr január 21-i, a weimari paraszt

napon elmondott fejtegetéseiben a beszéd hivatalos lenyomatának tanúsága sze
rint, valamint röviddel azelőtt megjelent és általa személyesen aláírt újságcikk
ben többek között kijelentette, hogy mint egykor a Hohenstaufok földközi-tengeri 
politikájukkal, az utolsó császár liberális nemzetközi gazdaságpolitikájával „a 
német parasztságot elárulta". A császárnak „a jóindulatú sors segítségével nem 
kellett osztoznia az utolsó Hohenstauf sorsában, így fejét nem veszítette el a vér
padon, ma csupán száműzetésben kell élnie, távol hazájától" . . . 

A német honfitársak elárulásának súlyos és becsületsértő vádja nem maradhat 
visszautasíthatatlanul. Amikor őfelsége II. Vilmos császár uralomra lépett, Né
metország rendkívüli gazdasági fellendülés állapotában volt. A hatalmas ipari 
fejlődéssel párhuzamosan igen erős népszaporulat következett be. A birodalom 
előtt az a feladat állott, hogy a növekvő népességnek nemcsak a hazában bizto
sítsa továbbra is a munkát és kenyeret, hanem a tengerentúli gyarmatokon új 
munkaterületeket is szerezzen. E fejlődés irányához tartozott az ipar kereske
delempolitikai támogatása. Amint az ehhez szükséges áldozatok a német mező
gazdaság részéről elviselhetetleneknek bizonyultak, a lakosság legszélesebb körei -

36 R. w. Darré, élelmezési miniszter, a náci párt parasztszakértője, egyben a íaji és te
lepítési hivatal vezetője. 

37 Konradin , sváb herceg. IV. Konrád császár fia, 1268-ban Tagliaccozőnál vereséget 
szenvedett Anjou Károlytól . Anjou Károly a kezére kerü l t Konrad in t az év október 29-én 
Nápolyban lefejeztette. Dar ré a r r a céloz, hogy Konrad in itáliai poli t ikája ellentétes volt 
a német parasz tság érdekeivel . 
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nek igen nagy ellenállásával szemben is — mivel azok az élelmiszerek meg
drágulásától féltek —, a császár nem habozott hathatós intézkedéseket foganato
sítani a mezőgazdaság védelmére és támogatására. Mindezzel a császár már a 
liberalizmus időszakában fordulatot teremtett a nemzeti gazdálkodás irányába, 
mely a világgazdaság ideológiájától való tudatos elfordulás volt. A következmény 
pedig az lett, hogy a német mezőgazdaság a háború előtti utolsó évtizedben soha 
nem látott virágzáshoz, jutott el: a terméshozamok holdanként átlag 30%-kal 
nőttek, a sertésállomány 40%-kal emelkedett, a mezőgazdasági árak pedig a ter
melés növekedése ellenére olyan magasságot értek el (amely mai napig érték
mérő), hogy a német birodalom 1913-as statisztikai értékszámai a manapság is 
mértékadó indexszámok. II. Vilmos császár tehát a nemzeti gazdálkodáshoz való 
átmenetet éppen a mezőgazdaságnál kereste és találta meg olyan időben, amikor 
az általános gondolkodás a „világgazdasági" liberális felfogások hatása alatt állt. 
Ezáltal megnövelte az élelmezési bázist, erősítette a német népiség forrását a 
német nép javára. 
Másolat, német nyelven. 
Rajta: v. Dommes megjegyzésével átadva a birodalmi kancellárnak. 

11. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA A HITLER
REL TÖRTÉNT MÁSODIK MEGBESZÉLÉSRŐL, AMELYNEK KAPCSÁN HIT
LER — NEM REAGÁLVA A CSÁSZÁRT ÉRT SÉRTÉSEK MIATTI PANA
SZOKRA — A NAPIRENDRŐL VÉGLEGSEN LEVETTNEK TEKINTI A CSÁ

SZÁRI HÁZ RESTAURÁCIÓJÁT 

Megbeszélés Hitler birodalmi kancellárnál 1934. április 27-én 
a Birodalmi Kancellárián 

A megbeszélés dr. Lammers államtitkár jelenlétében folyt le. 
Röviden megköszönve a fogadtatást, a birodalmi kancellárnak az alábbiakat 

mondtam: nem kéréssel, de nem is panasszal jövök, csupán igazságérzetére sze
retnék apellálni. A fogadást február elejére indítványoztam, tekintettel azokra a 
sértő támadásokra, melyek őfelsége személyét érték. Alsóbb hatóságok túlkapá
saira nem térek ki. Mint azt február 2-i írásomban már előadtam, a leginkább 
becsületsértők azok a kijelentések, amelyeket Darré miniszter a birodalmi pa
rasztnap alkalmából tett Weimarban. Mint ismeretes, Darré úr nyilvánosan ki
jelentette, a császár a „német parasztságot" elárulta. Ezután Konradin vérpadon 
lelt halálával kapcsolatos hasonlat következett, amely halál alól a császár kivonta 
magát. Eltekintve a durva sértésektől, maga a vád ténybelileg is hamis. Senki 
sem tagadhatja, hogy a császár az elsők között volt, akik a liberális és kapitalista 
gazdaságpolitika idején a nemzeti gazdálkodáshoz megtalálták az utat. — Ezt 
(a támadás megtörténtekor) nyilatkozatban is összefoglaltam, kérni akarván 
akkor annak szíves közzétételét. Ma, negyedévvel az események után már késő 
lenne a publikálása, mégis átadnám a nyilatkozatot az igazság megállapítása, 
illetve Darré miniszterhez való esetleges továbbítása céljából. 

Végül is Darré esetében egyedi dolgokról van szó. Sokkal inkább káros azon
ban az a korántsem tagadható támadó tendencia, amely a monarchikus gondolat 
ellen irányul a korona legutolsó viselőjének és házának lealacsonyításán keresz
tül. Meg vagyok győződve róla, hogy Hitler a harc eme módját éppúgy elítéli, 
mint én. Mivel csak egyetlen szavába kerül, remélem, hogy ezek az igazsággal 
szembenálló harci módszerek meg fognak szűnni. 

Hitler (láthatólag felkészülve) a következőket válaszolta: nem ő és hívei csinál
ták a novemberi forradalmat. Sőt, a leghevesebben harcoltak ellene. De az 
ember joggal szemrehányást tehet a német fejedelemnek, hogy azok annak be
hódoltak. 
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ö maga a régi Németországban a monarchiát tartotta a legjobb államformának. 
Neki semmi kifogása sincs a monarchia, különösen a Hohenzollern-ház ellen. De 
keserűen kellett tapasztalnia, hogy a polgárság, az értelmiség és a fejedelmek 
az ő harcával szemben semmi megértést nem tanúsítottak — a fejedelmek egy 
része gyalázta őt, pl. a bajor trónörökös az ő mozgalmát „éretlen csibészségnek" 
nevezte. Mivel a fejedelmek csődöt mondtak, neki a kisemberekkel kellett meg
mentenie Németországot. 

Hitler célja: Németország megmentése a bolsevizmustól, a novemberi forra
dalom bűnöseinek kiirtása, a belső tisztogatás, a birodalmi véderő kiépítése, hogy 
Németország tekintélyét kifelé ismét helyreállítsák. Ehhez időre van szüksége, 
mintegy 12—15 esztendőre. Ez idő alatt nem szabad őt zavarni. Márpedig zavarni 
fogják és éppen a német fejedelmek. Állandóan panasszal fordulnak az öreg 
tábornagyhoz; ezáltal az ő munkája meg van bénítva. 

Neki nincs semmi kifogása a császár ellen. A császár is minden bizonnyal 
követett el hibákat, melyik ember mentes a hibáktól? Ámde a császár semmiféle 
megértést nem tanúsít iránta. Mióta ő politikailag gondolkodik, elítélte a német 
kisállamiságot. A fejedelmek állandóan dinasztikus házipolitikát folytattak. Ö és 
halála után mozgalma fog gondoskodni arról, hogy ezek a fejedelmek soha ne 
térjenek vissza. (Ettől kezdve szenvedélyessé válik.) E kérdést illetően kérlelhe
tetlen és fanatikus. Ezért azt a táviratot, amely „Németország csakis császára 
és szövetségi fejedelmei alatt tud ismét boldog lenni" — kitételt tartalmazta, ki
hívásnak fogta fel. (Közbevetettem, hogy e kérdésben még állást foglalok.) E 
távirat a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt monarchia-barát köreiben 90 
fokos fordulatot hozott. Az ez idő tájt megrendezett ünnepségeket leplezetlen 
provokációknak lehetett tekinteni. Ezen nem is lehet csodálkozni. 

Ö soha nem fog megnősülni s nem lesznek gyermekei sem. De semmi sem áll 
távolabb tőle, mint az, hogy a trónra törjön, ö Hindenburg halála után birodalmi 
elnök sem akar lenni, ellenben birodalmi kancellár akar maradni. Ezzel szem
ben kijelenti: ha Németország ismét monarchia lenne, e monarchiának a nép
ben kell gyökereznie, azaz a pártban, mert a nép egyenlő a párttal. És Német
ország soha nem lenne egy újabb szövetségi állam. Egyik legnagyobb eredményé
nek tekinti, hogy az egységállam iránti régi vágyat teljesülésbe vitte. 

Én az alábbiakat válaszoltam: hálás vagyok a kimerítő tájékoztatásért. Nem 
hiszem, hogy akadna egy nemzeti érzelmű német is, aki Hitler maga elé tűzött 
nagy céljait ne üdvözölné. E célok közül sok megegyezik azokkal, amelyeket 
Őfelsége a császár állított fel; ezt a császár nyíltan el is ismeri. — Lehetséges, 
hogy Hitlernek a császár egyik-másik kritikai megjegyzése fülébe juthatott. 
Gondolni kell arra, hogy a császár Hollandiából forró szívvel figyeli a hazában 
bekövetkezett fejlődést és természetes joga, hogy önálló véleménye legyen. A 
császár csodálatra méltó magasságban áll a dolgok fölött. Törődése csak a hazá
nak szól. Dinasztikus szempontok személyére vonatkozóan egyáltalán nem ját
szanak szerepet. Ha Hitler a müncheni NDO-hoz38 intézett távirat miatt fel
indult is, mindenek előtt meg kell állapítani, hogy az egységes államra vonatkozó 
reichstagi nagy beszéde január végén hangzott el, míg a távirat novemberben 
kelt és az NDO-újságban december 15-én került nyilvánosságra. Kihívásról éppen 
ezért nem lehet szó. — Természetesen nem gondolok arra, hogy Őfelsége nyilat
kozatát a legcsekélyebb mértékben is gyengítsem. De figyelembe kell venni a 
távirat létrejöttének körülményeit. A távirat a bajor tisztek hódoló feliratára 
adott válasz — részben ugyanazokat a szavakat használva. A szövetségi fejedel
mekkel szembeni árulását vethetnék a szemére, ha más álláspontot foglalna el. 
Azt mondhatnák: „Ha Hitler birodalmi kancellár, a birodalom koronáját neki 
felajánlja, ő (a császár) azonnal cserbenhagyja a többi fejedelmet." Vélemé
nyem szerint a császár más álláspontot nem foglalhatott el. A császárság későbbi 
helyreállítására azonban semmi akadályt nem látok. 

Hitler közbevágott: nem érti, hogy 1934/35-ben a Hohenzollern-ház hirtelen 
miért tekint valamit „szentnek", holott korábban ilyen egyáltalán nem létezett 
számára (láthatólag 1866-ra célzott). 

38 National-deutsche Offiziere — monarhista tiszti szövetség. 
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Én tovább folytattam: ha Hitler az előbb ünnepségekről is beszélt: mi nem 
rendeztünk ünnepségeket. Egyébként — ő nyilatkozott úgy, hogy részéről jelenleg 
az államforma kérdése nem vita tárgya, őfelsége és a királyi ház minden pro
pagandától elzárkózik, mert nem méltó hozzájuk. — Én tehát nem látok semmi
féle súrlódási felületet. 

Azonkívül: ha az államforma egyelőre nyitott kérdés is marad és Hitler maga 
sem foglal állást a királyi ház ellen, e jövőbeni remények mindkét részről fenn
állnak. Ezt tudom megállapítani, természetesen anélkül, hogy leszögezni kíván
nám. (Hitler azt mondta, hogy ez ellen nincs ellenvetése.) Ennek következménye 
viszont az, hogy a királyi házat nem szabad lealacsonyítani és különleges hely
zetét meg kell hagyni. A Darré-féle támadások súlyos sebeket e j tenek. . . 

Hitler erre azt mondta: ő maga is helyteleníti az ilyen jellegű támadásokat. 
Olyan megjegyzést fűzött hozzá, amiből arra következtettem, hogy a jövőben 
ilyen támadásokat meg fog tiltani. Ha az a távirat nem lett volna, ő maga kül
dött volna táviratot a császárnak 75. születésnapja alkalmából. Mégis csak szük
séges azonban, hogy mozgalmával szemben megértést tanúsítsanak. 

Válaszom ez volt: én csak azt tudom megállapítani, hogy a királyi ház teljes 
ifjabb generációja bekapcsolódott a mozgalomba. 

Mivel Hitler már többször felállni készült, még csak annyit mondtam: ismét 
hozzá kellett fordulnom, mert Hess minisztert még nem tudtam elérni. 

Végül ezeket mondtam: úgy hallottam, hogy a trónörökös szívesen beszélt volna 
vele (Hitlerrel) római utazása előtt. De abból nem lett semmi. Csak azt akarom 
mondani, hogy a trónörökös csupán meg akarta kérdezni, nem tehetne-e valamit 
a Mussolinivei való találkozás előmozdítása érdekében. Hitler e közlést könnyed 
fejbólintással, és hangsúlyozott hidegséggel fogadta anélkül, hogy egy szót is 
szólt volna. 

Ezzel a megbeszélés befejeződött. A megbeszélés barátságos formában zajlott le. 

V. Dommes 
Eredeti, német nyelven. 
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SZEMLE 

JÓZSA ANTAL: 

HÄBORÜ, HADIFOGSÁG, FORRADALOM 
MAGYAR INTERNACIONALISTA HADIFOGLYOK 
AZ 1917-ES OROSZORSZÁGI FORRADALMAKBAN 

(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971. 470 o. + 8 melléklet) 

német történetírók munkásságának 
eredményeként — különösen az utóbbi 
másfél évtized folyamán — megközelí
tőleg teljes kép alakult ki az első szo
cialista foradalam oldalára állt hadifog
lyok tevékenységéről, politikai és kato
nai tekintetben egyaránt. Az eddigi 
eredmények vizsgálata alapján elmond
hatjuk: a kutatás szélességében feltár
ta az internacionalisták történetét és 
választ adott arra is, hogy ez a mozga
lom miként kötődik a Szovjetunió tör
ténetéhez és azoknak az országoknak a 
történetéhez, ahonnan az internaciona
listák származtak. Többek között a 
történetírók itt elért eredményeinek is 
köszönhető, hogy például az internacio
nalista magyarok hősi küzdelmeit leg
szebb szocalista hagyományaink között 
tartjuk számon. 

Korántsem állíthatjuk azonban, hogy 
a történetírás az internacionalista moz
galom minden részletébe behatolt volna 
már. A problémák egész sora vár még 
megoldásra, vagy a korábbinál részlete
sebb, elemzőbb feldolgozásra. Hogy 
mennyire eredményesek, újat adóak le
hetnek a további kutatások, hogy meny
nyire fontos feladat most már mélysé
gében is feltárni a történeti múltnak 
ezt a területét, fényesen bizonyítja Józsa 
Antalnak Háború, hadifogság, forrada
lom című monográfiája. 

A szerző — aki a kérdés ismert szak
értője — e munkájában azt a cél tűzte-

JÓZSA ANTAL 

HÄBORÜ 
nirfípeápfiABiFBCLYöx 
VlllfQdfltltilSlHS 

FORRADALOM! 

numu um-immi 

Az első világháború idején orosz fog
ságba esett katonák soraiban kialakult 
forradalmi mozgalomnak, az 1917-es 
oroszországi forradalmakban résztvevő 
internacionalisták történetének ma már 
igen kiterjedt az irodalma. Szovjet, ma
gyar, lengyel, csehszlovák, román és 
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maga elé, hogy megírja a mozgalom 
előtörténetét, bejárja azt az utat, ame
lyet a hadifoglyok tízezrei megtettek, 
míg végre a hadifogolytáborok lakóiból 
a szocialista forradalom elszánt harco
saivá váltak. 

A kötet alcíme azt ígéri, hogy a ma
gyar internacionalista hadifoglyok tör
ténetéről lesz szó, mégis azt tapasztal
juk, hogy a szerző — szerintünk is na
gyon helyesen — nem izoláltan vizsgálja 
a hadifogoly magyarok történetét. E 
módszer szükségességét Józsa Antal 
műve bevezetőjében a következő módon 
indokolja: „A háború végéig az antant 
valamennyi tagja, beleértve Oroszorszá
got is, a Monarchia fogságba ejtett ka
tonáit és tisztjeit — nemzeti hovatarto
zástól függetlenül — egy állam katonai 
személyeiként kezelte még akkor is, ha 
politikai meggondolásból az egyik nem
zetiséghez tartozók részére előnyöket 
biztosított, a másikkal szemben viszont 
megtorlásokkal élt. A fentiek alapján 
a magyar hadifoglyok történetét — kü
lönösen az októberi forradalmat meg
előző időszakban — izoláltan vizsgálni 
szinte lehetetlen. A csehszlovák, a ma
gyar, a román és dél-szláv polgári tör
ténetírás ilyen jellegű próbálkozásai 
torz eredményekhez vezettek, amelyek 
a burzsoá nacionalista, soviniszta néze
tek terjesztését szolgálták. E tanulság 
alapján a kutatás területét az egész 
osztrák—magyar haderőre, a Monarchia 
fogságba esett katonáinak és tisztjeinek 
valamennyi nemzetiségi csoportjára ki
terjesztettem, s munkám a magyarok 
történetét — melyre fő figyelmet fordí
tottam — ebben a keretben, a lényeges 
összefüggések érzékeltetésével mutatja 
be." Ezt a módszert igyekszik a szerző 
mindenütt követni, s ennek következ
tében a tárgyalt időszak a maga bonyo
lultságában jelenik meg az olvasó előtt. 

Az internacionalista mozgalom indító
rugóit kutatva a szerző vizsgálja az 
Osztrák—Magyar Monarchia hadseregé
nek nemzetiségi ellentmondásait, rész
letes képet ad a hasereg társadalmi és 
nemzetiségi összetételéről. Ezt követően 
a keleti arcvonalon lefolyt hadművele
tek során elszenvedett embervesztesé
gek részletes elemzését adja, majd a 
nemzetiségi és osztályellentétek szerepét 
vizsgálja a hadifoglyok számának ala
kulásában. 

Kimutatja, hogy a támadó hadműve
letek alkalmával a Monarchia foglyok
ban elszenvedett vesztesége lényegesen 
kisebb volt, mint amikor csapatai vé
delmi harcokat folytattak. Igen érdekes 
a fejezetnek az a része, ahol a szerző 
sok bizonyító anyag felhasználásával 
mutatja be, miként próbálják a hadvi
selő felek egymás országainak belpoli
tikai problémáit a saját céljaik érdeké
ben felhasználni. Ennek egyik formája 
volt a hadifoglyok körében kifejtett 
propaganda, melynek sajátosságait a 
szerző beható részletességgel elemzj. 

Külön figyelmet szentel a Monarchia 
hadserege erkölcsi-politikai állapotának, 
és arra a következtetésre jut, hogy a 
katonák nem elsősorban a propaganda 
hatására, hanem „az otthoni nehézségek, 
a háború okozta nyomor, a sorozatosan 
elszenvedett vereségek hatására" adják 
meg magukat önként egyre növekvő 
számban. 

A Monarchia hadserege erkölcsi-poli
tikai állapotának jellemzésére elsőnek 
használja fel a háború első éveiben 
fogságba esett osztrák—magyar katonák 
vallomásait. 

A kötet első fejezete a katonabarátko-
zás első szakaszának részletes, sok új, 
eddig ismeretlen adatot és összefüggést 
tartalmazó leírásával zárul. 

A következő fejezetben a szerző a 
cárizmus hadifogoly politikájára irá
nyítja a figyelmét. Eddigelé hazai iro
dalmunkban a kérdésnek ilyen részle
tes kimunkálásával nem találkoztunk. 
A szerző e fejezetben is sok új adattal 
ismerteti meg az olvasót, többek között 
a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi 
megállapodásokkal, a cári kormány ál
tal kibocsátott, a hadifoglyokra vonat
kozó intézkedésekkel. Találóan állapít
ja meg, hogy a hadifoglyok „társadal
mában" fellelhető a Monarchia tükör
képe, s az ellentétek, ellentmondások 
viszont a fogság teremtette körülmé
nyek között élesebben bontakoztak ki. 
Az ismert források alapján úgy lát
szik, hogy a hadifogolytáborokban 
1916-ig a nemzetiségi ellentmondások 
domináltak, majd az ezt követő idő
szakban az osztályellentmondások ke
rültek előtérbe. 

Gazdag adattárat találunk a fejezet
ben a hadifoglyok munkábaállításáról 
és a sztrájkharcokba történő bekapcso-
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lódásukról is. Igaz, itt az alábbi kér
déssel kapcsolatban felmerülnek az ol-
voísóban olyan kívánságok is, hogy pél
dául a hadifoglyok bérezését helyes lett 
volna egybevetni az oroszországi mun
kások, vagy a mezőgazdasági bérmun
kások keresetével, s ha néhány utalást 
találtunk volna a rubel háború alatti 
vásárló értékére. Ugyancsak az olvasó
közönség szélesebb rétegeire gondolva, 
meg kellett volna magyarázni a zemszt-
vók mibenlétét is. 

Ha áttekintünk ezen a fejezten, meg
állapíthatjuk, kitűnő és sok részletében 
új képet kaptunk arról, hogy egyrészt 
mint váltak a hadifogolytáborok a belső 
politikai harcok színterévé, másrészt 
hogy ismerkedik meg a lakossággal a 
hadifogoly. A továbbiak számára mind
kettő lényeges tényező. 

Az újdonságokban bővelkedő kötet 
harmadik fejezete is olyan témával fog
lalkozik, amelyet eddig kevéssé kutat
tak, nevezetesen : a hadifoglyok történe
tének a februári forradalom alatti pe
riódusával, az Idegilenes Kormány hadi
fogoly-politikájával. A két forradalom 
közötti időszakról irótt két fejezet sok 
értékes mondanivalója közül szeretnénk 
felhívni a figyelmet a „Parasztmoz
galmak és a hadifoglyok" c. alfejezetre. 
Ezzel a kérdéssel a korábbiakban sem a 
szovjet, sem a magyar történetírás nem 
foglalkozott behatóan, s a szerző is fi
gyelmeztet, hogy a „probléma alapos 
feltárása még a jövő feladata", mégis 
meg kell mondanunk, hogy a rendelke
zésre álló adatok birtokában e munka 
írója ezen a területen is eredményesen 
foglalta össze a hadifoglyok részvételét 
a két forradalom közötti parasztmozgal
makban, s egyben megjelölte azokat a 
kérdéseket is, amelyek megoldását a 
további kutatástól várjuk. 

Másik fontos eredménynek tartjuk az 
említett időszakból annak a kérdésnek a 
megoldását, hogy miért nem szerveződ
tek antantbarát alakulatok a magyar 
hadifoglyokból. Ennek okát a szerző ab
ban látja, hogy „a magyar burzsoázia 
és a liberális földbirtokosság osztrákel-
lenességénél sokkal erősebb volt ekkor 
a törekvés: a németekkel való szövet
ségre támaszkodva megőrizni a nemze
tiségi területeket." (256. o.) 

A könyv e témakörben először tár
gyalja szerves összefüggésben az arcvo
nal és a htáország eseményeit, mutatja 

be a központi hatalmak hadászati cél
jaiban beállt változásokat, az Oroszor
szággal történő fegyverszünet megköté
sére 1917 tavaszán tett kísérleteket s 
ezek hatását az egész arcvonalra kiter
jedő katonabaráitkozásokra, az orosz 
hátországban a bolsevik befolyás alatt 
álló szovjetek és az Ideiglenes Kormány 
szerveinek, valamint a kispolgári és 
polgári pártoknak hadifogoly-politiká
jára. 

Ismertetőnk hosszúra nyúlna, ha rész
letesen foglalkoznánk a kötet utolsó 
előtti fejezetével, amelyben az interna
cionalistáknak az októberi fegyveres fel
kelésben, a fegyverszünethez vezető 
frontbarátkozásokban játszott szerepé
vel ismerkedhetünk meg. Számos, eddig 
ismeretlen tényt, fontos megállapítást 
tartalmaz a kötet zárófejezete, mely 
arról szól, miként vettek részt e küzdel
mekben az internacionalisták. Nézetünk 
szerint elsősorban az Ukrajnáról és a 
Kalegyin elleni harcokról írottak tartal
maznak a szovjet és magyar történet
írásban eddig alig, vagy egyáltalán nem 
közölt adatokat és megállapításokat. A 
szerző kellő tömörséggel először tekinti 
át összefüggésben azokat a hadművele
teket, amelyeket a fiatal szovjet állam 
a vidéki fellenforradalmi gócok felszá
molása érdekében folytatott. Kimutatja, 
hogy katonailag a hadifogoly interna
cionalista vörösgárdisták legjelentősebb 
szerepe az ellenforradalom fő bázisa 
a Don-vidék elfoglalásában, Kalegyin 
és Kornyilov erőinek szétverésében 
bontakozott ki. A hadműveletek törté
netét nem tekinti a szerző lezártnak, az 
említett harcokról s ezekben a nemzet
közi önkéntesek részvételéről célszerű 
volna egy önálló kismonográfiában fog
lalkozni, s az itt felvetett, de részletei
ben nem minden esetben megoldott 
kérdésekre újabb forrásanyag felhasz
nálásával kimerítőbb választ adni. 

Az olvasó figyelmébe ajánlott hadtör
téneti munka széles forráskutatás ered
ménye. A szerző számos szovjet levéltár 
állagai mellett, alaposan tanulmányozta 
az osztrák, a német és a csehszlovák 
archívumok anyagát, bevezetőjében 
részletesen elemzi a témára vonatkozó 
magyar történeti és hadtörténeti irodal
mat és röviden átekinti a szocialista és 
kapitalista országokban megjelent ide
vágó fontosabb kiadványokat is. 
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A kötet színvonalát 51 fénykép, sok 
táblázat és nyolc melléklet emeli. A ké
peket a szerző gondosan válogatta ösz-
sze, töbségük nyomdai úton most látott 
először nap világolt. Értéküket növeli, 
hogy a képek jegyzékében a szerző a 
forrást is feltüntette. Külön kell szólni 
arról a mellékletek között kiadott, nagy 
gondossággal összeállított kimutatásról, 
amely az osztrák—magyar és német fel
derítő jelentések összesítései alapján 
készült a frontbarátkozásokról (1917 áp
rilis és november). A táblázat feltünteti 

a szembenálló felek hadrendjét és egy
máshoz való viszonyát az adott hónap 
miniden egyes «apján. 

A kötethez hely- és névmutató is ké
szült. 

Józsa Antal könyve adatgazdagságá
val, színvonalas elemzéseivel hasznos 
segítője lesz mindazoknak, akiket a té
ma érdekel, s egyben példa és indítás 
is a további kutatások végzésére. 

Honfi József 
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TANULMÁNYOK A KATONAI NEVELÉS KÖRÉBŐL 

(3. kötet) 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 320 o.) 

a 
wËBB&m 

A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásá
ban megjelent mű joggal tarthat igényt 
az érdeklődésre. Ezúttal — figyelembe 
véve a polgári és katona olvasók köré
ben mutatkozó nagyfokú érdeklődést — 
szociológiai és katonaszociológiai prob
lémákat tár az olvasó elé. Éppen ezért 
bizonyos értelemben régi hiányt pótol. 
Hiszen, amíg a szocialista országok 
hadseregének többsége számottevő szín
vonalas katonaszociológiai publikáció

val dicsekedhet, addig a mi katonai 
sajtónkban mindezideig nem látott nap
világot magyar szerzők tollából szár
mazó átfogóbb katonaszociológiai írás
mű. 

A kötet katonaszociológiai témával 
foglalkozó írásai felölelik e tudomány
ág valamennyi fontosabb kérdéskörét 
és kutatási területét: a katonaszocioló
gia vázlatos történetét, tárgyát és jelleg
zetességeit; a vizsgálatok módszertani 
kérdéseit; a katonai vezetés egyes szo
ciológiai összefüggéseit; a hadseregfej
lesztés szociális prognosztikáját; nép
hadseregünk belső szociális struktúrájá
nak és mobilitásának elemzését; a ka
tonai pályaválasztást befolyásoló ténye
zőket, valamint a harckiképzés szocioló
giai problémáit. 

A kiadvány szerzői megismertetik az 
olvasóval a szociológiai és katonaszo
ciológiai elméleti kutatások legújabb 
eredményeit, tájékoztatva a jelentősebb 
hazai és külföldi szakmai viták alaku
lásáról is. A fő figyelmet azonban a 
hadsereg életére, a katonai vezetés, a 
kiképzés és az erkölcsi-politikai nevelés 
szociológiai összefüggéseire fordítják. E 
kérdéseket elsősorban a Magyar Nép
hadsereg életének tükrében vizsgálják. 
Ebben a kötetben jól megvalósul az el
mélet és a gyakorlat egysége. Az egyes 
tanulmányok inkább a gyakorlat felől 
közelednek az elmélet felé, mások pe
dig az elmélet felől próbálják a kikép
zés és a nevelés gyakorlati munkáját 
tovább lendíteni. Ezért mind a tudomá
nyos kutatók, mind a csapatszolgálatot 
teljesítő gyakorlati szakemberek mun-
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kajának további fejlődése szempontjá
ból hasznos tudnivalókat tartalmaz ez a 
mű. 

Az alábbiakban röviden összefoglal
juk az egyes tanulmányok főbb monda
nivalóját, ezzel is jelezve a kötet tema
tikai gazdagságát, a dolgozatok logikai 
összefüggéseit és hasznosságát. 

Csépé József a tanulmánykötet érthe
tősége szempontjából fontos tárgymeg
határozó és terminológiai kérdésekkel 
foglalkozik. Vázolja a marxista szocio
lógia keletkezésének és fejlődésének út
ját, a katonaszociológia születésének 
történelmi körülményeit, a szocialista 
hadseregekben folyó katonaszociológiai 
kutatás mai állását, e tudomány fő jel
legzetességeit és leggyakrabban előfor
duló fogalmainak jelentését. Tekintettel 
a dolgozat bevezető jellegére, csak álta
lában szól azokról a kérdésekről, amely
re a többi tanulmány részleteiben is 
megadja a választ. 

Wiszler József a katonaszociológiai 
felvétel néhány módszertani sajátossá
gát taglaló írásával bevezeti az olvasót 
a felmérés tervezésébe, ismerteti a ter
vezés fontosabb követelményeit és mód
szereit, felhívja a figyelmet a hadsereg
ben folytatott szociológiai vizsgálatok 
egyedülálló sajátosságaira is. Arra, hogy 
a szociológiai felvétel előkészítése mi
lyen felelősségteljes elméleti és mód
szertani tisztánlátást követelő feladat. 
Elmondja, hogy a munka megkezdése 
előtt ki kell dolgozni a kutatás módszer
tani programját, tárgyát, rögzíteni kell 
feladatát, elgondolását, majd meg kell 
találni azokat az alapvető mutatókat, 
amelyek az empirikus valóságban meg
bízhatóan tükrözik a kutatott fogalma
kat. 

Nagy Emil a katonai vezetés egyes 
szociológiai kérdéseivel foglalkozó dol
gozatában — néhány különösen fontos 
és általános vezetésszociológiai problé
ma elemzése mellett — főként azt vizs
gálja, miként lehet felhasználni a csa
patok vezetésében a ijfúságkutatás, a 
jövő tudomány, a regionális sajátossá
gok megismerése, az alakulatok belső 
szociális struktúrájának felderítése, a 
katonai kiscsoportkutatás, valamint a 
személységszociológia eredményeit. Rá
mutat, milyen fontos a katonai vezető 
számára — kiváltképpen a felső és kö
zépszintű parancsnok számára — társa
dalmunk alapvető osztályainak és jelen

tősebb rétegeinek az alapos ismerete. 
Hiszen enélkül nem ismerheti a gond
jaira bízott — különböző társadalmi ré
tegekből származó — ifjúságot sem. 

Nagy Emil — Wiszler József tanulmá
nya a magyar társadalom várható fej
lődésének a hadsereg személyi állomá
nyát és a kiképzést befolyásoló hatá
sával foglalkozik. A szerzők következte
téseket fogalmaznak meg arra nézve, 
hogy a legközelebbi évtizedek társadal
mi változásai miképpen módosítják a 
személyi állomány szociális összetételét, 
általános műveltségét és szakmai kép
zettségét, politikai és honvédelmi előis
mereteit, szemléletét, igényeit és képes
ségeit. Megkísérlik vázolni azt is, hogy 
e változások a vezetés, a kiképzés, a ne
velés milyen módszereit és eszközeit he
lyezik majd előtérbe. 

Pásztor István a Magyar Néphadse
reg belső szociális struktúrájáról és mo
bilitásairól szóló írásában e fogalmak 
szabatos értelmezését adja, s bemutatja 
azokat a változásokat, amelyek a leg
utóbbi mintegy másfél évtizedben nép
hadseregünk csoportszerkezetében és 
belső mobilitásának alakulásában vég
bementek. 

Tarján Imre dolgozata az 1968. évi 
tiszti iskolai felvétel keretében lefoly
tatott felmérésekre támaszkodva mutat
ja be, hogy mennyiben befolyásolja a 
szociális származás, a területi megoszlás, 
a lakóhely, az anyagi helyzet, a tanul
mányi eredmény, a családi háttér, az 
ismeretségi kör, a toborzás, az érdeklő
dés, a szemlélet és a tájékozottság a fia
talok katonai pályaválasztását. 

Nádai György tanulmánya elméletileg 
és gyakorlatilag elemzi a harckiképzés 
néhány fontosabb szociológiai összefüg
gését. 

A felsorolt katonaszociológiai tanul
mányokat szerencsésen egészíti ki két 
pedagógiai és egy pszichológiai jellegű 
írás. 

Földi József tanulmányában arra ke
res választ, milyen módon fejleszthető 
a tisztek önálló gondolkodása és telje
sítményképes tudása az eszmei-politikai 
oktatásban. Ez az írás polemikus célza
tú. A szerző országosan vitatott kérdé
sekben fejti ki a véleményét, s bizonyá
ra segíti a vita tovagyűrűzését, a megfe
lelő megoldás kialakítását. 
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Bálint Sándor a katonai közösségek 
kialakításának néhány törvényszerűsé
géről ír. Végigvezeti az olvasót ama fo
lyamat főbb állomásain, amelynek kere
tében az együvé sorolt személyek kez
detben laza csoportjából a katonák jól 
összekovácsolt kommunista közössége 
alakul ki. 

Csépé József és Hartai Lajos közös ta
nulmánya azt a hatást elemzi, amelyet 
az alegységparancsnokok és a beosztot

tak kapcsolata a katonák aktív magatar
tásának kialakítására gyakorol. 

Joggal remélhető, hogy a kötet — te
matikája, tartalma és szerkesztésmódja 
eredményeként — érdeklődést vált ki 
és kedvező fogadtatásra talál tiszti és 
tiszthelyettesi karunk közvéleményé
ben, hasznosan segítve elméleti ismere
teik gazdagodását és mindennapi mun
kájukat. 

Sztana Béla 
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HORVÁTH ÁRPÁD: 

UTAK, HIDAK, VASUTAK 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 246 o.) 

Jtsik, liifltik, 

A szárazföldi közlekedési vonalak — 
az utak és a vasutak — az emberiség 
sok évezredes fejlődése során Földün
ket lüktető érrendszerként hálózták át. 

A technika történetének krónikása új 
könyvében olyan téma — a közlekedési 
vonalak, az utak és vasutak történeté
nek — feldolgozására vállalkozott, 
amely egyik oldalon az egyetemes em
beri kultúra gazdagodásának meghatá

rozó tényezőjeként jelentkezik, másik 
oldalon mint a háborúk megvívásának 
nélkülözhetetlen összetevője, eszköze 
játszik számottevő szerepet. 

A téma terjedelmét tekintve rendkí
vül nagy, összefüggései igen bonyolul
tak. Hiszen a legrégibb, nagy távolságo
kat átfogó útvonalak már sok ezer év
vel ezelőtt, valamikor a kőkorszakban 
alakultak ki. A közlekedéstechnika 
szakemberei pedig ma már azon törik 
a fejüket, miként lehetne a légpárnás 
járművek elterjesztésével a hatpályás 
gépkocsiutak átbocsátóképességét meg
haladó teljesítményeket elérni. 

Ha pedig a kérdés másik oldalát vizs
gáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az utak — 
és a közlekedés más létesítményei — 
nem egyértelműen az emberi kultúra 
fejlődését szolgálták és szolgálják. Nem
csak az élet, a kereskedelem és a népek 
közötti kapcsolat jelképei, hanem a ha
talomé is. Királyok, uralkodók, nagy bi
rodalmak vezérei nagy útépítők is, de 
útjaik elsősorban a hódítás és hatalom 
megtartása érdekében épülnek. 

Talán így lehetne a téma kiterjedt 
voltát és összetettségét jellemezni. És a 
szerző könyvében ennek ábrázolására, 
történetiségének bemutatására vállal
kozott. 

Mi is nagy vonásokban a könyv mon
danivalója? 

A szárazföldi közlekedési vonalakkal 
kapcsolatban — amelyek az emberiség 
sok évezredes fejlődése során érték el 
mai fejlettségük szintjét — jogosnak tű-
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nik az a megállapítás, hogy a vízi szál
lítás jelentős részesedése és a légi szál
lítás roppant mértékű fejlődése ellenére 
az utaknak és a vasutaknak mind gaz
dasági, mind politikai, mind pedig ka
tonai jelentősége — akár a múltba te
kintünk, akár a jelent értékeljük, akár 
a jövőt vizsgáljuk — számottevő és még 
hosszú ideig az is marad. 

A kultúra akkor kezdett a világon el
terjedni, amikor karavánok indultak a 
távoli földrészekre, az ismeretlen orszá
gok felé, elhozván kincseiket és művelt
ségüket a nálunknál primitívebb népek
nek. 

Napjainkban is nagyobb részt a köz
úti és a vasúti közlekedés végzi a ter
meléshez szükséges nyersanyagok szállí
tását a lelőhelyektől a feldolgozás bá
zisaihoz, és a késztermékeket — az árút 
— eljuttatja a fogyasztókhoz. Acél vágá
nyokon gördülő vonatok és autósztrá
dákon száguldó gépkocsik hozzák köze-. 
lebb egymáshoz az embereket. Az uta
zás, a turizmus korunk új népvándor
lásává lett. 

De a történelem azt is feljegyezte, 
hogy az utak, majd később a vasutak 
nemcsak közelebb hozták az embereket 
egymáshoz, hanem az egymással való 
szembefordulás, a háború eszközeivé, 
rendkívül számottevő tényezőivé is vál
tak. 

Ilyen gondolatok késztették a szerzőt, 
hogy erről a rendkívül érdekes témáról 
írott munkájával a magyar nyelven 
megjelent technikatörténeti kiadványok 
sorát gyarapítsa. 

A szerző mondanivalóját két részre 
bontva mondja el. A könyvének első ré-. 
szében — az „Utak" címet viseli — a 
legrégibb idők technikatörténeti emlé
keiből, feljegyzéseiből kiindulva végig
vezeti az olvasót azon a fejlődésen, 
amely akár gazdasági meggondolások, 
akár a hadviselés következményei nyo
mán az utak építése terén napjainkig 
végbement. Az ősi útnyomok sok érde
kes állomása közül csak a kínai selyem-
utat, továbbá a Korinthoszi-félsziget 
keskeny földnyelvén, a hajók átszállítá
sára épített utat, a „diolkosz"-t és a ró
mai birodalomnak a „minden út Rómá
ba vezet" koncepciójú, realizáló útháló
zatát említjük. 

A népvándorlás vihara azonban a ró
mai világbirodalmat elsöpörte. Az óriási 

közigazgatási és katonai gépezet szét
esett, a nagy építkezések is abbamarad
tak. A meglevő úthálózattal nem törő
dött senki. A középkori Európában uta
kat nem, de hidakat szép számmal épí
tettek és ezen a téren a francia, az olasz 
és a spanyol építőmesterek jeleskedtek. 
A XVII. és a XVIII. századi francia út-
és hídépítői — közöttük kiemelkedően 
Vauban — nevéhez fűződik az útépítés 
új fellendülése Európában. Ennek a kor
nak a nagy hídépítői közül is kiemelke
dik az orosz Ivan Petrovics Kulibin. 
Nevét a közlekedéstechnika-története a 
legnagyobbak között tartja számon. Az 
első, majd a második világháború ki
emelkedő hadműveleteinek út- és vas
útépítéseinek és rombolásuknak bemu
tatásával, ezek értékelésével zárul az el
ső rész. 

A „Vasutak" című második rész — a 
legrégibb emlékek, nyomok, törekvések 
— felsorolása és ismertetése után a gőz-
vasútnak a XIX. század elejére tehető 
„gyermekkorát" mutatja be. Watt, Ste
phenson, Cserepanov és még sok más 
feltaláló, lokomotívépítő végzi az úttörő 
munkát. A Liverpool—Manchester, a 
Moszkva—Pétervár, az amerikai Paci
fic-, a szibériai és a mandzsúriai vasút, 
a Kairót — Fokvárossal összekötő vasút 
terve és részbeni vagy fokozatos meg
valósítása jelzik az új, modern, a nagy 
tömegek és a sok anyag továbbítására 
alkalmas közlekedési eszköz virágkorát. 

Közben már fenyeget az első világhá
ború réme, és a nagyhatalmak, a koalí
ciók a hadászati vasúthálózat létrehozá
sát tűzik napirendre. És a „harc a síne
kért" mindkét világháború közdelmei-
nek jellegzetes formája. 

A jövőbe vetett pillantással — amely 
a technikai fejlődési lehetőségek mellett 
egyértelműen a vasutaknak hosszú 
ideig való megmaradása és szükséges
sége mellett foglal állást — végződik a 
második rész. 

A könyv nem elsősorban a technikai 
szakemberek számára készült, bár a 
történetiség számukra is érdekes lehet. 
A technika története iránt érdeklődő ol
vasóknak mozaikokban, képszerűén fel
építve, helyenként filmszerűen pergetve 
bemutatja: miként jöttek létre a kínai 
selyem-útból és a Via Appia Anticából 
a kontinenseket átszelő hatpályás autó
sztrádák, a Málta-szigetén ma is fellel-
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hető, vágányokra emlékeztető csapások
ból pedig a Calais-ból Párizson, Berli
nen, Varsón és Moszkván át Habarovsz
kig száguldó transz-európai, illetve 
transz-szibériai expresszvonatok. 

Képek, események. Békeidőszakok 
fellendülései, háborúk esztelen pusztítá
sai. Az utak és a vasutak így jutottak el 

fejlettségük mai szintjére. És szerepük, 
jelentőségük még sokáig megmarad. 

Ebben lehet röviden összefoglalni a 
Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában 
megjelent, 246 oldal terjedelmű, ízlése
sen és gazdagon illusztrált könyv mon
danivalóját. 

Szabó Sándor 
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NAGY LÁSZLÓ: 

BETHLEN GÁBOR A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGÉRT 

(Budapest, Akadémiai 

Bethlen Gábor, a nagy erdélyi fejede
lem történelmünk legvitatottabb, legel
lentmondásosabb alakjai közé tartozik. 
Kortársak és az utókor egyaránt eltérő 
véleménnyel írtak róla, nagyravágyó, 
alattomos embernek, törökbérencnek 
tartották a Habsburg oldalon álló kró
nikások és a későbbi aulikus szemléletű 
történetírók; a magyar és a protestáns 
szabadság hős védelmezőjének a másik 

11* — 

Kiadó, 1970, 484 o.) 

oldalon állók. Csupán egyben nem tért 
el túlságosan a vélemény: szinte vala
mennyien elismerték politikai és katonai 
tehetségét. 

A fejedelem alakja korunkban ismét 
előtérbe került, megítélése történettudo
mányunk két lényeges kérdésénél: a 
feudális abszolutizmus és a XVI—XVII. 
századi függetlenségi mozgalmaink ér
tékelésében meghatározó szerepet ját
szik. 

A szerző minden korábbi kutatónál 
nagyobb tárgyi ismeretekkel fogott a bo
nyolult probléma egyik alapvető rész
kérdésének, Bethlen katonai tevékeny
ségének tisztázásához. Kettős célt tűzött 
maga elé, kutatási eredményeinek fel
használásával tisztázni Bethlen háborúi 
történetének a korábbi szakirodalomban 
válasz nélkül hagyott részletproblémáit, 
s az eseménytörténet szintézise után 
megadni e háborúk marxista értékelé
sét. 

E kettős feladat közül megnyugtató 
módon csak az elsőt «ikerült megolda
nia. Számos fontos kérdésben — így 
pl. Bethlen hadserege létszámadatainál, 
vagy kronológiai kérdésekben helyesbí
tette, illetve végérvényesen tisztázta a 
vitatott problémákat, s elmondhatjuk; 
Nagy László kutatásai nem hagytak 
szinte egyetlen fehér foltot sem e hábo
rúk történetében. 

Számos jelentős tudományos eredmé
nye közül csupán néhányat említenék: 
merőben új megvilágításba helyez fon
tos problémákat, s helyes megválaszo
lásuk lényegesen közelebb visz. ben-
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nünket a Bethlenről és hadjáratairól 
alkotott képünk kialakításához. 

Az első ilyen, sokat vitatott kérdés: 
Bécs ostroma váratlan megszakításának 
oka és Homonnai Drugeth György tá
madásának értékelése 1619 őszén. Az 
eddigi szakirodalom a források nem tel
jes ismeretében, nem utolsó sorban ma
gától Bethlentől is megtévesztve, merő
ben hamis képet festett az 1619 őszén 
kialakult helyzetről. 

A kortársak és az utókor is úgy vél
ték, hogy a császár biztatására Erdélybe 
betörő Homonnai támadása kényszerí
tette Bethlent arra, hogy feladja Bécs 
szép reményeket ígérő ostromát. Nagy 
László eddig ismeretlen adatok alapján 
kimutatta, hogy Bethlen tulajdonkép
pen reménytelen helyzetben csak cseh 
szövetségesei és a magyar rendek meg
nyugtatására kezdte el a császárváros 
ostromát, s Homonnai egyáltalán nem 
veszélyes támadását csupán ürügyül 
használta fel kényszerű hadműveleté
nek félbeszakítására. 

Egy másik, még a marxista történel
mi irodalomba is befurakodott legen
dával is leszámol a szerző. Ez az 1623-i 
híres hodolíni ostromzár korábban tel
jesen félremagyarázott története. A leg
több szerző ui. azt állította, hogy Beth
len hadaival teljesen bekerítette a csá
szár főseregét, amelyet már csak né
hány nap választotta el a kikerülhetet
len fegyverletételtől, amikor Bethlen 
„megmagyarázhatatlan módon" fegy
verszünetet kötött a császárral, s meg
nyitotta az ostromzárat. Bár a kortársak 
közül Kemány János és Eszterházy 
Miklós már felismerték, hogy a fejede
lem „megmagyarázhatatlan" jóindulata 
mögött a realitások kérlelhetetlen vas
logikája rejlik, ezt az utókor nem vette 
figyelembe. A hadtörténészek a hadá
szati könnyűlovasság fölényét látták bi
zonyítva a nehézkes nyugati típusú had
sereg felett a valóban szépen végrehaj
tott hadműveletben, s ők is mesterkélt 
magyarázatok segítségével próbálták 
megoldani a rejtélyt. Nagy László vi
lágos, logikus okfejtéssel bizonyítja, 
hogy itt távolról sem megmagyarázha
tatlan titokkal állunk szemben. Bethlen 
serege teljesen alkalmatlan volt arra, 
hogy a császáriak jól megerősített sán
cait ostrommal bevegye, kiéheztetésről 
pedig szó sem lehetett, az ostromlók 
legalább akkora nehézséggel küzdöttek, 
mint a körülzártak. így valóban min
den elismerésünk a józan ítéletű Beth
lené, akit nem vakított el a látszólagos 

szerencse, s a szükségből erényt ková
csolva az egyre kellemetlenebbé váló 
helyzetéből kedvező fegyverszünettel 
szabadult ki. 

Ugyancsak a magyar könnyűlovasság 
hatalmas fölényét vélték a korábbi ku
tatók felfedezni az 1626-i hadjáratban. 
Gúnyosan írtak a „tehetetlen" Wallen
steinről, aki noha túlerőben volt, mégis 
elkerülte a csatát Drégelypalánknál 
Bethlen seregével, s Bethlen visszavo
nulását viszont mint a hadászati művé
szet „non plus ultra"-ját dicsőítették. 
Az újabb kutatások itt is feltárták az 
igazságot: Bethlen azért kockáztatta 
meg gyengébb seregével az előnyomu-
lást, mivel attól tartott, hogy ellenkező 
esetben elveszti a török támogatását. 
Wallenstein pedig azért nem vonult 
Bethlen után, mivel nem ismerhette an
nak pontos erejét, s hadászati célját már 
amúgy is elérte: Mansfeld vert hadát 
kiszorította Csehországból, s Bethlen to
vábbi előretörését is megakadályozta, 
ily módon semmi értelmét sem látta, 
hogy ezekután felesleges ütközetekbe 
bonyolódjék. 

A szerzőnek itt és más esetekben is 
sikerült eloszlatnia a Bethlent körülve
vő sejtelmes félhomályt, s hazugságok
tól, túlzásoktól megtisztítva a történel
mi hűségnek megfelelően, reálisan áb
rázolja a nagy fejedelem alakját. A té
nyek hosszú sorát idézve bemutatja a 
kor — magyar, császári és török — had
seregét is, valamennyi erényükkel és 
hibájukkal. A könyvet olvasva számos 
összefüggés megvilágosodik előttünk, a 
maguk valóságában kendőzés és túlzás 
nélkül tárulnak fel előttünk a kor bo
nyolult katonai és politikai problémái. 
Ez az elfogultságtól mentes, csak a tu
dományos igazságot szem előtt tartó 
szemlélet a mű legnagyobb érdeme. 

Ugyanez az igazságra való törekvés 
jellemzi a szerző munkáját akkor is, 
amikor rendkívül gazdag tényanyagra 
támaszkodva, sokoldalú elemzés útján 
megkísérli, hogy megadja Bethlen had
járatainak marxista értékelését. Kiindu
lási alapját helyesen választotta meg: 
azt vizsgálta, milyen politikát folytatott 
Bethlen háborúi előtt, s milyen célok ve
zették a harcban. Itt azonban mindjárt 
szembeütközött azzal a problémával, 
amely negyedfélszázad óta népünk 
egyik legsúlyosabb kérdése volt, s ame
lyet történettudományunk minden erő
feszítése ellenére sem tudott még telje
sen tisztázni: mi biztosítaná a magyar 
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nép számára inkább fejlődést, szövet
kezni a Habsburgokkal, vállalni a nem
zeti és gazdasági elnyomást, de cserébe 
megszabadulni a fejlődést gátló török 
uralomtól, vagy ellenkezőleg, török se
gítséggel harcolni a Habsburg-abszolu
tisztikus törekvésekkel szemben ? A kér
désre nyilvánvalóan nem adhatunk tel
jesen egyértelmű választ. Mindkét meg
oldás együtt járt a magyar állami szu
verenitás jelentős hányadának- talán 
egészének feladásával, ami természete
sen hátráltatta az ország gazdasági és 
társadalmi fejlődését is. Ez a tragikus 
helyzet a kor magyarja számára „két 
pogány közt egy haza" keserű, remény
telenséget tükröző gondolatában nyil
vánult meg. 

Nagy László világosan állást foglal a 
kérdésben. Igenli a bethleni megoldást, 
amely nézete szerint jobb fejlődési lehe
tőségeket nyújtott volna a magyar nép 
számára mint a Habsburg-szövetség. 
Lehetséges, sőt valószínű, hogy igaza 
van. De nem bizonyít, csupán ennyit ír: 
„Annyit azonban eddigi ismereteink 
alapján is megállapíthatunk, hogy a 
Habsburg-abszolutizmus XVII. század 
eleji magyarországi kísérletei Magyar
ország népei számára nem biztosítottak 
kedvezőbb fejlődési lehetőséget, mint 
az erdélyi nemzeti-abszolutizmus vagy 
annak kísérletei." (454. o.) Ezt a megál
lapítását azonban semmivel sem tá
masztja alá. Bethlen hadjáratainak le
írásánál halvány nyomokban jelentkez
nek ugyan Erdély belpolitikai problé
mái is, de ez önmagában kevés egy 
ilyen fontos kérdés eldöntéséhez. A 
szerző nem hozott új adatokat az erdé
lyi abszolutizmus mélyebb megismeré
séhez, ez természetesen nem is volt fel
adata; s így bármennyi értékes új ada
lékkal gazdagította viszont Bethlen 
hadjáratainak katonai történetét, ezek 
önmagukban nem lehetnek elégségesek 
e fontos probléma újraértékeléséhez. 

A könyv elolvasása után, a kitűnő 
részleteredmények, a hiteles és pontos 
leírások ellenére is hiányérzet marad 
bennünk. A szerző kitűnő alkalmat ha
gyott kiaknázatlanul, amikor nem igye
kezett elmélyültebben elemezni a kor 
lényeges hadművészettörténeti kérdé
seit. Pedig a XVII. század első fele na
gyon jelentős korszak volt a hadtörté
nelemben. A hadművészet ezekben az 

években találta meg a kivezető utat 
évszázados zsákutcájából, s indult ro
hamos fejlődésnek. Ekkor kezdődött el 
az állandó zsoldoshadseregek kialaku
lásának időszaka, s ami mindezeknél 
még fontosabb, ekkor jelent meg Euró
pában az egységes hadművészet. Míg 
a korábbi századokban a lovasnomád 
hadművészet és különféle származékai 
— melyek közül a legfejlettebb az osz
mán török hadművészet volt — még 
egyenlő, vagy közel egyenlő szinten áll
tak az európaival, ez az egyenlőség meg
szűnt, s ettől kezdve valamennyi kor
szerű hadsereg többé-kevésbé azonos 
jellegűvé vált. Ezt a rendkívül érde
kes folyamatot sajátos körülmények 
között lehetett volna tanulmányozni: 
a magyarországi hadszintéren három 
különböző típusú és fejlettségű hadse
reg ütközött meg egymással: az euró
pai jellegű császári, az ennél fejletle
nebb fokon álló, tulajdonképpen még 
a hadászati könnyűlovasság hagyomá
nyait őrző erdélyi és a sajátos harcmó
dú török hadsereg. A hadműveletek 
elemzése világosan mutatja valamennyi 
hadseregtípus erejét és gyengeségeit, 
mindjobban kidomborodott az európai 
hadsereg harcászati fölénye a két másik 
típus felett, de ugyanakkor gyengeségei 
— bizonytalan ellátási rendszere, nehéz
kes, rugalmatlan vezetése stb. — is meg
nyilvánultak. Az egyes részletkérdések 
tárgyalása során mindezekre bőven utal 
a szerző, s nem hiányoznak munkájából 
a hadművészeti értékelések sem. Egy, a 
korszak hadtörténetének alapproblé
máit legalább esszé szinten tárgyaló 
összefoglaló értékelés azonban feltétle
nül javára vált volna a munkának. 

Mégegy kisebb, de zavaró fogyatékos
ságot kell szóvátennünk: az egyébként 
rendkívül gondos és szép kiállítású 
munkából hiányoznak a hadjáratok 
megértéséhez annyira szükséges vázla
tok, amelyek nélkül nagyon nehezen le
het követni a hadtörténelmi leírásokat. 

Nagy László monográfiája erényeivel 
és hibáival együtt is hadtörténetírásunk 
kimagasló alkotásai közé tartozik, szép 
példája az önálló kutatásokra épült, 
gazdag tényanyagra támaszkodó, igé
nyes, gondosan kidolgozott, marxista 
történelemszemléletű tudományos mun
kának. 

Rázsó Gyula 
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HERMANN RAUSCHNING: 

HITLER BIZALMASA VOLTAM 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 326 o.) 

HEBHAII 
SAUSGHNINS 

HITLER 
BIZALMASA 
VOLTAM „ 

A mű a Zrínyi Katonai Kiadó gondo
zásában látott napvilágot. A könyv első, 
1939-es párizsi kiadása — egy időben 
Lengyelország lerohanásával — a gya
nútlan, politikával kevéssé foglalkozó 
olvasóra bombarobbanás erejével hatott, 
de nem volt kisebb a hatása az 1945-ös 
első magyar kiadás kézbevevőire sem. 

Mindez érthető, hiszen talán az első 
olyan kiadvány volt, amely hiteles kór
képét adta egy félelmetesen kuszán gon
dolkodó, de tetteiben és eszközei meg
válogatásában nem kevésbé félelmete
sen következetes politikai bűnöző belső 
világának. „ Igen . . . mi barbárok va
gyunk s barbárok akarunk lenni" — 
hangzott Hitler ars poeticájának egyik 
variációja. S hatalmi módszereinek 
egyéb alapvető tételei sem hangzanak 
jobban. „A világot csak megfélemlítés
sel lehet kormányozni." „Rémületet fo
gok terjeszteni minden pusztítóeszköz 
erőszakos harcbavetésével." Embereit a 
célnak megfelelően válogatta össze. Az 
SA-val kapcsolatban kijelentette: „Vas-
öklű emberekre van szükségem, akik 
nem rágódnak erkölcsi elveken, mielőtt 
agyoncsapnak valakit." 

A magyar olvasót elsősorban a Ma
gyarországgal és a kisnépek sorsával 
foglalkozó hitleri kinyilatkoztatások 
gyűjteménye készteti döbbent gondol
kodásra. „A kis államok kora le já r t . . . " 
— jelentette ki a náci Németország min
denható Führere és elképzeléseit, tetteit 
is ehhez idomította, „összekovácsolom 
acélmagját egy új birodalomnak. . . — 
mondotta. — Ausztria, Csehország, Mor
vaország, Nyugat-Lengyelország... E 
tömb körül először egy kelet-európai 
konföderáció létesül. Lengyelország, a 
balti államok, Magyarország, a Balkán
államok, Ukrajna, a Volga-vidék, Geor
gia . . . Segédnépek uniója lesz ez, had
sereg nélkül, saját politika nélkül, saját 
közgazdaság nélkül. S egy pillanatig 
sem gondolok arra, hogy e népek bár
melyikének emberiességi alapon enged-
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menyeket tegyek. Például Magyaror
szágnak régi határai visszaállítására. 
Nem fogok semmiféle különbséget ten
ni barát és ellenség között." 

A könyv lapjain életre kelnek a ná
ci párt korifeusai, remek képet kapunk 
Göringről, akit mi sem jellemez jobban, 
mint alábbi kijelentése: „Nincs lelkiis
meretem! Lelkiismeretemet Adolf Hit
lernek hívják." Nem kevésbé érdekesek 
Hitler közgazdasági elvei — már ameny-
nyiben kusza elképzeléseit annak lehet 
nevezni —, isteni küldetéséről vallott 
hite, a fajtiszta németség kitenyésztésé
ről, vagy az ellenfél — ez esetben szinte 
az egész világ — legyőzéséről, ellenlá
basainak emberi gyengéin keresztül 
való megtámadásáról kialakított nézetei. 
Az egész planétát óhajtotta lába alatt 
látni, s korai megnyilvánulásai már elő
revetítették később követendő politiká
jának árnyékát. „S ha valamikor Orosz
országra dobom is be a tétemet — je
lentette ki a könyv szerzője előtt —, 
semmi sem fog visszatartani attól, hogy 
hirtelen megint köpönyeget fordítsak s 
megrohanjam, amikor már nyugodtan 
elértem kitűzött céljaimat." 

A szerző, Hermann Rauschning, mű
velt porosz junkerivadék, Danzig Sza
bad Város szenátusának elnöke, a ná
ci párt első tagjainak egyike, 1933—34-
ben valóban Hitler bizalmasainak szű
kebb körébe tartozott, s mint ilyen, 
szubjektív hangvételű, nem tudományos 
igénnyel íródott visszaemlékezést nyúj
tott át az akkori és mai olvasónak. í rá
sát figyelmeztetésnek szánta. Mást náci 
múltja, a kellő távlat hiánya sem tehe
tett lehetővé számára. Rauschning tu
lajdonképpen bízott a nácizmusban — 
és nemcsak saját felemelkedése egyik 
lehetőségének tartotta —, hitt a náciz
mus forradalmi mivoltában, így csaló
dását és szembefordulását a vezetők 

embertelen, korrupt, az ő szemszögéből 
nézve áruló magatartása okozta. Gon
dolkodó, tisztakezű ember lévén, elítél
te a nácizmus rabló, hazardőr módsze
reit, világosan látta, hogy a hitleri po
litika eredménye csak egy lehet: Né
metország összeomlása. 

A jól megírt előszó szerzője, Patkó 
Imre az érdemek mellett rámutatott a 
könyv — valóban meglevő — hiányos
ságaira is. Egy dologról azonban meg
feledkezett; nevezetesen arról, hogy 
Rauschningtól nem kérhetjük számon 
mindazt, amit mi tudunk a fasizmusról, 
így a fasizmus első — ma már több 
szempontból vitatott és vitatható — tu
dományos igényű, dimitrovi meghatáro
zását. Kétségtelen, Rauschning definí
ciói enyhén szólva is misztikusak. Ilye
neket ír: „A nácizmus a XX. század vi-
tustánca." „A vad népek betörése ez a 
nyugati világba"; azonban ezek a — 
Rauschning korlátait tükröző — gyen
geségek eltörpülnek a könyv leleplező, 
szinte agitatív erejű részletei mellett. 
Végül még egy a könyv írójának vé
delmében: rendkívüli erkölcsi bátorság
ra, becsületességre volt szükség ahhoz, 
hogy a mocsárban való elsüllyedés, a 
hasonulás helyett a leleplező, koránt
sem veszélytelen szerepét vállalta. S 
mindezt 1939-ben! A művet egy rend
szer és egy diktátor életéhez kapcsoló
dó adalékként kell az olvasónak kézbe
vennie és értékelnie. Ha mindezt kellő 
kritikával teszi — s ehhez nyújt segít
séget az előszó — komoly haszonnal for
gathatja Rauschning könyvét. 

A Zrínyi Katonai Kiadót pedig dicsé
ret illeti, hogy ezt a huszonöt évvel ez
előtt megjelent és ma már nehezen hoz
záférhető művet a feledés homályából 
előszedve ismét a nagyközönség kezébe 
adta. 

Speidl Zoltán 
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KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ 
ZSURNAL 
(Szovjetunió), 1970. 7—9. sz. — A folyó
irat vizsgált számai több elmélettörté
neti jellegű cikket közölnek. Ezek kö
zül megemlítjük Sz. KOZLOV: „Az 
orosz katonai elmélet első világháború 
alatti fejlődésének kérdéséhez" c. cikkét 
(9. sz. 28—36. o.). Az első világháború 
kezdettől fogva bebizonyította a katonai 
elmélet mély válságát. Azok a kísérle
tek, hogy a harctevékenységet a háború 
előtti elméleti koncepciók alapján foly
tassák, sikerteleneknek bizonyultak. Az 
elmélet zsákutcába került, nemcsak irá
nyítani nem tudta a gyakorlatot, de még 
megvilágítani sem volt képes a háború 
jelenségeit. A háború első, úgynevezett 
manőverező időszakában az elmélet fej
lesztése lassan haladt, de már 1915-ben 
megjelentek az első utasítások és sza
bályzatok (a cikkben részletesen felso
rolva), amelyek figyelembe veszik a há
ború tapasztalatait orosz részről, de 
számba veszik a szövetségesek tapasz
talatait is. Az állásháborúra való átté
réssel a védelem problémái kerültek 
előtérbe. Ezzel kapcsolatban kiadtak né
met dokumentumokat is. Az 1916-os év 
fordulópont az elméleti általánosítások
ra irányuló törekvésekben. Ekkorra ki
alakult a háború folytatásának két alap
vető módja, a manőverező és a pozíció 
harc. Megjelentek az új harci eszközök: 
a mérgező anyagok, a lövészárok-tüzér-
ség (bombavetők, aknavetők, gránátve
tők), repülők, megváltozott a tüzérség 
mennyiségi és minőségi összetétele, ki 
kellett dolgozni az erődített védelem 
módszerét. A szerző felsorolja e felada
tokkal és általánosításokkal foglalkozó, 
Oroszországban kiadott külföldi kiadvá
nyokat, valamint az orosz szerzők mű

veit, különböző dokumentumokat, sza
bályzatokat. Ezek közül részletesen 
elemzi Ivanov tábornoknak, a Délnyu
gati Front Bruszilov előtti parancsnoká
nak, valamint Bruszilov tábornoknak a 
direktíváit, és magát az áttörést úgy ér
tékeli, mint az első világháború egyik 
olyan hadműveletét a kevés hasonló kö
zül, amelyben egyesült az alkotó és mű
vészi jelleg. A cikk részletesen elemzi 
„A megerődített övezetekért folyó harc 
szabályzata" című kiadványt, amely a 
harci tapasztalatok elméleti általánosí
tása, és amelyet többször átdolgoztak. 
A szabályzat három részből áll: 1) Az 
összes fegyvernemek tevékenysége, 2) 
A tüzérség, 3) A tüzérség tevékenysége 
a megerődített övezet áttörésekor. Rész
letesen foglalkozik még két művel: Ki
re j tüzér alezredes „ tüzérség roham
nál való tömeges felhasználásából le
vont következtetések" és „A védelem 
tüzérsége" című elméleti általánosító 
munkáival. 

A katonai elmélet általános problé
máival foglalkozik L. VNOTCSENKO: 
„A támadó és védelmi hadműveletek 
néhány elméleti kérdése (1945—1953)" 
című cikke (8, sz. 30—38. o.). A háború 
után továbbra is a szárazföldi csapatok 
képezték a fegyverek erők alapját. Az 
időszak végére a teljes motorizálás kö
vetkeztében megszűnt a lovasság, jelen
tősen megnőtt a páncélos és gépesített 
alakulatok súlya. A fegyverzet lecseré
lése és az előbb említett változások je
lentős szervezeti változásokat is hoztak. 
E változásokon alapult a hadművészet 
fejlődése. A szerző részletesen elemzi a 
lehetséges ellenség nézeteiből, valamint 
a saját erők fejlődéséből adódó válto
zásokat a front és a hadsereg támadó 
hadműveletének elmélete terén, és ösz-
szefoglalva megállapítja, hogy a hadmű-
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veleteket a nagy méret, a dinamikusság, 
az erők és eszközök manőverező képes
sége jellemzi. Ám arra is rámutat, hogy 
a támadó hadművelet elméletének alap
ját még a háborúban alkalmazott elvek 
képezték. Tekintet nélkül arra, hogy je
lentősen megnőtt a csapatok tűzereje, 
csapásmérő és manőverező lehetősége, 
valamint arra, hogy létrehozták az erők 
és eszközök nagyarányú tömörítését az 
áttörés szakaszán, az ellenség megsem
misítését továbbra is a korábbi elvek 
szerint képzelték el: a védelem áttörése 
(lövészalakulatokkal); a siker kifejlesz
tése a hadseregek és a front gyorsan 
mozgó csoportjaival (páncélosokkal, gé
pesített csapatokkal); továbbá támadás 
(üldözés). A védelem vonatkozásában 
ugyancsak részletesen tárgyalja a fenti 
változásokból adódó következtetéseket 
és összegezve megállapítja, hogy a front 
és a hadsereg csapatainak hadműveleti 
felépítését a mélység megnövekedése, 
elemeinek mennyiségi és minőségi erő
sítése jellemezte. 

Ugyancsak hadművészeti kérdéssel 
foglalkozik A. SIMANSZKIJ: „Az erő
kifejtés fokozása a stratégiai támadás 
menetében" című cikke. (7. sz. 14—22. o.). 
A honvédő hárobúban a szovjet hadve
zetés sikeresen oldotta meg a címben 
szereplő fontos problémát. Az erők és 
eszközök támadás kezdetére létrehozott 
túlsúlya nem maradhatott állandó, mi
vel az ellenség tartalékai kihasználásá
val igyekezett helyreállítani az egyen
súlyt, fékezni, vagy kedvező körülmé
nyek közöt,t megállítani a támadást. A 
siker tehát nemcsak a támadás kezde
tére létrehozott fölénytől függött, hanem 
ennek a támadás menetében való meg
tartásától is, amit gyakran úgy értek el, 
hogy fokozták az erőkifejtést új alaku
latok, csoportok támadásba vetése útján. 
Ez lehetővé tette a kezdeményezés meg
tartását, a kedvező erőviszonyok fenn
tartását, a támadás ütemének fokozását, 
az ellenségre gyakorolt nyomás folya
matosságát, lehetetlenné tette a védelmi 
front stabilizálását és biztosította a fel
tételeket ahhoz, hogy szünet nélkül 
menjenek át az egyik hadműveletből a 
másikba, hogy megsemmisítsék a beér
kező tartalékokat. Az erőkifejtés foko
zását elérték még oly módon is, hogy 
mind újabb és újabb frontokat és had
seregeket kapcsoltak be a támadásba, 
ami a támadás általános hadászati front
jának kiszélesítését eredményezte, be
vetették a frontok, hadseregek második 

lépcsőit, a főhadiszállás tartalékait, át
csoportosították az erőket a frontokon 
belül és más irányban vetették be őket. 
Ezt a szerző az 1944 nyári-őszi hadjárat 
példájának részletes elemzésén mutatja 
be, amikor a fokozatos erőkifejtés ered
ményeképpen végül is a támadás kiter
jedt a Fehér-tengertől a Fekete-tengerig 
terjedő egész hadászati frontra. A szerző 
a háború igen sok eseményének példá
ján elemzi az erőkifejtés fokozásának 
fentebb említett különböző módozatait, 
valamint azt is, hogyan hajtották ezt 
végre hadműveleti méretekben, frontok 
erőinek és eszközeinek felhasználásával. 

A jelentős konkrét eseményekkel fog
lalkozó hadtörténeti cikkek közül első' 
helyen említjük meg B. SZOLOVEV: 
„A Wehrmacht harmadik támadásának 
csődje Keleten" című cikkét (7. sz. 33— 
42. o.). Az 1943. július 5. és 12. között a 
kurszki kiszögellésnél végbement ese
mények döntő hatással voltak az 1943-
as év összes katonai eredményeire. A 
totális mozgósítás eredményeként Né
metország katonai termelése az előző 
évekhez képest megduplázódott, ami 
nagy technikai erők összevonását tette 
lehetővé. Az ellenségnek (németek és 
szövetségeseik) 1943 nyarára a szovjet 
arcvonalon volt 232 hadosztálya (kb. 5,3 
millió ember), 54,3 ezer lövege és akna
vetője, 5 850 harckocsija és rohamlöve
ge, 2 980 repülője. Ebben az időben Af
rikában mindössze 8 hadosztály volt, 
Európa megszállt területein (a Szovjet
unión kívül) és Németországban 92 csök
kent harci értékű hadosztály. A kurszki 
támadáshoz a német hadvezetés 50 ki
váló hadosztályt, köztük 16 páncélos és 
gépesített hadosztályt összpontosított. 
Nagy reményeket fűztek a legújabb 
technikához, a „Tigris"-ekhez, „Pár-
duc"-okhoz, „Ferdinánd" rohamlövegek
hez. A szovjet felderítés előtt a „Zita
delle" fedőnevű hadműveletet nem tud
ták titokban tartani. A szovjeteknek si
került feltárni az elképzeléseket, meg
állapítani a csapástmérő csoportok ösz-
szetételét, a tervezett csapások irányát 
és pontos idejét is. A védelem előkészí
tése igen gondos volt. A szovjet csapa
tok számbeli fölényben voltak, ember
ben 1,4, tüzérségben 1,9, harckocsikban 
1,3, repülőgépekben csaknem 1,6 volt az 
arány a szovjet csapatok javára. A vé
delem mérnöki szempontból igen fejlett 
volt és a kiszögellésnél elérte a 300 km 
mélységet. A szerző július 5-től 12-ig 
napról napra elemzi a szembenálló fe-
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lek harctevékenységét, bemutatja, hogy 
a jelentéktelen beékelődés folyamán a 
szovjet védelem hogyan morzsolta szét 
az ellenség erőit. Az ellenség tevékeny
sége és katonai jelentései alapján mu
tatja be, hogy a német hadvezetés meny
nyire képtelen volt helyesen értékelni 
a helyzetet, még az ellentámadás előes
téjén és kezdetekor is. 

Az igen jelentős és tartalmas cikkek 
sorában részletesebb ismertetés nélkül 
megemlítjük még J. PLOTNIKOV: „Az 
üldözés megszervezése és végrehajtása a 
brjanszki támadó hadműveletben" című 
cikkét (9. sz. 19—27. o.). (Lengyel István) 

VOJNOISTORIJSKI GLASNIK 
(Jugoszlávia), 1970. 1. sz. — A jubileumi 
számban Abdulah SARAJLIČ: „Húsz 
éves a Vojnoistorijski Glasnik" (9—17. 
o.) c. tanulmányában áttekinti a folyó
irat két évtizedes történetét. Megállapít
ja, hogy az első korszakban szinte ki
zárólag a jugoszláv partizánmozgalom 
eseményei töltötték meg a lap hasábjait, 
a szerzők pedig túlnyomórészt az egy
kori harcosokból kerültek ki. A későb
biekben tágult a folyóirat horizontja, 
szélesedett szerzői gárdája s ezzel együtt 
jelentékenyen emelkedett a tanulmá
nyok színvonala is. 

Rafael BRCIČ: „Megszállási rendszer 
Boszniában és Hercegovinában" (19— 
84. o.) c. tanulmánya széles körű kuta
tások, nagyrészt eddig kiadatlan doku
mentumok felhasználásával készült. Az 
áprilisi háború után a győztes Német
ország és Olaszország feldarabolta Ju
goszláviát. Bosznia és Hercegovina „Füg
getlen Horvát Állam" fennhatósága alá 
került. Bár a megszálló csapatok jelen
tékeny hányada olasz volt — a teljes 6. 
hadtest —, már kezdettől fogva növe
kedett a német befolyás, s a korábban 
szoros olasz—horvát kapcsolatok megla
zultak. A partizánmozgalom hatására a 
németek egyideig azzal a gondolattal 
foglalkoztak, hogy felszámolják a hor
vát államot, s az olaszok gondjaira bíz
zák Boszniát és Hercegovinát (39. direk
tíva), de gazdasági érdekeik védelmében 
elálltak a tervtől. E helyett a partizán
mozgalmat használták ki befolyásuk nö
velésére: azokat a területeket, ahol par
tizántevékenységet észleltek, német 
megszállás alá helyezték. így az „önálló" 
horvát állam szuverenitása alig néhány 
hónappal születése után szinte a semmi
re redukálódott, területének háromne

gyed részén vagy a német és olasz meg
szállók, vagy a partizánok gyakorolták 
a hatalmait. A németeknek így sem sike
rült megállítani a felszabadított terüle
tek növekedését, s 1941 végén már csak 
a nagyobb városokat tudták szilárdan 
uralmuk alatt tartani. 

Boro MITROVSKI — Tomo RIS-
TOVSKI: „Tikveš a felszabadító hábo
rúban 1943-ban". (89—110. o.) A mace
dóniai Tikveš körzetében 1943 nyarán 
megérlelődtek a feltételek a partizán
háború kiterjesztésére. A bolgár meg
szállók hiába igyekeztek meggátolni a 
mozgalom erősödését, 1943 júniusában 
indított offenzívájuk kudarcot vallott. 
A harcok után a partizánerők újjászer
veződtek, új zászlóaljak alakultak, ame
lyek sikeres akciókat hajtottak végre 
bolgár helyőrségek, raktárak és csapat
összevonások ellen. Decemberben bol
gár hadifoglyokból megalakult a „Hrisz-
to Botev"-partizánzászlóalj, majd de
cember 20-án Fuštani-ban a 2. macedón 
rohamdandár. Ebben az időben a Mace
dón KB Központi Bizottsága, a Macedón 
Népfelszabadító Hadsereg főparancs
noksága és az 1. macedón—kosovói dan
dár is erre a területre érkezett s innen 
indult 1944 februárjában az a hadjárat, 
amely Kelet- és Közép-Macedóniát szin
te teljesen felszabadította a megszállás 
alól. 

Zivko AVRAMOVSKI : „Kísérlet egy 
balkáni semleges blokk létrehozására 
1939-ben". (153—181. o.) A balkáni né
pek már hosszú idő óta aggodalommal 
szemlélték a fasizmus térhódítását. Lát
va a nyugati hatalmak passzivitását, 
óvakodtak attól, hogy nyíltan támoga
tásukat keressék, ezért inkább a szigorú 
semlegesség politikáját hirdették, ami 
pillanatnyilag Németország érdekeivel 
is megegyezett. Lengyelország lerohaná
sa után a helyzet még súlyosabbá vált; 
Románia attól tartott, hogy a Szovjet
unió visszaköveteli az első világháború 
után megszállt korábbi orosz területe
ket; Jugoszláviát pedig olasz területi as
pirációk fenyegették. Ez volt az oka an
nak, hogy a román és a jugoszláv kor
mány közös semlegességi nyilatkozatra 
igyekezett rávenni a balkáni szövetség 
(Balkán antant) államait. E felhívásukat 
Törökország és Görögország visszautasí
totta. A semleges Balkán megfelelt Ang
lia érdekeinek is, de ehhez Bulgária tá
mogatását is meg kellett volna szerezni. 
Jutalomként Dobrudzsa egy részét ígér
ték Bulgáriának. Az 1939 szeptemberi 
bolgár—jugoszláv tárgyalások azonban 
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nem jártak eredménnyel. Bulgária nem 
elégedett meg az ígért biztosítékokkal, 
csak akkor csatlakozott volna a tervhez, 
ha kijáratot kap az Égei-tengerre is; ez 
utóbbi viszont Görögország ellenállásá
ba ütközött. Anglia ezekután azzal kísér
letezett, hogy a balkáni szövetség veze
tőjének Olaszországot nyerje meg, ab
ban bizakodva, hogy így nem avatkozik 
be Németország oldalán a háborúba. 
Olaszország ugyan kedvezően fogadta az 
angol javaslatot, de tartva Németország
tól, mégsem tett semmit ennek megva
lósítására. Ez a megoldás, amelynek kö
zös platformja csupán a balkáni kor
mányok — és Anglia — szovjetellenes-
sége volt, végül is kudarcot vallott. 

Nikola ŽIVKOVIC; „Szerbia jóvátétel 
fizetése az 1941—1944. években". (185— 
204. o.) A vesztes áprilisi háború után a 
csonka szerb állam nagy összegű jóváté
tel fizetésére kényszerült. A németek 
nem tartották be a hágai konvenciókat, 
s a megállapítottnál lényegesen nagyobb 
összegű jóvátételt követeltek Szerbiától. 
Az összeg hónapról-hónapra nőtt, az 
1941-es 130 millió dinártól a felszabadu
lás előestéjéig egészen két milliárdra. 

Franc CRNUGELJ: „Nemzeti felkelés 
a szlovén tengerparton". (207—217. o.) 
Mussolini bukása után (1943. július) a 
németek az addig olasz megszállás alatt 
álló szlovén területeket is saját ellenőr
zésük alá vonták. Augusztus 24-én át
lépték az olasz határt, s noha az olaszok 
túlerőben voltak, nem akadályozták meg 
a német előnyomulást. Olaszország ka
pitulációja után többoldalú tárgyalások 
indultak meg a jugoszláv, olasz és né
met szervek között. Ezek ugyan nem 
jártak eredménnyel, mégis időt adtak 
a partizánmozgalom megerősödésére. 
Olaszország fegyverletétele idején még 
csak alig 350 harcképes partizán volt a 
szlovén tengerparton, erejük azonban 
a háború végére 30, egyenként 200—400 
főnyi zászlóaljra nőtt. 

Olga ZIROJEVIC: „Palánk". (263— 
270. o.) Szerb történészek véleménye sze
rint a palánk szó szláv szó és primitív 
f a várat jelöl. Magyarországon párkány
nak nevezik. A palánk mellett általában 
polgárváros helyezkedett el. Ez a tele
pülési és erődítési forma az egész török 
birodalomban általánossá vált. 

Dusmn LUKAČ : „Lengyelek a Jugosz
láv Népfelszabadító Hadseregben", 
(287—301. o.) A háború előtt mintegy 
20 000 lengyel élt Jugoszláviában, főleg 

Boszniában. 1941 végén e területek egy 
része felszabadult, a lakosság együttmű
ködött a partizánokkal. Később a cset
nikek és usztasák befolyása is nőtt, ami 
passzivitásba kényszerítette egészen 
1943 derekáig a lengyeleket. 1944. május 
7-én megalakult a lengyel zászlóalj, 
amely főleg a Bánja Luka felszabadítá
sáért vívott harcokban tüntette ki ma
gát. A háború után a lengyelek nagy 
többsége visszaköltözött Lengyelország
ba. 

Könyvismertetések és a folyamatosan 
közlésre kerülő 1960—1965. évi jugosz
láv történeti irodalom, valamint az 
1962—1967. években külföldön megje
lent második világháború történetével 
foglalkozó cikkek, tanulmányok és 
könyvek bibliográfiája egészíti ki a fo
lyóirat jubileumi számát. (Viniczai 
István) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY 
(Lengyelország), 1970. 3. sz. — Kazimierz 
KACZMAREK: „A népi Lengyelország 
gazdasági erőfeszítései 1944—45-ben a 
hitleri Németország feletti győzelem ér
dekében". (3—65. o.) Lengyelország ha
zája felszabadításáért és a hitleristák fe
letti győzelemért nemcsak a lengyel 
hadsereg megszervezésével és aktív 
részvételével hozott áldozatot, hanem 
gazdasági erőfeszítésekkel is. A lengyel 
nép döntő szerepet vállalt a szovjet 
hadsereg fő hadászati vonalának gazda
sági támogatásában. A vasúti szállítás 
helyreállítása, a hadiipari termelés ú j 
jáépítése, a hadieszközök karbantartása, 
az élelmiszerellátás biztosítása mind a 
háború érdekét szolgálták. A cikk szá
zalékos kimutatásokat közöl a különbö
ző gazdasági termékekről s Lengyelor
szág különböző területeinek részarányá
ról ezek termelésében. Mennyiségi mu
tatókat közöl a szovjet és lengyel had
seregnek történő szállításokról és a civil 
lakosság ellátásáról. Az ország legsúlyo
sabb gazdasági helyzetében a háborús 
pusztítások ellenére megszervezett gaz
dasági termelés a lengyel nép óriási erő
feszítéseinek legkézzelfoghatóbb bizo
nyítéka. 

Alekszander ZIENIUK: „A rembertó-
wi gyalogsági kiképző központ 1945—48 
közötti működésének történetéből". 
(66—97. o.) Az új népi káderek biztosí
tása a lengyel hadsereg számára mind-
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járt a háború befejezése után megkez
dődött. Az új feladatok eredményes el
látása enélkül lehetetlen lett volna. A 
lengyel hadseregnek részt kellett ven
nie a háború nyomainak eltüntetésében, 
az ország újjáépítésében, a reakciós föld
alatti bandák felszámolásában, s politi
kailag a munkás-paraszt hatalom erősí
tésében. — 1945. február 2-án települt 
Rjazanból Rembertówba a kiképzőköz
pont, az első háromhónapos tanfolya
mán 750 tiszt vett részt. 1945. október 
24-én jelent meg a békeviszonyoknak 
megfelelő felállítási parancs, amely sze
rint 9 hónapos kiképzési időszakonként 
400 hallgatót képeznek ki, majd 1946. 
júniustól 6 hónapos tanfolyamokon 60 
törzstisztet is. 1948 októberéig, az iskola 
fennállásáig (amikor gyalogsági főisko
lává szervezték át) összesen 801 tisztet 
képeztek ki Rembertówban, ezek szár
mazási, képzettségi, rátermettségi jel
lemzőit is ismerteti a cikk, a kiképzés 
eszmei-politikai programja, oktató-ne
velő célkitűzései, a hallgatók különböző 
területeken végzett tevékenysége mel
lett. 

Józef KOKOT: „A Harmadik Biroda
lom feltételnélküli kapitulációja" (98— 
111. o.) A szerző a kapituláció előzmé
nyeit, körülményeit, megtörténtét, s a 
hivatalos okmányokat közli. 

Marian PORWIT: „Elkésett rögtönzés 
a frontális visszavonulás során Lengyel
ország 1939. évi védelmi háborújában és 
ennek okai". (112—147. o.) Stachiewicz 
tábornok, volt lengyel vezérkari főnök 
1969-ben közzétett két jelentéstöredéke 
alapján mélyrehatóan elemzi a cikk a 
lengyel hadsereg háborús előkészületeit 
és Rydz-Smigly marsall helyes hipoté
ziseit a Lengyelország elleni támadás 
esetére. Komoly hiányosság volt, hogy e 
hipotéziseket nem dolgozták ki még a 
béke idején meghatározott hadműveleti 
tervben s e terv lehetőségeit hajléko
nyan nem alkalmazták. Az 1939. szep
tember 1—5. között elvesztett 5 napot a 
6. napon megkísérelt átcsoportosítás 
nem tehette jóvá, az első szakasz kija
vítását későn kísérelte meg a második 
szakasz rögtönzése. A tanulmány az 
1939 szeptemberi legfelső lengyel had
vezetés döntő hibáit vizsgálja az adott 
parancsok, a tényleges hadműveleti ese
mények és a reális lehetőségek alapján. 

Jerzy BORDZILOWSKI : „Egy katona 
életútja". (148—184. o.) XV. rész. A visz-
szaemlékezéseknek ez a része a Berlinért 

folytatott harcról ír, a berlini hadműve
let részletes elemzését, a résztvevő erők 
és eszközök felsorolását adja, a terve
zés és előkészítés időszakát ismerteti, 
elsősorban a műszaki csapatok szerepét 
és feladatait emelve ki. 

Pavel BATOV: „A »Narew« hadmű-
let". I. rész. (185—215. o.) Batov hadse
regtábornok végigharcolta az egész má
sodik világháborút, visszaemlékezései
nek ez a része a warmijski—mazuri had
művelet során a Narew átkelés előké
szítését és végrehajtását ismerteti. A Na-
rew-i hídfő elfoglalása a Gdansk felé 
vezető út megnyitását jelentette. 

Broniszlaw MASZLANKA: „Az arab 
országok elleni izraeli agresszió 1967. 
június 5—10. között". (216—264. o.) A 
hadművelet előzményeinek, előkészíté
sének és lefolyásának részletes katona
politikai, szervezési, felszerelési ismer
tetése, a légi támadásoknak, az északi 
és déli arcvonal harccselekményeinek 
pontos leírásával. 

Rajmund SZUBANSKI: „A lengyel 
páncélos fegyvernem az 1939. évi hábo
rúban". I. rész. (265—313. o.) A páncélos 
fegyvernem háborúelőtti lengyel alkal
mazási elveit, háborús szervezését, tény
leges felszerelését, a „Narew"-, „Mód
iin"-, „Pomorze"-, „Poznan"-, „Lódz"-
és „Kraków"-hadseregek páncélos ala
kulatai 1939. szeptember 1—19. közötti 
harccselekményeinek lefolyását tárgyal
ja a cikk első részében a szerző. 

Józef KUROPIESKA: ,A tisztek mi
nősítése a 2. Lengyel Köztársaságban' 
(314—339. o.). 1926-ban szabályozták — 
francia mintára — a tisztek minősítésé
nek módját, amely az előléptetés fontos 
feltétele volt s a személyügyi osztályok 
feldatköréhez tartozott. Több parancs
nok személyszerinti véleményezését is
merteti a cikk a húszas-harmincas évek
ből, melyek nagyon szigorúak és reáli
sak voltak, sajnos azonban a gyakorlat
ban nem akarták hasznosítani őket, leg
alábbis nem mindenkinél ennek megfe
lelő volt az előrehaladás. 

Franciszek SKIBINSKI: „Vita a len
gyel katonai nyelvről". (340—361. o.) Is
merteti a történeti hagyományokat és a 
jelenlegi követelményeket a katonai 
nyelvvel szemben, amely állandóan fej
lődik. 

Recenziókat, eseménykrónikát és gaz
dag második világháborús bibliográfiát 
közöl még a szám. (Windisch Aladárné) 
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ZEITSCHRIFT FÜR 
MILITÄRGESCHICHTE 
(NDK), 1970. 5—6. sz. — Engels Frigyes 
születésének 150. évfordulója alkalmá
ból több cikk foglalkozik katonaeméleti 
tevékenységével. Hansjürgen USCZEK: 
„Engels Frigyes a francia háborúról''. 
(5. sz. 517—531. o.) Már a XIX. század
ban világossá vált, hogy a munkásosz
tálynak saját katonai elméletre van 
szüksége. Engels elemzésének fő témái: 
a tömegfelkelés, forradalmi háború, ge
rillaharc, forradalmi haderők és irregu
láris egységek stb. 1870-ben a bonapar-
tista Franciaország hadat üzent Német
országnak. A konfliktusra mindkét fél 
felkészült. A háború jellegét nehéz el
dönteni, mivel a haladó és reakciós vo
nások összefonódnak benne. Engels a 
Neue Rheinische Zeitung-ban a német 
nép igazsága mellett foglalt állást. A se-
dani vereség után azonban megválto
zott a háború jellege és a franciák ré
széről vált igazságossá. A tömegek be
kapcsolásával új hadsereget állítottak 
fel, amely igen jó harci szellemmel 
rendelkezett, bár az irreguláris csapa
tok gyengéi is érezhetők voltak. Engels 
most a francia proletariátust biztatta. 
A francia kormány azonban félt a fel
fegyverzett tömegektől, ezért inkább a 
külső ellenséggel szövetkezett, hogy a 
belső forradalmi fellángolást elfojthas
sa. Engels e háborúról írott elemzésé
ben Scharnhorst és Clausewitz haladó 
polgári hagyományaira épített, és ki
dolgozta a modern népháború alapvető 
katonai kérdéseit, amelyekről Lenin is 
elismerően nyilatkozott több művében. 

Heinz HELMERT — Ernst ROLOFF: 
„Engels Frigyes katonaelméleti tevé
kenysége a párizsi kommün után". (6. 
sz. 645—658. o.) A párizsi kommün ide
jén a munkásosztály elsőízben vette ke
zébe a hatalmat és ezzel bebizonyította 
a tudományos kommunizmus elméleté
nek helyességét. Engels — bár nem pub
likációk formájában — új elemzés tár
gyává tette a már megfogalmazott kato
naelméleti téziseket. Polgári történé
szek sokszor meghamisítják Engels 
örökségét, amikor azt hirdetik, Marx 
halála után békés módszereket ajánlott 
a nemzetközi munkásmozgalomnak cél
jai elérésére. A parlamenti választások, 
a választójog kérdései gyakran szere
pelnek műveiben, de tevékenysége ez
zel nem merült ki. Lenin több ízben az 
engelsi forradalmi örökség védelmére 

kelt. Az 1870—71-es háború után a 
munkásmozgalom súlypontja Németor
szágba került át. A munkásosztály már 
nem lehetett passzív, hanem aktív erő
vé kellett válnia a permanens háborús 
veszély elhárításában. Engels megírta a 
munkásosztály lehetőségeit egy elkö
vetkező világháborúban, melyben a 
fegyverrel már bánni tudó nép a saját 
elnyomói ellen is felléphet. A hadsereg 
akkor már nem az uralkodó réteg ér
dekeit képviseli, hanem valóban a nép 
hadseregévé válhat. Síkra szállt az ál
talános hadkötelezettségért, mivel a ba
rikádharc értelmét vesztette a tömeg
pusztító fegyverek használata miatt. 
Űj taktikát kellett kialakítani az új 
fegyvereknek megfelelően. Lenin sza
vaival: Engels katonai tevékenységének 
csúcspontja, hogy megfogalmazta a 
proletariátus alapvető és világalakító 
céljait, kidolgozta programját anélkül, 
hogy az opportunizmus hibájába esett 
volna. 

Heinz HELMERT — Hermann RAH
NE: „A porosz vezérkar hadvezetése az 
1870—71-es háborúban". (5. sz. 532— 
546. o.) A német polgári hadtörténészek 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a 
háborúnak, mint amivel az a valóság
ban rendelkezett. A szerzők a politika 
és stratégia szempontjából vizsgálják 
az eseményeket. Poroszország — Né
metország egyesítése céljából — jó elő
re felkészült a háborúra, Moltke 1866 
óta fejlesztette a hadsereget, amely 
1869 óta fejlesztette a hadsereget, 
amely 1869-ben 300 000 katonát szám
lált. Moltke elgondolása támadásokra 
épült, melyeket gyors döntések jelle
meznek. Ezt a célt szolgálták az össze
vont hadműveletek. A gyors döntések 
politikai célja a tömegek kikapcsolása 
volt a háborúból. Engels már a háború 
első napjaiban megállapította a német 
hadsereg fölényét és Moltke kiváló ka
tonai adottságait. A hadjárat akkor 
nőtte túl a német terveket, amikor a 
francia nép is bekapcsolódott a hadmű
veletekbe. A német vezérkar lebecsülte 
a népi erőket, de tehetetlen volt velük 
szemben. A francia kommün legyőzé
sében készségesen kezet nyújtó porosz 
hadvezetés mégis elérte célját, a fran
cia burzsoázia árulása folytán biztosí
totta magának Elzász-Lotharingiát. 

Helmut SCHNITTER: „Néhány prob
léma a feudális hadviselés történetéből". 
(6. sz. 674—682. o.) Igen kevés feldolgo
zás született e témakörből és még enné] 
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is kevesebb a marxista értékelés. A pol
gári hadtörténetírók keresztesháborúk, 
vallásháborúk szempontjából nézik e 
korszakot. Egy marxista értékelés szem
pontjai: mennyiben vitte előbbre a há
ború a fejlődést, hogyan kapcsolódtak 
be a tömegek, hogyan alakították a há
ború menetét és hogyan fonódtak össze 
a feudális érdekek az egyházi érdekkel. 
Feldolgozásra váró kérdések: a nép és 
hadsereg viszonya, a hadsereg osztály
jellege, a forradalmi erők katonai szer
vezete és programja, a háborúk katonai 
és politikai jellege és a feudálabszolu-
tisztikus militarizmus. 

Baldur KAULISCH: „Dokumentumok 
a német tengeralatti háborúhoz, 1914— 
1916". (6. sz. 693—703. o.) Az Anglia el
leni tengeri háború gondolata már a 
hadműveletek előtt felmerült a német 
vezető katonai körökben, de a flotta 
igen hiányos felszereltsége miatt e ter
vet elvetették. A Marne menti német 
vereség már nyilvánvalóvá tette a vil
lámháborús tervek kudarcát, így ismét 
napirendre került e kérdés, most már a 
háborút eldöntő tényező szempontjából. 
A Rajna—Ruhr-vidéki iparmágnások és 
a porosz junkerek kereskedelmi érdekei 
miatt szorgalmazták az angolok elleni 
határozott fellépést. Hamis helyzetérté
kelésből kiindulva megtorpedóztak min
den angol felségvizeken levő kereske
delmi és személyszállító hajót, amivel a 
német admiralitás a semleges országok
ban, de főleg az Amerikai Egyesült Ál
lamokban okozott súlyos bonyodalma
kat. A katonai vezetés és az iparmágnás 
körök jól látták, hogy a háború sem a 
szárazföldön, sem a tengeren nem nyer
hető meg, mégis bűnös módon folytat
ták a hadműveleteket. 

Hans HÖHN: „A Wehrmacht-gyalog-
ság alkalmazásának fejlődése a második 
világháborúban". (5. sz. 554—566. o.) A 
Wehrmacht-gyalogság bevetésének elő
re kidolgozott alapelvei csak a nyugat
európai hadjáratokban bizonyultak he
lyeseknek. Az eltérés főleg a Szovjet
unió megtámadása után következett be, 
mivel nem számítottak ilyen erős ellen
állásra. Az első háborús év eseményeit 
értékelve a kiképzési utasításokban fő
leg a megerődített tábori állások elleni 
harc, a siker kihasználása, támadáshoz 
való felállás az ellenséges vonalak előtt, 
támadásból védelembe való átmenet, 
folyószakaszokért folyó harc, stb. szere
pelt fő kiképzési feladatként. Már 1941-
ben el kellett tekintenie a német had
vezetésnek a gyors hadtestek bevetésé

től, és eredménytelenek voltak a beke-
rítési hadműveletek is. A gyalogságnak 
több gépesített egységre lett volna szük
sége. E problémák megoldása jellemezte 
az 1942. évre való felkészülést. Fokozták 
a védelem mélységét, de a védekező 
hadviselés már alapvetően meghatároz
ta a német gyalogság bevetését. Igen 
nagyméretű erőfeszítésre lett volna 
szüksége a fasiszta Németországnak, de 
anyagi lehetőségei nem álltak összhang
ban a hódító fasiszta célokkal. 

Otfried DANKELMANN: „A spanyol 
»-semlegesség« a második világháború
ban". (6. sz. 683—692. o.) Az 1936—39-es 
polgárháború leverése után Franco sze
mélyében a klerikális, katonák által 
képviselt nagybirtokosok kerültek ura
lomra. A spanyol reakciónak lélegzetvé
telnyi szünetre volt szüksége, azért nem 
kapcsolódott be a háborúba. Ez a sem
legesség igen nagy előnyt jelentett Hit
lernek. Franciaország kapitulációja után 
Franco határrevízióit követelt és afrikai 
gyarmatainak kibővítését, amiért kilá
tásba helyezte hadbalépését a tengely
hatalmak oldalán. Ez nem következett 
be, mert a német és olasz körök nem 
szavazták meg a tönkrement gazdaság 
helyreállítását; az utak és vasutak meg
rongálódtak, sok város, falu pedig még 
romokban hevert. A lakosság körében 
igen erős antifasiszta hangulat uralko
dott, Hitler gerillaharcoktól tartott, 
amelyre a környező hegyek igen jó le
hetőséget biztosítottak volna. Spanyol
ország bevonása a háborúba a német 
„Felix-, Helene- és Gisela"- tervekben 
szerepelt, abban az esetben, ha a Szov
jetunió lerohanása eredménnyel járt 
volna. A háborús eseményeket reálisan 
értékelő spanyol politikusok már 1942-
ben elzárkóztak Hitlertől, megerősítet
ték gazdasági kapcsolatukat Angliával 
és a szövetséges hatalmakhoz közeled
tek. 

Norbert MÜLLER — Martin ZÖL
LER: „A Wehrmacht-megszállás bűnei 
a szerb lakossággal szemben 1941 őszén". 
(6. sz. 704—715. o.) Németország straté
giai helyzetének biztosítása és főleg gaz
dasági lehetőségeinek megjavítása érde
kében 1941 őszén feloszlatta a jugoszláv 
államot. Szerbia különleges szerepet ját
szóit a német tervekben mezőgazdasá
gi termékei miatt. Az „új rend" bizto
sítása érdekében tömegterrort vezettek 
be, mely elsősorban a kommunista párt 
és a haladó erők ellen, nem utolsó sor
ban pedig a zsidók, cigányok és egyéb 
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nem kívánatos elemek ellen irányult. 
Különös kegyetlenséggel jártak el a tú
szokkal és elfogott ellenállókkal. A par
tizánok likvidálása érdekében a rendőri 
és biztonsági szervek mellé gépesített 
katonai alakulatokat is bevetettek a 
„tisztogatási akciók" alkalmából. A nyu
gati történetírás a partizánakciókra való 
reagálásnak tűnteti fel a terrort, a köz
readott dokumentumok azonban az el
lenkezőjét bizonyítják. 

Gerhard LUX — Toni NELLES: „A 
Német Nemzeti Néphadsereg felépítése 
és fejlődése — A Német Szocialista Egy
ségpárt a lenini katonai program alko-
tójellegü megvalósítója". (6. sz. 659— 
673. o.) A cikk első része (ZfM, 1970. I. 
sz.) a Nemzeti Néphadsereg fejlődését 
vizsgálja az 1960-as évekig. A fejlődés 
további ütemének biztosítása érdekében 
a gazdasági alapot kellett szilárdan ki
építeni, melynek elsődleges feltétele az 
1961-es határvédelmi rendszabályok be
vezetése volt. A Német Kommunista 
Párt ekkor fogalmazta meg első ízben a 
modern honvédelem minden követelmé
nyét. Elsődleges feladat a párt- és ideo
lógiai munka erősítése volt a harcké
szültség fokozása érdekében, majd a ve
zető katonai káderek kialakítása és a 
katonai kollektívák nevelése szerepelt 
napirenden. A csapatmunka megjavítá
sát szolgálta a vezetési módszerek töké
letesítése is. A hadsereg új tudományos 
kutató központokat kapott, melyekben a 
legújabb tudományos eredmények és 
technikai berendezések segítik a vezetés 
tökéletesítését. A fejlődés következő fo
kozata a kollektív védelem szellemének 
kialakítása volt. Ezt szolgálták a közös 
hadgyakorlatok. A „Fegyverbarátság" 
hadgyakorlat is bizonyította, a Német 
Nemzeti Néphadsereg betölti azt a sze
repet a Varsói Szerződés hadseregei kö
rében, amire vállalkozott. 

Hans-Jochen RADDE: „A burmai 
hadsereg fejlődése". (5. sz. 580—592. o.) 
A második világháború előtt Burma 
gazdasági fejlődését az ország gyarmati 
mivolta határozta meg. 1939-ben alakult 
meg a Burmai Kommunista Párt, mely
nek nevéhez fűződik a hadsereg szerve
zése. A katonai hagyományok a harmin
cas évekig nyúlnak vissza, az angol gyar
matosítók elleni harc időszakáig. A had
sereg tagjai fiatal értelmiségiek voltak, 
munkások és parasztok, akik élénk tá
mogatást kaptak Japántól az angol ura
lom megdöntéséhez. 1942-ben a hadse
reg 23 000 katonát számlált. Célkitűzé

sük az ország függetlenségének kivívá
sa, demokratikus reformok és a szocia
lizmus felépítése volt. E célkitűzés igen 
nagy népszerűségnek örvendett a lakos
ság körében. 1942-től az ország függet
lenségét a japánokkal szemben kellett 
megvédeni. 1943-ban a hadsereg átala
kult nemzeti hadsereggé. Az országot 
felosztották katonai kerületekre, a ka
tonai parancsnokok mellett politikai 
biztosok is működtek. 1944-ben megerő
södött a partizántevékenység, a parti
zánerőket 50 000 főre becsülték. 1945-ben 
általános nemzeti felkelés tört ki a ja
pánok ellen, amelybe az angolok is be
kapcsolódtak, akik a felszabadított te
rületeket saját gyarmatuknak tekintet
ték. A második világháború után ismét 
megerősödtek a felszabadító mozgal
mak, 1948-ban Burma önálló köztársa
ság lett. A jobboldali elemek egyre na
gyobb szerepet nyertek az államvezetés
ben és a hadseregben is. A haladó erők 
az ipari elmaradottság miatt nem vol
tak elég erősek ahhoz, hogy az ország
ban demokratikus reformot valósítsa
nak meg. A jobboldaliak kiszolgáltatták 
az országot a nyugati imperialistáknak, 
Burma ma a SEATO tagja. (Rákóczi 
Katalin) 

ANALE DE ISTORIE 
(Románia), 1969. 5—6. sz. — Aurel 
PETRI : „A haza teljes területének a fa
siszta járom alól történő felszabadítá
sáért folyó harc krónikájából". (5. sz. 
45—57. o.) A szerző epizódokat idéz az 
1944. augusztus 23. után Románia teljes 
területének felszabadításáért folytatott 
harcok történetéből, a szovjet és a ro
mán csapatok együttműködéséről a deb
receni csatáig. A román területek fel
szabadításában — mint a cikk megálla
pítja — 27 román hadosztály, egy légi 
hadtest, két légelhárító tüzérdandár, 
összesen 265 735 katona vett részt. 1944. 
szeptember eleje és október 25. között 
49 744 főnyi veszteség érte a harcokban 
résztvevő román erőket, amelyek a jel
zett időpontig 872 lakott helyiséget, köz
tük 8 várost és 18 fontos helyiséget sza
badítottak fel. 

Stela DIMITROVA: „Az 1923 szep
temberi bolgár felkelés". (5. sz. 58—75. 
o.) A cikk a Bolgár Kommunista Párt 
felkelés előtti és alatti politikáját elem
zi. Rámutatott, hogy a szeptember 23-i 
felkelés majdnem egész Bulgáriára ki
terjedt, a kommunisták — akik a mun
kás- és paraszttömegek vezetői voltak — 
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együtt harcoltak a Parasztszövetség bal
oldalával. A felkelés — melynek mene
téről, majd leverésének körülményeiről 
a szerző részletesebben ír — demokra
tikus, antifasiszta forradalmi harc volt 
a proletariátus vezetésével. Érdekes ada
tokat közöl a felkelésben részt vevők 
pártmegoszlásáról, a csatlakozó parasz
tok szociális rétegződéséről. 

Az 5. szám részletes beszámolót közöl 
az 1969. augusztus 14—16. között Buka
restben a Román Tudományos Akadé
mia, a RKP KB mellett működő Törté
neti és Szociálpolitikai Kérdéseket Ta
nulmányozó Intézet és más intézmények 
által Románia felszabadulásának 25. év
fordulója alkalmából rendezett tudomá
nyos konferenciáról, amelyen szovjet, 
osztrák, bolgár, csehszlovák, német, 
francia, olasz, jugoszláv, mongol, len
gyel, spanyol és magyar történészek is 
részt vettek. (105—140. o.) 

Dumiton TUTU — Ion TUDOR: „A 
Román Hadsereg részvétele Magyaror
szág fasiszta iga alól történő felszabadí
tásáért folytatott harcokban". (6. sz. 19— 
28. o.) A tanulmány a debreceni csatá
tól a Budapestért folytatott harcokig a 
román erőknek a szovjet csapatok had
rendjében Magyarország felszabadítá
sáért folytatott küzdelmét tekinti át. A 
magyar földön folyó harcokban két ro
mán hadsereg, ezen belül 17 gyalog- és 
lovashadosztály, egy légi hadtest, két 
légvédelmi tüzérdandár, egy vasúti dan
dár és számos más egység és intézmény 
vett részt. Részletesebben a román 7. 
hadtestnek a budapesti harcokban be
töltött szerepére, a hadtest harcainak 
hősiességére tér ki, megemlékezik 
ugyanakkor a Tiszán átkelő 4. Román 
Hadsereg harcairól is. Ezek Észak-Ma
gyarország felszabadítására irányultak. 
1944. december 20. — 1945. január 15. 
között a magyar földön harcoló román 
erőket Szlovákia területére csoportosí
tották át. A tanulmány befejező része a 
román csapatok és a magyar polgári la
kosság közötti kapcsolattal, a román ka
tonaságnak a helyi lakosság élelmezése, 
egészségügyi ellátása, az iskolai oktatás 
folytatása érdekében tett lépéseivel, in
tézkedéseivel foglalkozik; 

Mirea HAUPT: „A »Tudor Vladimi-
rescu—Debrecen« hadosztály részvétele 
a magyar nép felszabadításában". (6. sz. 
29—37. o.) A szerző a „Tudor Vladimi-
rescu"-hadosztály egykori parancsnoka 
volt. Visszaemlékezésében hadosztályá
nak a magyarországi harcokban betöl
tött szerepével foglalkozik. A román an
tifasiszta magasabbegység, melynek 
szervezése még 1943-ban szovjet földön 
megkezdődött, a magyarországi harcok
ban kiemelkedő katonai teljesítménye
ket nyújtott. Mirea Haupt részletesen is
merteti a hadosztály ezredeinek a deb
receni hadműveletekben való részvéte
lét, a harcosok hősiességét, a parancsno
ki állomány érdemeit. A 2. Ukrán Font 
parancsnoksága egyedül 1944. november 
19-én 100 tisztet és harcost tüntetett ki 
a hadosztály állományából s a maga
sabbegységnek a debreceni hadművelet 
alatt tanúsított hősiességét a hadosztály 
elnevezésében „Debrecen" nevének fel
vétele is jelezte. A hadosztály harcosai 
a szovjet csapatokkal vállvetve vették 
ki a részüket a fasiszta csapatok mátrai 
állásainak áttöréséből, a hegység birtok
bavételéért folyó harcokból. Küzdelmük 
magyar földön Észak-Magyarország fon
tos ipari központjának, Salgótarjánnak 
a felszabadításával fejeződik be. Ezt kö
vetően a magasabbegységet Csehszlová
kiában vetették be. A harcok súlyossá
gát a szerző az élőerőben elszenvedett 
veszteséggel is érzékeltetni kívánja. Ma
gyarország területén a harcok folyamán 
„Tudor Vladimirescu—Debrecen"-had-
osztály sebesültekben és halottakban 
személyi állományának 40%-át vesztet
te el. 

A 6. számban ismertetést olvashatunk 
a Maurice Thorez Intézet rendezésében 
Párizsban 1969. október 17. és 19. között 
a második világháború történetéről le
folyt nemzetközi történészkollokvium
ról. A folyóirat közli a tanácskozáson 
elhangzott két román felszólalás szöve
gét: Titu GEORGESCU: „A második vi
lágháború befejezésének eredményei és 
tanulságai"; Viorica MOISUE: „A má
sodik világháború okairól és jellegéről" 
(110—128. o.) (Jőzsa Antal.) 
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H Í R E I N K 

ENGELS-EMLÉKÜLÉS A HADTÖRTÉNELMI INTÉZETBEN 
(1970. december 4.) 

gels felkészült a katonai ismeretek el
sajátítására. Megszerezte és gondosan 
feldolgozta kora legjobb katonai szak
értőinek — Clausewitz, Jomini, Károly 
főherceg stb. — műveit, átnézte a fon-
tosabb katonai szabályzatokat, alapo
san megismerte a hadtörténelem kima
gasló eseményeit. S az eredmény? A 
nagyközönség és a katonai szakértők 
úgy vélték, hogy például a „Po és Raj
na" című 1859-ben írt nagyszerű stra
tégiai tanulmánya valamelyik ismert 
porosz tábornok álnéven írt munkája, 
annyira magán viselte a mű a katonai 
szakértelem vonásait. 

Engels azonban nem l'art pour l'art 
foglalkozott katonai kérdésekkel. „Sem
mi sem függ annyira a gazdasági elő
feltételektől, mint éppen a hadsereg 
és a flotta" — állapítja meg egyhelyütt 
Engels. Ezt a tényt további társada
lom- és gazdaságtörténeti tapasztalatok 
szerzésére használva rendkívül fontos 
általános elvi és gyakorlati tapasztala
tokat szűr le. S ennél talán még fon-
tosabb az a körülmény, hogy Engels és 
Marx olyan filozófusok voltak, akik 
nemcsak magyarázni, hanem tudomá
nyos tervszerűséggel meg is akarták 
változtatni a világot. A szocialista for
radalom sikeres kivívásához pedig el
engedhetetlenül szükséges volt a fegy
veres felkelés marxista elméletének a 
kidolgozása. 

Liptai Ervin Engels katonai munkás
sága általános értékelését felvázoló be
vezetője után néhány lényeges részlet
probléma elemzésére került sor. 

Nagy János alezredes (ZMKA) „A 
proletár osztályharc és hadsereg En-

A haladó emberiség 1970-ben ünne
pelte Engels Frigyes, a nagy tudós és 
forradalmár születésének 150. és halá
lának 75. évfordulóját. Ez alkalomból 
a Hadtörténelmi Intézet — a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia és az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Karának közreműködésével 
— tudományos emlékülést rendezett. 
Az itt elhangzott referátumok Engels 
életművének egyik lényeges alkotóele
mével, hadtörténelmi és hadtudományi 
munkásságával foglalkoztak. 

Bevezető előadásában (Engels Fri
gyes, a marxista hadtudomány meg
alapozója) dr. Liptai Ervin ezredes 
(Hadtörténelmi Intézet) kettős célt tű
zött maga elé. Egyrészt fel akarta tárni 
azokat az indítékokat, amelyek Engelst 
a hadtudományok felé vezették (meg 
kell jegyeznünk, hogy Engels munkás
ságának jelentős része — összes művei
nek mintegy 35—40% — közvetve, vagy 
közvetlenül katonai vonatkozású), más
részt vázolni kívánta Engels tudomá
nyos munkamódszerének egyes jellem
ző sajátosságait, s a további tudomá
nyos kutatás elősegítése végett rá akar
t a irányítani a figyelmet Engels kato
nai munkássága néhány, napjainkban 
is különleges jelentőségű részterüle

tére. 
A referátum megállapítja, hogy En

gelst részben a közte és Marx között 
kialakult és mindvégig bámulatos ered
ményességgel alkalmazott munkameg
osztás, másrészt személyes tapasztala
tai, egyéni érdeklődése ösztönözte a ka
tonai kérdések elmélyültebb tanulmá
nyozására. Nagyon tanulságos és meg
szívlelendő az a módszer, ahogyan En-
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gels katonapolitikai munkásságában" 
című referátumában szemléletesen, 
meggyőző, bizonyító erővel mutatta 
meg azt az utat, amelyet a marxista 
forradalom elmélete az 1848-as polgári 
forradalmaktól kezdve az imperializ
mus kezdetéig, a századfordulóig meg
tett. A beszámoló érdeme, hogy tények
kel bizonyította: a marxizmus nem 
dogma, hanem a társadalom és a tu
domány fejlődésével együtt haladó, sőt 
azt többször is megelőző eszme. A re
ferátum nyomatékosan kiemelte azt a 
tényt, hogy a hadsereg és a haditech
nika fejlődése a XIX. század második 
felében milyen forradalmi változásokat 
hozott a fegyveres felkelés marxista el
méletében. „A proletár osztályharc 
mind szélességben, mind mélységben 
rendkívül gyors ütemben terjedt." Eh
hez a harchoz új módszerek kellettek. 
A barikádharcot, Engels harcos ifjú
korának legendássá vált harcmódját, 
az új fegyverek teljesen korszerűtlen
né tették; ezt az 1871-es párizsi kom
mün tragikus tapasztalatai is igazolták. 
Engels azt is helyesen ismerte fel, hogy 
elmúltak azok az idők, amikor néhány 
lelkes fiatal forradalmár az egész nép 
számára kivívhatta a győzelmet. Most 
már az egész nép teljes erejére van 
szükség, hogy a burzsoázia jól kiépí
tett államgépezetét, s kiválóan felsze
relt fegyveres erőit léküzdhessék. Ez 
magyarázza, hogy Engels oly nagy fi
gyelmet fordított a porosz véderőre-
formra. Lehetőséget látott benne, hogy 
a munkásosztály, elsajátítva a katonai 
ismereteket, adott esetben a forrada
lom javára kamatoztathassa új képes
ségeit. 

Befejezésül Engelsnek a győztes pro
letárforradalom és a szocialista állam 
hadseregére vonatkozó gondolatait ele
mezte az előadás. 

Figyelemre méltó, s a nagyközönség, 
de még a hivatásos történészek előtt 
sem minden aspektusában isimert kér
dést választatta tárgyául dr. Urbán 
Aladár (ELTE): „Engels és az 1848-as 
farradalom katonai tapasztalatai" cí
mű referátuma. A szerző az 1848 ta
vaszán Magyarországon lejátszódott 
forradalmi eseményeket európai ke
retbe helyezte s megállapította, hogy 
jelentőségük első pillanatában eltör
pült a párizsi és bécsi forradalom lát
ványos eseménysorozata mellett. Ezzel 

magyarázható, hogy 1848-ban még sem 
Marx, sem Engels nem fordított na
gyobb figyelmet a magyarországi 
ügyekre, tájékozottságuk sem lehetett 
kielégítő, hisz' nem tudván magyarul, 
értesüléseiket elfogult, vagy a körül
ményeket nem pontosan ismerő nyu
gati hírforrásokból merítették. A hely
zet gyökeresen megváltozik 1849-ben, 
amikor a többi forradalmat már lever
te a reakció, s Magyarország maradt a 
szabadság egyedüli bástyája. Ekkor 
már, noha ismereteiket változatlanul 
pontatlan hírékből szerezték, értékes 
katonai és politikai következtetéseket 
vontak le a magyarországi helyzetről. 
Tulajdonképpen csak a forradalom 
után, a magyar emigráció útján ismer
hették meg a maguk valóságában a 
magyar forradalom fő kérdéseit. Ekkor 
— sajnos, már későn — bírálva a ma
gyar kormány, s később a Kossuth-
emigráció politikáját, reálisan értékel
ték a magyar forradalom esélyeit és 
nemzetközi összefüggéseit. 

Engels azzal a gondolattal is foglal
kozott, hogy nagy átfogó tanulmány
ban dolgozza fel a magyar szabadság
harc katonai és politikai kérdéseit. 
Sajnos, ez a számunkra oly jelentős el
gondolás csak terv maradt. 

Befejezésül Engels katonai tevékeny
ségének egy kevésbé ismert oldalával 
foglalkozott dr. Ács Tibor alezredes 
(Hadtörténelmi Intézet) referátuma: „A 
XIX. századi gyarmati háborúk és ta
nulságaik Engels műveiben". E hatal
mas kérdéskomplexumból a szerző he
lyes érzékkel három lényeges kérdés
csoportot ragadott ki: 1. a marxista 
katonai elmélet és a gyarmati hábo
rúk, 2. az ázsiai hadügy problematiká
ja, 3. a kis háború „engelsi" koncep
ciója. 

Az első kérdéscsoporttal kapcsolat
ban Ács Tibor a marxista hadtudo
mány három lényeges problémáját he
lyezte új megvilágításba: az igazságos 
háborút, a totális háborút, valamint a 
hadsereg és a gazdasági-társadalmi élet 
kapcsolatát. A gyarmati háborúk 
ugyanis sakkal leplezetlenebbül, sokkal 
brutálisabban tárták fel a kapitalista 
hódító politika jellemvonásait, mint az 
európai fegyveres konfliktusok, s így 
a belőlük levont következtetések ma is 
értékesek számunkra. 
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Rendkívül érdekes és napjainkban 
sűrűn vitatott kérdés az ún. ázsiai ter
melési mód problematikája. A kérdés 
katonai vonatkozásait vizsgálva Engels 
megállapítja, hogy a speciális ázsiai 
hadügy a XIX. században már nem éri 
el az európai hadügy színvonalát, és 
sem a régi módon, sem hevenyészett 
reformkísérletekkel (Engels e kétféle 
megoldási kísérletre a kínai és a per
zsa példával utal) nem veheti fel a 
harcot, gyökeres társadalmi változások 
nélkül, az európai gyarmatosító hatal
makkal. 

Befejezésül az előadás a francia— 
algériai háború tapasztalataiból kiin

dulva a kis háború elméleti és gyakor
lati kérdéseinek „engelsi" felfogását 
vizsgálja. Megállapítja, hogy jóllehet 
Engels sokat merített a kiváló porosz 
katonai író, Decker tábornok idevonat
kozó munkásságából, de következteté
seiben túllépett mesterén. Zseniális, 
máig is érvényes előrelátással felisu 

merte, hogy a kis háború jelenti a 
megoldást az elnyomott népek számára, 
s ennek mesteri alkalmazása lehetősé
get nyújt arra, hogy kis, elnyomott né
pek nagyhatalmak korszerű hadseregei
vel szemben is helytállhassanak. 

R. Gy. 
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AZ ELMŰLT ÉV ESEMÉNYEIBŐL 

A HADTÖRTÉNELMI OSZTÁLY 
tudományos munkatársai 1970-ben a 
Magyar Néphadsereg, a TIT Hadtudo
mányi Szakosztálya és más társadalmi 
szervezetek rendezvényein, továbbá ha
zai és külföldi konferenciákon és ülé
seken 252 előadást, illetve referátumot 
tartottak. Ebből 98 előadás vidéken, 17 
pedig külföldön (a Szovjetunióban, Bul
gáriában, Lengyelországban, Csehszlo
vákiában és Olaszországban) hangzott 
el. Az előadások, illetve referátumok 
a szovjet hadsereg magyarországi fel
szabadító hadműveleteivel, a magyar 
antifasiszta ellenállási mozgalommal, 
valamint a Magyar Néphadsereg törté
netével kapcsolatos elvi kérdéseket 
ölelték fel. Osztályrendezvényeken sor 
került a tudományos munkatársak be
számolóinak értékelésére és a hazánk
ban kutató külföldi történészekkel foly
tatott tapasztalatcserékre is. 

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSA
SÁG Vörös Hadseregében működő 12. 
számú páncélvonat, amely az Úttörő 
Szövetség kezdeményezésére — a HM 
és a Közlekedés- és Postaügyi Minisz
térium támogatásával — a miskolci 
Járműjavítóban épült újjá a Tanács

köztársaság 50. évfordulója alkalmából, 
befejezte kétéves országjáró körútját. 
Kővári János őrnagy parancsnoksága 
alatt a páncélvonat az ország vala
mennyi megyéjét érintve 440 város és 
község vasútállomására futott be. A 
legendáshírű páncélvonatot és a Had
történeti Múzeum által a páncélvonat
hoz kapcsolt két kocsiban rendezett ta
nácsköztársasági kiállítást 792 000 ér
deklődő tekintette meg. A páncélvonat 
563 napot üzemelt mozgó múzeumként. 
1971. március 21-én országos úttörőta
lálkozó keretében a Miskolchoz tartozó 
Csanyik-völgyben emlékmúzeummá 
avattak. 

KLAPKA GYÖRGY HONVÉDTÁ
BORNOK Párizsban élő unokája, Mme 
de Klapka 1970 decemberében az Or
szágos Hadtörténeti Múzeumnak aján
dékozta nagyapja négy kardját. Ezek 
közül egy a tábornok szolgálati kardja 
volt. A legdíszesebb kivitelűt a Solin-
gen-gyár ajándékozta „Komárom hősé
nek". A kardok a Hadtörténeti Mú
zeum 1848—49-es kiállításán tekinthe
tők meg. 

Molnár Pál 
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B I B L I O G R A F I A 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI REPERTÓRIUMA 
*1968 

II. RÉSZ* 

Keleti hadszíntér 

A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka 
és a moszkvai csata (1941) 

Kravcov, V.: A német-fasiszta Barba
rossa terv csődje. — VIZs, 1968. 11. 
sz. 36—48., 12. sz. 36—45. p. 

Stefanon, Gualtiero: Átkelés a Dnyepe
ren 1941-ben. — RM, 1968. 9. sz. 
1099—1116. p. 

Gosztony[i] Péter: Az oroszországi had
járat első döntő ütközete 1941/42-
ben. — ÖMZ, 1968. 3. sz. 227—235. 
P-

Vasile, Guiseppe: A moszkvai csata. — 
RM, 1968. 1. sz. 82—105. p. 

Groehler, Olav: A Vörös Hadsereg 1941 
első felében a fasiszta Hadseregfő
parancsnokság értékelésének tükré-

Komarov, N. Ja.: Az „Eisstoss" had
művelet kudarca. — VPVO, 1968. 
12. sz. 84—86. p. 

Fedjuninszkij, I.: A leningrádi blokád 

ben. — ZM, 1968. 6. sz. 724—738. p. 
Kazakov, V. I.: 1941 nyarán. — VV, 

1968. 8. sz. 11—14. p. 
Szvetlisin, N.: A légvédelmi csapatok 

felhasználása az 1941. évi nyári
őszi hadjáratban. — VIZs, 1968. 3. 
sz. 26—39. p. 

Eliszeev, I.: Visszaemlékezés. — Sze-
vasztopol védelmének első napjai. 
— VIZs, 1968. 8. sz. 51—60. p. 

Szurcsenko, A.: Visszaemlékezés. — A 
129. lövész hadosztály harcban 
Szmolenszkért. — VIZs, 1968. 8. sz. 
61—66. p. 

áttörése 1943-ban. — KZ, 1968. 9. sz. 
2—3. p. 

Mereckov, K. A.: Visszaemlékezés. — 
A leningrádi harcokban. — VI. 
1968. 3. sz. 118—129. p. 

a folyóiratok jegyzékével együtt — folyóira-* A repertórium I. részét — a beosztással és 
tunk 1970. évi 4. számában közöltük. — a Szerk. 

Leningrád védelme és felszabadítása 
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Az 1942. évi hadműveletek 

Vladimírov, B.: A 140. önálló lövész
dandár a ljubani hadműveletben. 
Visszaemlékezés. — VIZs, 1968. 12. 
sz. 84—93. p. 

Förster, Gerhard — Wünsche, Wolf
gang: A fasiszta Wehrmacht 1942-es 
nyári offenzívája. — ZM, 1968. 6. 
sz. 692—706. p. 

Udalov, N. : A Don-kanyarban 1942 nya
rán. — VIZs, 1968. 11. sz. 58—60. p. 

Neszterenko, A.: Visszaemlékezés. — A 
gárda aknavetősök megállítják a 
fasiszta harckocsik támadását 1942 
nyarán. — VIZs, 1968. 4. sz. 69— 
74. p. 

Bauer, Alfred: Tüzérség Szevasztopol 
előtt 1942-ben. — ÖMZ, 1967. 4. sz. 
311—314. p. 

Filatov, G.: Az olasz expedíciós hadse
reg szétverése a szovjet—német 
arcvonalon, 1942—1943. — VIZs, 
1968. 4. sz. 44—54. p. 

Stöckelle, Gustav: A Vörös Hadsereg 
második téli hadjárata. — ÖMZ, 
1968. 3. sz. 183—194. p. 

Rokoszszovszkij, K. K. : Sztálingrád irá
nyában. — NNI, 1968. 2. sz. 12— 
29. p. 

Gyökeres fordulat a Nagy Honvédő Há
borúban, a sztálingrádi csata. Be
szélgetés N. N. Voronov marsallal. 
—KVSz, 1968. 2. sz. 37—43. p. 

Alescsenko, N.: L. V. Kondratev hős
tette 1942 októberében Sztálingrád
nál. — VIZs, 1968. 1. sz. 56—57. p. 

Woods, Thomas G.: A 11. német páncé
los hadosztály mozgó védelme a 
sztálingrádi csatában. — A, 1968. 5. 
sz. 15—17. p. 

Afanasz'ev, D.—Badaniu, B.: A sztá
lingrádi védelmi hadművelet mű
szaki biztosítása. — VIZs, 1968. 12. 
sz. 26—35. p. 

Malahov, M.—Horosilov, G.: A Kau
kázusért folytatott harc 25. évfor
dulója. — VM, 1968. 2. sz. 75—86. p. 

Szinev, A.: Rosztov felszabadulása 1943-
ban. — KZ, 1968. 37. sz. 4. p. 

Rossiwall, Theodor: A harmadik téli 
csata Oroszországban. — Tr, 1968. 
6. sz. 549—552. p. 

Les, Roman: A légi szállítás felhaszná
lása a hitlerista csapatok ellátásá
hoz és kivonásához a volgai csatá
ban, 1942 november—1943 február 
között. — WPL, 1968. 1. sz. 62— 
72. p. 

Bordzüowski, Jerzy: Egy katona útja, 
7. rész: a sztálingrádi csata. — 
WPH, 1968. 1. sz. 145—188. p. 

Zajcev, A.—Kondrasov, V.: Az állha
tatosságra, bátorságra, hősiességre 
való nevelés munkájának tapaszta
lataiból. A sztálingrádi csatából 
vett példák. — VIZs, 1968. 4. sz. 
27—35. p. 

Govorov, A.: A német felderítés kudar
ca a sztálingrádi csata idején. — 
KZ, 1968. 11. sz. 4. p. 

Gurkin, V.: A Sztálingrád alatti ellen
támadás számokban (az „Ukrán" 
hadművelet.) — VIZs, 1968. 3. sz. 
64—76. p. 

Usakov, Sz. : Távolbombázók a sztálin
grádi csatában. — AK, 1968. 1. sz. 
27—31. p. 

Kuznecov, N. G.: Visszaemlékezés. — 
Tengerészek a sztálingrádi csatá
ban. — VI, 1968. 2. sz. 138—147. p. 

Rossiwall, Theodor: Döntés Oroszor
szágban. — Tr, 1968. 3. sz. 244— 
247. p. 

Taralov, A.: A volgai erődnél. A né
met-fasiszta csapatok szétzúzásának 
25. évfordulója Sztálingrád alatt. — 
TSzSzA, 1968. 2. sz. 49—54. p. 

A sztálingrádi katasztrófa. — S, 1968. 
2. sz. 10—11. p. 

Rokoszszovszkij, K. K. : Győzelem a 
Volgánál. — Visszaemlékezés. — 
VIZs, 1968. 2. sz. 64—75. p. 

Rokoszszovszkij, K. K. : A sztálingrádi 
csata vége. — KZ, 1968. 27. sz. 2. p. 

Rokoszszovszkij, K. K.: A központi arc
vonalon 1943 telén és nyarán. — 
Visszaemlékezés. — VIZs, 1968. 6. 
sz. 69—79. p. 

Stemenko, Sz. : A kurszki csata előtt. — 
Visszaemlékezés. — VIZs, 1968. 5. 
sz. 62—71. p. 

Simanszkij, A.: Az 1944 nyári—őszi 

Az 1943—1944. evi hadműveletek 
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hadjárat előkészítésénél a hadásza
ti váratlanság eléréséről. — VIZs, 
1968. 6. sz. 17—28. p. 

Goloscsapov, N.: A kurszki csata 25. év
fordulóján. — KZ, 1968. 151. sz. 2. p. 

Ivanov, Sz. P.: A kurszki csata 25. év
fordulóján. — KZ, 1968. 155. sz. 3. p. 

Zasztavenko, G.—Szolov'ev, B.: A né
met-fasiszta hadvezetés új doku
mentumai a kurszki csatáról. — 
VIZs, 1968. 8. sz. 67—76. p. 

Plotnikov, V.: A lakosság segítsége a 
a szovjet harcosoknak a frontöve
zetben a kurszki csata előtt és alatt. 
— VIZs, 1968. 8. sz. 20—28. p. 

Egorov, A.: Kurszktól délre. — Vissza
emlékezés. — VIZs, 1968. 7. sz. 60— 
64. p. 

Koltunov, G.: A kurszki csata számok
ban. 1943 július—augusztus. — 
VIZs, 1968. 6. sz. 58—68., 7. sz. 77— 
92. p. 

Pejcsev, Atanasz: A kurszki csata né
hány sajátossága. — VISz, 1968. 3. 
sz. 55—72. p. 

Verna, Renato: Az orosz front 1943-ban. 
A „Panzerwaffe" hattyúdala, a 
kurszki csata. — RM, 1968. 4. sz. 
437—454., 5. sz. 536—549. p. 

Konev, L: Dicső győzelem. A német-fa
siszta csapatok Kurszk alatti szét
zúzásának 25. évfordulója. — VM, 
1968. 7. sz. 3—16. p. 

Ivanov, Sz. P.: A győzelem zászlaja 
leng Kiev felett. A város felszaba
dulásának 25. évfordulójára. — KZ, 
1968. 260. sz. 2. p. 

Krajnjukov, K.: A Dnyeperért és Kiev 
felszabadításáért folyó harcokban 
végzett pártpolitikai munka tapasz
talataiból. — Visszaemlékezés. — 
VIZs, 1968. 11. sz. 61—72. p. 

Grehnev, P. I.: Kiev légvédelme. — 
VPVO, 1968. 11. sz. 86—89. p. 

Rossiwall, Theodor: A herszoni hídfő 
1943-ban. — ÖMZ, 1967. 6. sz. 483— 
492. p. 

Tolokol'nikov, G. : A Desznánál, 1943 
augusztus—szeptember. — VV, 
1968. 11. sz. 18—21. p. 

Sarohin, M.: Átkelés a Dnyepren a 37. 
hadsereg csapataival. — Visszaem
lékezés. — VIZs, 1968. 10. sz. 64— 
74. p. 

Malügin, K.: A bukrini hídfőállásnál, 
1943 szeptemberében. — VIZs, 
1968. 10. sz. 58—63. p. 

Pereszüpkin, I.: A híradás a Dnyepr-
közeli hadműveletben és az átke
lésnél. — Visszaemlékezés. — VIZs, 
1968. 9. sz. 60—70. p. 

Pecsenenko, Sz. : A 62. gárda lövész 
hadosztály harcban a Dnyeprért, 
1943 szeptember—október. — VIZs, 
1968. 9. sz. 52—59. p. 

Novikov, A.: A Dnyeprért folytatott 
harcokban. — Visszaemlékezés. — 
VIZs, 1968. 4. sz. 63—69., 7. sz. 
55—59. p. 

Korotkov, G. : A Dnyeprért folytatott 
harc és a történelem meghamisítói. 
—VM, 1968. 11. sz. 60—71. p. 

Malahov, M. M.: A 318. lövészhadosz
tály a Novoroszszijszkért folyó 
harcokban. Kombinált előnyomulás 
a szárazföldön és a tengeren 1943 
szeptemberében. — ÖMZ, 1968. 5. 
sz. 311—318. p. 

Batov, P.: Gomel irányába 1943 őszén. 
— Visszaemlékezés. — VIZs, 1968. 
12. sz. 78—84. p. 

Sehovcov, N.: A Sztyeppéi (2. Ukrán) 
Front csapatainak támadása Krivoj 
Rog irányába, 1943 októberében. — 
VIZs, 1968. 10. sz. 28—43. p. 

Szverdlov, F.: A neveli támadó hadmű
velet, 1943. október 6—16. — VIZs, 
1968. 11. sz. 26—35. p. 

Kazakov, Mihail Ilics: A brjanszki 
fronttól a Baltikumig. Részletek 

hadseregtábornokok vissza
emlékezéseiből. — ISzSzSzR, 1968. 
11. sz. 117—131. p. 

Iwanowski, Wincenty: A Szovjet Had
sereg belorusz hadművelete 1944-
ben. — WPH, 1968. 2. sz. 3—54., 3. 
sz., 4. sz. 62—111. p. 

Marcsenko, A. D.: A szovjet hátország 
dolgozóinak baráti kapcsolatai a 
csehszlovák katonákkal a Nagy 
Honvédő Háború éveiben. — SzSz, 
1968. 4. sz. 12—18. p. 

Kambulov, P.: Csehszlovák és szovjet 
katonák barátkozása Szokolovonál 
1943-ban. — KZ, 1968. 57. sz. 5. p. 

Marcsenko, A. D.: Szokolovo — a harci 
barátság szimbóluma. Csehszlovák 
harci egységek első csatájának 25. 
évfordulójára a szovjet—német 
fronton 1943-ban. — VIZs, 1968. 3. 
sz. 104—107. p. 

Kroft, Miroslav: Az 1. csehszlovák ön
álló tábori zászlóalj feladata a Vö
rös Hadsereg Harkov környéki vé
delmi harcában 1943 márciusában. 
— HV, 1968. 1. sz. 22—51. p. 

Hieke-Stoj, František: Visszaemlékezé
seim a második világháborúról. — 
HV, 1968. 4. sz. 581—619. p. 

Lenino — egy nagy hadművelet kiin
duló pontja. — Le, 1968. 10. sz. 3. p. 

— 183 — 



Jakubovszkij, L: Negyedszázados a ba
ráti Lengyel Hadsereg. 1943. októ
ber 12-én született. — VM, 1968. 
10. sz. 55—65. p. 

Martirosjan, Saskije: Az 52. hadsereg 
73. gyalogos hadtestének harctevé
kenysége az I. Ukrán Front sando-
mierz—slaski hadműveletében. — 
WPH, 1968. 1. sz. 222—235. p. 

Michael, K.: Az 1. Lengyel Hadsereg 

Gosztonyli] Péter: A keleteurópai népi 
demokratikus hadseregek történe
téből. — ASM, 1968. 11. sz. 658— 
664. p. 

Constantinescu—Iasi, P.: Az 1944 
augusztusi felkelés Romániában. — 
RHDGM, 1968. 70. sz. 39—55. p. 

Boev, R. : Fényképdokumentumok a ha
diflottában és Várnában lefolyt ese
ményekről 1944. szeptember 9. elő
estéjén. — VISz, 1968. 6. sz. 83— 
88. p. 

Pejcsev, Pejcso—Panou, Pet'r: Páncé
losdandár harca Bela Palankanál 
1944. szeptember 17—20. között. — 
VISz, 1968. 5. sz. 81—107. p. 

Karaivanov, V.: A 17. gyaloghadosztály 
tevékenysége 1944—1945-ben. — 
VISz, 1968. 5. sz. 61—80. p. 

Cupsa, Ion: Románia hozzájárulása a 
németek vereségéhez. A román csa
patok részvétele Magyarország és 
Csehszlovákia felszabadításában. — 
RHDGM, 1968. 70. sz. 57—68. p. 

Emilian, I. V.: Román lovassági kötelé
kek és felderítő osztagok a második 
világháborúban. — Fg, 1968. 5. sz. 
109—113., 6. sz. 138—142. p. 

Litvjak, M.: Egy előretolt osztag tevé
kenysége Varsótól délre az ellenség 
hátában 1945 januárjában. — VIZs, 
1968. 3. sz. 50—55. p. 

gépkocsi szállítása kihasználásának 
néhány szempontja 1944—1945-ben. 
— MW, 1968. 1. sz. 66—79. p. 

Poplawski, Stanislaw: Részletek 
visszaemlékezéseiből. — Le, 1968. 
10. sz. 40—42. p. 

Zaluski, Zbigniew: Lengyelek a máso
dik világháborúban. — Le, 1968. 10. 
sz. 14—19. p. 

Cimbal, Evgenij: A szovjet kereskedel
mi flotta tengerészeinek részvétele 
Bulgária és Jugoszlávia felszabadí
tásában. — VISz, 1968. 3. sz. 78— 
83. p. 

Gincsev, Georgi: Az 1. és 4. Bolgár 
Hadsereg szerepe Macedónia fel
szabadításában a fasiszta iga alól. 
— VISz, 1968. 1. sz. 20—38., 2. sz. 
3—15. p. 

Perovic, Branko: Az ellenség előkészü
letei az 1943 januári támadásra; a 
Jugoszláv Népi Felszabadító Front 
és partizánosztagok vezérkarának 
ellenrendszabályai ; hadműveletek 
Kordun és Bánija területén a 
„Weiss—1." hadművelet keretében. 
— VoG, 1968. 1. sz. 17—70. p. 

Markov, A.: A Duna—Tisza között. — 
KZ, 1968. 99. sz. 5. p. 

Katona Imre: 23 éve szabadult fel Ma
gyarország. — KZ, 1968. 79. sz. 4. p. 

Grinevszkij, V.: A Nagy Honvédő Há
ború veteránjainak látogatása Ma
gyarországon. — KZ, 1968. 78. sz. 
4. p. 

Maľkov, D.: A 12. gárda lövészhadosz
tály szárnyain folyó harc Kallies 
körzetében 1945 februárjában. — 
VIZs, 1968. 12. sz. 56—61. p. 

Felszabadító hadműveletek 
Románia, Bulgária és Jugoszlávia területén 

Magyarország felszabadítása 

A berlini hadművelet, 
az európai háború befejező eseményei 

— 184 — 



Lehmann, K.—Kusch, R.: A szovjet tü
zérség a königsbergi csatában. — 
M, 1968. 9. sz. 1283—1289. p. 

Karpinski, Antoni: Az 1. Lengyel Had
sereg részvétele a hitleri fegyveres 
erők szétzúzásában. — PWL, 1968. 
10. sz. 94—104. p. 

Blagowieszczanski, L: Elemzés az 1. 
Lengyel Hadsereg tüzérségének al
kalmazásáról a Pomerániai Gátért 
folyó csatában, 1945. január 29— 
február 20. — MW, 1968. 2. sz. 82— 
95. p. 

Stapor, Zdzislaw: összehasonlító had
műveleti elemzés az 1. és 2. Len
gyel Hadsereg részvételéről a ber
lini csatában. — MW, 1968. 4. sz. 
43—66. p. 

Raj, Sergiusz: Víziakadályok leküzdé
sének biztosítása az 1. Lengyel 
Hadsereg által a berlini hadműve
letben. Az 1. Lengyel Hadsereg fel
adata a berlini hadműveletben. — 
WPH, 1968. 1. sz. 3—40. p. 

Stapor, Zdzislaw: Az 1. Lengyel Hadse
reg brandenburgi hadművelete, 
1945. április 16—május 8. között. 
— WPH, 1968. 3. sz., 4. sz. 24—61. p. 

Krzeminski, Cz.: A légierő együttműkö
dése az 1. Lengyel Hadsereg csa
pataival a berlini hadműveletben. 
— MW, 1968. 5. sz. 57—78. p. 

Kaczmarek, Kazimierz: A 2. Lengyel 

Mikac, V.: A Balti-flotta komszomolis-
táinak hősi helytállása a Nagy Hon
védő Háború első éveiben. — KVSz, 
1968. 15. sz. 34—37. p. 

Pigurnov, A.: Szovjet katonák hőstettei 
a Nagy Honvédő Háborúban. — 
— KVSz, 1968. 3. sz. 44—46. p. 

Hősök és hőstettek a Nagy Honvédő 
Háborúban. — KVSz, 1968. 3. sz. 
55—58. p. 

Borcsenko, N. : Az MPVO (szovjet he
lyi légoltalmi szervezet) harcosai
nak hőstettei. — VIZs, 1968. 4. sz. 
55—58. p. 

Murmanceva, V.: Szovjet asszonyok a 
Nagy Honvédő Háborúban. — VIZs, 
1968. 2. sz. 47—55. p. 

Sztaszjuk, N. : A Komszomol repülőez-

Hadsereg. — PWL, 1968. 10. sz.. 
105—122. p. 

Visszaemlékezések a Lengyel Hadsereg 
második világháborús harcaira. — 
PWL, 1968. 10. sz. 169—288. p. 

Podgórski, Czeslaw: A lengyel lovasság 
fontosabb harcai 1945-ben. — WPH, 
1968. 2. sz. 250—260. p. 

Raj, Sergiusz: A 2. Lengyel Hadsereg 
luzsicei és prágai hadműveletének 
orvosi biztosítása. — MW, 1968. 5. 
sz. 79—90. p. 

Zsadov, A.: Utolsó csapás az ellenség
re. Az 5. gárda hadsereg a prágai 
hadműveletben. — Visszaemléke
zés. — VIZs, 1968. 5. sz. 72—79. p. 

Gasztilovics, A.: A baráti Csehszlovákia 
földjén. — Visszaemlékezés. — 
VIZs, 1968. 3. sz. 56—63. p. 

Rossiwall, Theodor: A szovjet csapatok 
előretörése Ausztriában Steinfeld 
irányába 1945. március 29—április 
1. között. — ÖMZ, 1968. 3. sz. 201— 
208. p. 

Stemenko, Sz.: A Győzelmi parádé, 
1945. június 24. — Visszaemlékezés. 
—VIZs, 1968. 2. sz. 76—83. p. 

Vaszilevszkij, A.: A Vörös Hadsereg 
győzelme a Nagy Honvédő Hábo
rúban. — KVSz, 1968. 3. sz. 38— 
43. p. 

Jakubovszkij, I. I.: A Nagy Honvédő 
Háború győzelmének 23. évforduló
ján. — KZ, 1968. 107. sz. 2. p. 

red pilótanőinek hőstettei. — VIZs, 
1968. 8. sz. 15—19. p. 

Danilov, F.: A Komszomol hőstette a 
Nagy Honvédő Háborúban. — VIZs, 
1968. 9. sz. 3—14. p. 

Szolonicün, G.—Egorov, L.: A Komszo
mol a haza védelméért. 50 év hős
tettei. — VIZs, 1968. 10. sz. 18— 
27. p. 

Fedorcsuk, V.: Csekisták hősi helytál
lása a Szovjet Hadseregben. — KZ, 
1968. 295. sz. 2. p. 

Csepurin, Ju.: A sztálingrádi csata hő
sei örökké élnek. — KZ, 1968. 24. 
sz. 4. p. 

Csernov, Ju.: Szovjet partizánok hős
tettei Sztálingrád—Szalszk körzeté
ben. — VIZs, 1968. 4. sz. 59—62. p. 

Szovjet hőstettek a Nagy Honvédő Háborúban 

— 185 — 



Távol-keleti hadszíntér 

Rohwer, Jürgen: A híradástechnika és 
a Pearl Harbor elleni támadás. — 
MM, 1968. 2. sz. 156—164. p. 

Hampshire, Cecil: A Force Viper elne
vezésű angol flottilla harcai Bur
mában a második világháborúban. 

Hütt, Wolfgang: Az ellenállás művésze
te. — WK, 1968. 4. sz. 63—71. p. 

Abszaljamov, M.—Andrianov, V.: A 
szovjet partizánok harcászata a 
Nagy Honvédő Háborúban. — VIZs, 
1968. 1. sz. 42—55. p. 

Kühnrich, Heinz: A szovjet partizán
mozgalom és a Vörös Hadsereg 
együttműködése. 1941—1943. — ZM, 
1968. 4. sz. 454—466. p. 

Fedorenko, V.: Szovjet partizánok tevé
kenysége a kurszki csatában. — 
VIZs, 1968. 7. sz. 110—116. p. 

Tobiasz, Julian: Szovjet portyázó parti
zánalakulatok tevékenységéről a 
lublini vajdaságban 1944-ben. — 
WPH, 1968. 2. sz. 223—249. p. 

Prokopiuk, Nikolaj: Szovjet partizán
egységek harctevékenységéről len
gyel földön 1944—45-ben. — WPH, 
1968. 1. sz. 235—265. p. 

Turlejska, Maria: A lengyel ellenállási 
mozgalom 1939—1941-ben. — HV, 
1968. 4. sz. 542—572. p. 

Tuszynski, Waldemar : Partizánharc 
lengyel földön 1939—1945 között. 
— PWL, 1968. 10. sz. 136—145. p. 

Zabiello, Stanislaw: A lengyel Armia 
Krajowa (Honi Hadsereg) létreho
zására a „Burza" (Vihar) elnevezé
sű terv születése Londonban, a har
ci felfogás alakulása 1939—1944 kö
zött. — WPH, 1968. 1. sz. 75—115. p. 

Zbiniewicz, Fryderik: Az Armia Kra
jowa harctevékenységéről 1940— 
1943 között. — WPH 1968. 2. sz. 
195—222. p. 

Stepniowski, Tadeusz: A Gwardia Lu
dowa és az Armia Ludowa fegyve
res erőinek szerkezete és főbb szer
vezeti formái. — MW, 1968. 3. sz. 
80—97. p. 

Garas, Józef: A Gwardia Ludowa 
fegyveres harcának első éve: 1942 
tavaszától 1943 tavaszáig. — WPH, 
1968. 1. sz. 189—221. p. 

— RUSIJ, 1968. 113. köt. 649. sz. 
41—50. p. 

Wagner, Anton: Az utolsó háborús év 
a mellékhadszíntereken. — Tr, 
1968. 1. sz. 28—31. p. 

Stysiak, Marian: A Gwardia Ludowa 
harctevékenységének fejlődése 
1942-ben. — WPH, 1968. 2. sz. 167— 
195. D. 

Juchniewicz, Mieczyslaw: A Gwardia 
Ludowa szervezési- és harci tevé
kenységéről a Lengyel Munkáspárt 
és a GL lwowi körzetében. — 
WPH, 1968. 4. sz. 112—161. p. 

Stepniowski, Tadeusz: A Gwardia Lu
dowa és az Armia Ludowa a meg
szállókkal folytatott harcban. — 
WL, 1968. 9. sz. 10—21. p. 

Stysiak, Marian: Az Armia Ludowa 
1944. évi tevékenységéről. — MW, 
1968. 7. sz. 82—90. p. 

Kliszko, Zenon: A Varsói Felkelés, 1944 
augusztus. — Le, 1968. 8. sz. 19—22, 
39—44. p. 

Przygonski, Antoni: 63 nap a Varsói 
Felkelés alatt. — Le, 1968. 8. sz. 
17—18. p. 

Perciger, I. B.: A Dabrowski-brigád 
tagjai a lengyel ellenállási mozga
lomban. — SzSz, 1968. 2. sz. 83— 
87. p. 

Mader, J.: Lengyel kényszermunkások 
ellenállási harca. — WK. 1968. 4. sz. 
77—78. p. 

Juchiewicz, Mieczyslaw: Lengyel rész
vétel a litván ellenállási mozgalom
ban, 1941—1944 között. — WPH, 
1968. 1. sz. 41—74. p. 

Korczynski, Grzegorz: Partizán emlé
kekből. — WPH, 1968. 4. sz. 251— 
260. p. 

Kopecky, Jaromir: Svájc szerepe a 
csehszlovák ellenállási mozgalom
ban. 1938—1941. — HV, 1968. 2. sz. 
241—269. p. 

Werstadt,: Jaroslav: Ellenállás a máso
dik köztársaság utolsó és a fasiszta 
megszállás első hónapjaiban. — 
HV, 1968. 3. sz. 421—450. p. 

Bares, Arnost—Pasák, Tomas: A Zde-
nek Schmoranz ellátó csoport mű-

Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizanharcok 
a második világháborúban 

— 186 — 



ködése 1939-ben. — HV, 1968. 6—7. 
sz. 1003—1033. p. 

Lehár, Lubomir: A Gestapo és a PVVZ 
ellenálló csoport. — HV, 1968. 6—7. 
sz. 1034—1045. p. 

Zamecnik, Stanislav: A felkelés kom
munista koncepciója és a Nemzeti 
Front kérdései cseh területen. — 
HV, 1968. 2. sz. 161—194. p. 

Pesa, Vera—Stepanek, Zdenek: A brnoi 
ellenállási mozgalom történetéből. 
— HV, 1968. 4. sz. 517—541. p. 

Zridkavesely, František: A partizán
mozgalom ^Lysickóban. [Kelet-
Morvaországban 1944 őszétől.] — 
CMM, 1968. 3—4. sz. 255—261. p. 

Grülev, A.—Vürodov, I.: A Szovjetunió 
segítsége a szlovák nemzeti felke
lésnek. Hűség a nemzetközi köte
lességhez. — VIZs, 1968. 10. sz. 
44—57. p. 

Truhlár, B.: A szlovák nemzeti felkelés 
és az ellenállási harc a szlovák 
prózában. — WK, 1968. 4. sz. 72— 
76. p. 

Vujosevic, Jovan: A csehszlovák Jan 
Jiskra brigád megalakulása és te
vékenysége a jugoszláv Népi Fel
szabadító Hadsereg keretében. — 
VoG, 1968. 2. sz. 85—116. p. 

Skerl, France: A Felszabadító Front — 
Szlovénia népi-felszabadító harcá
nak politikai platformja. — VoG, 
1968. 2. sz. 71—84. p. 

Petrovic, Dragoljub: A Kosta Pecanac 
partizánszervezet megalakítása a 
megszállt Szerbiában 1941 október 
elején. — VoG, 1968. 2. sz. 205— 
216. p. 

Ujdurovic, Miroslav: Fegyveres harcok 
kezdete a Biokovo hegységben és az 
első partizántevékenység a tengeren 
a népi felszabadító háború idején. 
— VoG, 1968. 1. sz. 151—164. p. 

Piljevic, Dorde: A hercegovinai felke
lés fejlődésének néhány sajátossá
ga 1941-ben (az olasz megszállók és 
az usztasák ellen.) — JUG, 1968. 
3—4. sz. 147—156. p. 

Kumanov, Zivan—Golubovic, Zvonimir: 
A Jugoszláv Kommunista Párt Vaj
dasági Területi Bizottságának erő
feszítései a bácskai nemzeti felsza
badító mozgalom újjáélesztésére 
1942-ben. — Matica Srpska. Zbor

ník za Drustvene Nauke, 50. köt. 
1968. 25—65. p. 

Racsev, Sztojan: Bolgár és szerb par
tizánok közös harca a fasiszta meg
szállók ellen 1941—1944 között. — 
VISz, 1968. 1. sz. 58—70. p. 

[Erelijszka] Ereliiska, M.: Az ellenál
lási mozgalom Bulgáriában a má
sodik világháború folyamán. — 
RHDGM, 1968. 72. 72. sz. 67—82. p. 

Kamburov, G. : Csetnikmozgalom Od-
rinszkoban a fegyveres felkelésig. 
— VISz, 1968. 6. sz. 3—19. p. 

Sztefanov, Hriszto: Botev szakaszainak 
bevonulása és a forradalmi hatalom 
létrehozásának kérdése Butan köz
ségben. — VISz, 1968. 2. sz. 29— 
36. p. 

Markova, Zina: Hadzsi Dimitör és Szte-
fan Karadzsa egységének kiképzése 
és harci útja. — VISz, 1968. 3. sz. 
84—93. p. 

Genova, Ljudmila: Ivan Pohrisztov 
Rajcsev főhadnagy, a Hadzsi Dimi
tör és Sztefan Karadzsa egység pa
rancsnoka. — VISz, 1968. 3. sz. 
94—98. p. 

Gazsi József: Magyar antifasiszták az 
európai ellenállási mozgalomban. — 
Résistance Unie, 1968. 1. sz. 68—70. 
p. — U. a. WK, 1968. 1. sz. 

Caputo, G.: Olasz pártok az antifasisz
ta ellenállási harcban. — ZG, 1968. 
5. sz. 587—595. p. 

Brüssel, Louis van: Partizánok részvé
tele Belgium felszabadításában. — 
WK, 1968. 4. sz. 56—57. p. 

Iszkrin, M. : Német antifasiszta harci 
szövetségek. — Dokumentumok. — 
VIZs, 1968. 1. sz. 69—75. p. 

Jahnke, K. H.: Antifasiszta ellenállás a 
müncheni egyetemen: a Scholl— 
Schmorell csoport. — ZG, 1968. 7. 
sz. 874—883. p. 

Hamacher, Gottfried: A „Szabad Né
metország" Nemzeti Bizottság kül
dötte a fronton. — Visszaemléke
zés. — ZM, 1968. 3. sz. 355—369. p. 

Kreidel, Hellmuth: A WR 1968. 5. sz.-
ban megjelent „Németország árulás 
folytán vesztette el a második vi
lágháborút" c. cikkhez vélemény
nyilvánítás a közölt partizánada
tokkal kapcsolatban. — WR, 1968. 
10. sz. 595. p. 
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Sauer, K.: Űj nemzet iszocia l is ta doku
m e n t u m o k Moszkvából . A fasiszta 
b ű n t e t t e k e lévülésének kérdése . — 
WK, 1968. 4. sz. 28—29. p . 

Gáti [Ödön] E d m o n d : Magyarok a 
buchenwa ld i koncent rác iós t ábor 
ban . — WK, 1968. 4. sz. 58—60. p . 

Klafkowski, Al fons : A koncent rác iós 
t ábo rok és a fasiszta nép i r t á s . — 

Maculenko, V.: Az imper ia l i zmus helyi 
h á b o r ú i 1946—1968 között . — VIZs, 
1968. 9. sz. 36—51. p . 

Heilbrunn, O t to : A t á rgya lások szerepe 
a k o m m u n i s t a felkeléseknél . — 
RUSIJ , 1968. 113. köt. 650. sz. 132— 
135. p . 

Stabler, D i e t m a r : Békeszerződés Olasz
országgal , 1947. — ZG, 1968. 12. sz. 
1546—1562. p. 

Clausen, Chr i s t i an : Pa r t i z ánok fel
számolása Észak-Görögországban 
1949-ben. — Tr, 1968. 3. sz. 264— 
265. p . 

Hajcman,: V. M.: Az Egyesül t Ál lamok 
a t o m m o n o p ó l i u m á n a k összeomlása. 
— NNI, 1968. 1. sz. 18—34. p . 

Martünov, A. I.: A csendes-óceáni szer
ződés (ANZUS, SEATO) gyökerei . 
A nyuga t i h a t a l m a k ázsiai ka tona 
pol i t iká ja 1940-től. — VI, 1968. 2. 
sz. 85—98. p . 

Hohmeier, J ü r g e n : K o m m u n i s t a felke
lés Malájföldön 1948—1958 között 
és ennek leverése. — WR, 1968. 7. 
sz. 361—376. p. 

Rüsz', É. V.: Ka tona i puccsok Szí r iában 
1949-ben. — NAA, 1968. 6. sz. 
44—54. p. 

Dorschner: Az amer ika i 27. gyalogezred 
2. zászlóalj ha rc tevékenysége K o 
r e á b a n 1950. n o v e m b e r 25—28. k ö 
zött. — Tr, 1968. 2. sz. 160—162. p . 

Clarke, Bruce C : A korea i—amer ika i 
t á rgya lások 1951 jú l iusában . — MR, 
1968. 6. sz. 91—93. p. 

Bernigaud, J e a n : Az algér ia i h á b o r ú 
hadi tengerésze t i vonatkozásai . — 
RDN, 1968. 10. sz. 1496—1502. p . 

Rathmann, L o t h a r : A hadse reg szerepe 
az egyiptomi fo r rada lomban . — 
ZM, 1968. 2. sz. 167—182. p. 

WK, 1968. 4. sz. 28—29. p . 
Gruchmann, L o t h a r : A n ü r n b e r g i í télet 

22 év u t á n . — VfZ, 1968. 4. sz. 
385—389. p . 

A fő hábo rús bűnösök tokiói pe rének 
anyagából . — D o k u m e n t u m o k . — 
MZs, 1968. 9. sz. 156—160., 11. sz. 
151—160. p . 

Glubb, J o h n : Az a r abok és a Nyugat . 
— AQ, 1968. 95. köt. 2. sz. 170— 
180. p . 

Weisl, Wolfgang: A n a g y h a t a l m a k pol i 
t iká ja Közel- és Közép-Kele ten . — 
ÖMZ, 1967. 4. sz. 293—307. p . 

Buzzard, A n t h o n y : Izrael és az a rabok. 
A tö r t éne lmi há t té r , a hé tnapos h á 
ború tanulságai , az ú t e lőre. — 
RAF, 1968. 3. sz. 173—177. p. 

Rondot, P i e r r e : Évezredes konf l ik tus és 
b izonyta lan jövő Pa lesz t inában . — 
RDN, 1968. 10. sz. 1476—1486., 11. sz. 
1665—1684., 12. sz. 1839—1859. p . 

Orlov, A.: Izrael agressziója a Közel-
Kele ten. ,— VIZs, 1968. 6. sz. 37— 
45. p . 

Krivinyi, N iko laus : Közel-kele t i h á b o 
rú 1967-ben. — Tr, 1968. 1. sz. 
4—9. p . 

Reinicke, Adolf: Az izraeli hadsereg 
1967. évi s ína i -had já ra ta . A tüzér 
ség bevetése és leküzdése. — ASM, 
1968. 3. sz. 138—141. p. 

Weller, J a c : Az egyiptomi vona l á t tö 
rése Rafa-ná l 1967 jún iusában . — 
AQ, 1968. 96. köt. 2. sz. 175—183. p. 
1 térk . 

Vasile, G iuseppe : Megjegyzések az Abu 
Ageilai ü tköze t te l kapcso la tban . — 
RM, 1968. 6. sz. 724—742. p . 

Verna, R e n a t o : A Közép-Kele t 1967 jú 
n iusában . A hé tnapos h á b o r ú és a 
továbbiak . — RM, 1968. 7—8. sz. 
865—928. p . 

Wallach, J [ehuda] L. : A 6 napos h á 
ború I z rae lben : a mi l ichadsereg 
próbaköve . — ASM, 1968. 10. sz. 
572—574. p . 

Spuriing, J . M. K.: Néhány észrevétel 
az 1967. évi izraeli h a d j á r a t t a l k a p -
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csolatban. — AQ, 1968. 96. köt. 1. sz. 
98—101. p. 

Ivanov, ív.: A közel-keleti háború né
hány katonai problémája 1967-ben. 
— VoM, 1968. 6. sz. 81—92. p. 

Michalski, Henryk: Néhány hadműve
leti tanulság az 1967 júniusi arab 
államok elleni izraeli agresszióból. 
— WPL, 1968. 3. sz. 3—15. p. 

Az 1967 júniusi izraeli hadjárat ta
pasztalatai. — ASM, 1968. 4. sz. 
197—198. p. 

Ljustina, D. : Néhány tapasztalat a kö
zel-keleti háborúról. — VD, 1968. 5. 
sz. 102—116. p. 

Heiman, Leo: A szovjet hagyományos 
fegyverek értékelése az arab—iz
raeli háború alapján. — O, 1968. 
52. köt. 286. sz. 366—373. p. 

Véget vetni az agressziónak, kivonni a 
csapatokat. (A Biztonsági Tanács 
határozata Izraelről.) — MZs, 1968. 
6. sz. 150. p. 

Lissak, Moshe: A modernizálás és a 
hadsereg szerepének megnövekedé
se a fejlődő országokban. — Com
parative Studies in Society and 
History, 1967. 9. köt. 3. sz. 233— 
255. p. 

Gann, Lewis H. : Az ökrösszekértől a 
páncélosig Rhodesiában. — MR, 
1968. 4. sz. 63—72. p. 

Woddis, Jack : Katonai államcsínyek 
Afrikában (a hatvanas évek máso
dik felében.) — Marxism Today, 
1968. 12. sz. 364—372. p. 

Slavo, Joe: A fegyveres harc távlatai 
Dél-Afrikában. (Gerillaharcok An
golában, Dél-Rhodesiában, Délnyu
gat-Afrikában és Mozambique-ban 

Vought, D. B.: A katonáknak államfér
fiaknak is kell lenniük. Példák az 
Egyesült Államok hadtörténelmé
ből. — MR, 1968. 10. sz. 79—84. p. 

Huston, James A.: Arnold Quebec-hez 
való felvonulásának anyagi biztosí
tása. — M, 1968. 32. köt. 3. sz. 
110—124. p. 

Fletcher, M.: A néger önkéntesek az 
amerikai polgárháborút követő ún. 
rekonstrukció időszakában. — MA, 
1968. 32. köt. 3. sz. 124—131. p. 

az 1960-as években.) — Marxism 
Today, 1968. 7. sz. 199—204. p. 

Korneeva, N. V.: A Német Szövetségi 
Köztársaság katonai beszivárgása 
Afrikában, 1960—67 között. — NNI, 
1968. 6. sz. 121—129. p. 

Butlickij, A. V.: A „Weissdorn" hadmű
velet. Német-fasiszta felforgató te
vékenység Dél-Afrikában. — NNI, 
1968. 6. sz. 130—137. p. 

Kossok, Manfred: A hadseregek politi
kai funkciója Latin-Amerikában. 
Aktuális és történelmi szempontok. 
— ZM, 1968. 2. sz. 149—166. p. 

Drück, Walter: Délamerika. Történeti 
és politikai áttekintés. — W, 1968. 
12. sz. 615—619. p. 

Jur'ev, N.: Veszélyes anakronizmus. Az 
Észak-Atlanti Szövetség mint az 
egykori „Szent Szövetség" utóda. — 
MZs, 1968. 1. sz. 49—54. p. 

Carpentier, Marcel: Vezetőszerep a ka
tonai szövetségekben. Egy lap a tör
ténelemből. — RMG, 1968. 3. sz 
287—295. p. 

Diev, D.—Szpirov, K.: A Varsói Szerző
dés hadseregeinek fegyverbarátsá
ga. — VM, 1968. 2. sz. 49—62. p. 

Svoboda, Ludvik: Csehszlovák—szovjet 
fegyverbarátság. — KZ, 1968. 205. 
sz. 2. p. 

Arnold, Karli: A szovjet—német fegy
verbarátság tegnap és ma. — ZM, 
1968. 1. sz. 17—27. p. 

Greese, Kari: Az 1957-es első közös 
szovjet—német hadgyakorlat jelen
tősége az NDK közös védelme és 
a szovjet—német fegyverbarátság 
szempontjából. — ZM, 1968. 1. sz. 
92—98. p. 

Zubrickij, Ju. A.: William Walker ka
landor vállalkozása. Az Egyesült 
Államok közép-amerikai agresszió
jának történetéből. 1855—1857. — 
NNI, 1968. 1. sz. 49—61. p. 

Codd, Leo A.: A „The American Ord
nance Association" története. — O, 
1968. 53. köt. 290. sz. 154—161., 291. 
sz. 234—256., 1969. 53. köt. 292. sz. 
388—393., 293. sz. 483—488. p. 

Cooling, B. F.: A rendfokozati felépítés 
és az amerikai hadsereg újjászerve-
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zésének 1920. évi törvénye. — MA, 
1967—68. 31. köt. 4. sz. 187—194. p. 

Schneider, Fernand-Thiébaut: Ameri
ka második világháború utáni kato-

Urrisk, Otto: Az osztrák császári had
sereg története. — S, 1968. 19. sz. 
11—13., 20. sz. 11., 21. sz. 11—13., 
22. sz. 10. p. 

Neubauer, Marietta: Ausztria története 
Winston S. Churchill munkásságá
ban. Ausztria szerepe a spanyol 
örökösödési háborúban. — ÖGL, 
1968. 4. sz. 189—196. p. 

Stropp, R. : A cs. k. külügyminisztérium 
iratanyaga 1848—1918 között. — 
MÖS, 1967. 20. köt. 389—506. p. 

Goldinger, Walter: Az osztrák háborús 
kiáltványok 1866-ból. — MÖG, 1967. 
75. köt. 1—2. sz. 104—128. p. 

Allmayer-Beck, Johann Christoph: Az 
1867-es kiegyezés. — ÖMZ, 1967. 6. 
sz. 495—501. p. 

Kann, Robert A.: Az osztrák—magyar 
kiegyezés 1867-ben. — HC, 1968. 1. 
sz. 1—15. p. 

Zwitter, Fran: Az osztrák—magyar ki
egyezés okai és következményei. — 
HC, 1968. 1. sz. 16—40. p. 

Koralka, Jiri: Az 1867-es kiegyezés és a 
nemzetiségi kérdés a német—porosz 
politika tükrében. — HC, 1968. 2. 
sz. 195—207. p. 

Fritz, Friedrich: Az általános védköte
lezettség és a tartalékos tiszti in
tézmény bevezetése Ausztriában 
100 évvel ezelőtt. — ÖMZ, 1968. 5. 
sz. 344—346. p. 

Az osztrák katonai hadbiztosság 100 
éves. — ÖMZ, 1968. 5. sz. 344. p. 

Ruling, Johannes: 100 éves a hadsereg 
lövésziskolája Ausztriában. — S, 
1968. 15. sz. 12. p. 

Mi volt a cs. és kir. tüzértörzs? — S, 
1968. 1. sz. 11. p. 

Az osztrák—magyar lovasság. — BI, 
1967. 12. sz. 7—9. p. 

Beránek, Jan: Az osztrák—magyar ha
ditengerészet felszerelése az első vi
lágháború előtt. — HV, 1968. 3. sz. 
357—385. p. 

Peball, Kurt: A cs. és kir. hadsereg fő
parancsnokságának nemzetiségi po
litikája az első világháború idején. 

napolitikája. — RMG, 1968. 1. sz. 
20—40. p. 

Maszlanka, Bronislaw: A CIA, a Köz
ponti Hírszerző Hivatal történeté
ről. — WPH, 1968. 1. sz. 295—340. p. 

— ÖMZ, 1967. Külön füzet, 28— 
39. p. 

Meier-Welcker, Hans : Ausztria—Ma
gyarország politikai helyzetének 
megítélése Seeckt részéről 1917 
nyarán. — Dokumentumok.— MM, 
1968. 2. sz. 87—104. p. 

Egger, Rainer: Az osztrák—magyar ka
tonai nevelés és képzés 1918-ban. — 
— ÖMZ, 1968. 6. sz. 424—430. p. 

Bihl, W.: Osztrák—magyar szolgálati 
helyek Ukrajnában 1918-ban."* Az 
osztrák—magyar fennhatóság ide
jén kialakult kormányzati és hi
vatali rendszer. — MÖS, 1967. 20. 
köt. 379—388. p. 

Lorenz, Reinhold: Wilson, az Osztrák— 
Magyar Monarchia és az önrendel
kezési jog. — ÖMZ, 1968. 6. sz. 
448—457. p. 

Allmayer-Beck, Johann Christoph : 
Hadseregszervezés 50 évvel ezelőtt. 
Tervek a cs. és kir. hadsereg béke
állományának megállapítására. — 
ÖMZ, 1967. Külön füzet. 18—27. p. 

Wagner, Anton: Az osztrák—magyar 
hadsereg felbomlása. — Tr, 1968. 5. 
sz. 442—445. p. 

Jedlička, Ludwig: Az Osztrák Köztársa
ság megalakulása. — Tr, 1968. 5. sz. 
413—416. p. 

Staudinger, Anton: Az Osztrák Köztár
saság megalakulása. — ÖMZ, 1968. 
6. sz. 457—460. p. 

Görg, Bernard : Osztrák területi igények 
az első világháború után. — ÖMZ, 
1968. 6. sz. 460—467. p. 

Schreiber, W.: Ausztria és a Duna-bi
zottság. — ÖO, 1968. 10. 4. 213— 
224. p. 

Peter, Ernst: Az osztrák katonai repülés 
fejlődése. — ÖMZ, 1968. 6. sz. 415— 
423. p. 

Jedlička, Ludwig: Az osztrák—magyar 
katonai hagyomány és az utódálla
mok. — ÖMZ, 1968. 6. sz. 441— 
447. p. 
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Bystrický, Josef C : Hagyományápolás 
az osztrák Bundesheerben. — Tr, 
1968. 4. sz. 335—337. p. 

Allmayer-Beck, Johann Christoph: Ha-

Cvetkova, Bisztra A.: Hajdú-mozgalom 
a 15—18. században bolgár terüle
teken. Bolgár népi szabadcsapatok 
harcai a törökök ellen. — IP, 1968. 
4. sz. 31—59. p. 

Boev, Radi: Mégegyszer a bolgárok 
részvételéről a krími háborúban, 
1853—1856. — IP, 1968. 1. sz. 90— 
94. p. 

Genov, Conko: A bolgár emigráció és a 
nemzeti felszabadító mozgalom az 
1877—1878-as orosz—török háború 
előestéjén. — IP, 1968. 1. sz. 75— 
90. p. 

Hadzsinikolov, Veszelin: Az 1877—1878. 
évi felszabadító háború és a bolgá
rok. A háború jellegéről. — IP, 
1968. 1. sz. 22—47. p. 

Jakovlev, N.: Bulgária felszabadítása a 
török iga alól. Az 1877—78. évi 
orosz—török háború befejezésének 
90. évfordulójára. — VIZs, 1968. 3. 
sz. 121—126. p. 

Rosztunov, I.: Bulgária felszabadítása a 
török iga alól. 1877—1878. — VM, 
1968. 3. sz. 61—70. p. 

Dedkova, Ľudmila—Salabová-Kucerová, 
Marie: T.G. Masaryk az 1914—1917-
es forradalmi mozgalom történeté
ről és feladatairól. — HV, 1968. 4. 
sz. 620—632. p. 

Fejlek, Vojtech: Az első csehszlovák 
ellenállási mozgalom dokumentu
mai. — HV, 1968. 5. sz. 866—884. p. 

Krizek, Jaroslav: Még egyszer az orosz
országi forradalomról és a Cseh
szlovák Köztársaság kikiáltásáról. 
— HV, 1968. 5. sz. 691—748. p. 

Koreák, Rostislav: 1918. október 28. és 
előzménye. — HV, 1968. 5. sz. 885— 
900. p. 

Sládek, Zdenek: A csehszlovák politika 
és Oroszország, 1918—1920. — CCH, 
1968. 6. sz. 849—871. p. 

Dibelka, Milan: 50 éves a csehszlovák 

gyománytisztelet a Bundesheerben. 
— ÖMZ, 1968. 1. sz. 41—43. p. 

Schalk, Heinrich: 10 éves a Bundesheer 
technikai szakiskolája. — ÖMZ, 
1968. 3. sz. 160—163. p. 

Molhov, Ja.: A bolgár tüzérség megala
kítása és fejlődése 1878—1885 kö
zött. — VISz, 1968. 6. sz. 20—34. p. 

Radulov, D. Katonai iskolák létesítése 
és tevékenységük 1878 és 1885 kö
zött. — VISz, 1968. 5. sz. 57—65. p. 

Arnaudova—Miteva, P. : Georgij Trifo-
nov Arnaudov a bojesinovszki ka
tonai felkelés vezetője 1913-ban. — 
VISz, 1968. 5. sz. 66—71. p. 

Draev, ív.: Az 1918-as katonai felkelés 
katonai ereje. — VISz, 1968. 4. sz. 
11—28. p. 

Az 1918-as katonai felkelés. — VISz, 
1968. 4. sz. 3—10. p. 

Kacarkova, V.: A kormány kísérletei 
Bulgária gazdasági életének szabá
lyozására az első világháború alatt. 
— VISz, 1968. 6. sz, 56—73. p. 

[Gornenszki] Gornenski, N.—Kameňov, 
E.: Bulgária belpolitikája a máso
dik világháborúban. — RHDGM, 
1968. 72. sz. 23—41. p. 

Mitev, Jono: A Bolgár Néphadsereg 
megszervezése. — HV, 1968. 2. sz. 
195—208. p. 

légierő. — VT, 1968. 9. sz. 289— 
290. p. 

Fort, František: A csehszlovák légierő 
50 éve. — PVOaL, 1968. 9. sz. 65— 
72. p. mell. 

Fort, František: A csehszlovák légierő 
hadtápszolgálatának 50 éve. — TaZ, 
1968. 10. sz. 4—8. p. 

Slaby, Josef: A hadtáp szolgálati ágai
nak vezetése a München-előtti 
csehszlovák hadseregben. — TaZ, 
1968. 10. sz. 1—3., 11—12. sz. 7—9. p. 

Novütny, Karel: Adalékok a csehszlo^ 
vák hadsereg 1930—1938-ban tartott 
hadgyakorlataihoz. — HV, 1968. 
6—7. sz. 1046—1077. p. 

Hummelbeirger, Walter: A csehszlovák 
határerődítések 1938 őszén. — Tr, 
1968. 4. sz. 362—365. p. 
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FINNORSZÁG 

Erfurth, Siegfried: A 27. királyi porosz 
vadászzászlóalj a finn hadsereg csí

rája. — W, 1968. 2. sz. 64—66. p. 

FRANCIAORSZÁG 

Gouhier, P.: í r zsoldosok Franciaor
szág szolgálatában 1635—1664. — 
RHMC, 1968. 4. sz. 672—690. p. 

A francia szárazföldi hadsereg 1788. évi 
szolgálati szabályzata. — L'Armée, 
1968. 79. sz. 8—9. p. 

Nemo: Napóleon hadvezéri tevékenysé
gének méltatása Sir James Mar
shall—Cornwell müvében. — RMG, 
1968. 7. sz. 201—214. p. 

Sherower, Abbott William: Alkotó pa
rancsnokság. Napóleon a főhadi
szálláson. — MR, 1968. 10. sz. 71— 
78. p. 

Natanszon, É. A.: Kivégezték-e Ney 
marsallt? — VI, 1968. 7. sz. 214— 
219. p. 

Sneerszon, L. M. : Az 1866. évi német 
háború eredményeinek visszhangja 

Franciaországban. — NNI, 1968. 6. 
sz. 89—96. p. 

Baumont, Michel: Abel Ferry és a had
sereg ellenőrzésének főbb korsza
kai. Ferry küzdelmei a hadsereg 
polgári ellenőrzésének kivívásáért. 
— RHMC, 1968. 1. sz. 162—208. p. 

Pedroncini, Guy: A kormány és a kato
nai parancsnokság kapcsolatai 
Franciaországban 1917-ben. — 
RHMC, 1968. 1. sz. 122—132. p. 

Boudot, Francois: Francia foglyok a né
met fogolytáborokban és Francia
ország politikai arculata. — 
RHDGM, 1968. 71. sz. 49—76. p. 

Percent, J.: A párizsi Technikai Főis
kola, története és feladatai. — W, 
1968. 1. sz. 29—33. p. 

JUGOSZLÁVIA 

Rajkova, Ana: Dokumentumok a mace
dóniai nemzeti felszabadító mozga
lomról az 1870-es években. — IP, 
1968. 1. sz. 125—136. p. 

Evsztatieva, E. : A szerb hadsereg ma
cedóniai bolgár hadifoglyainak el

helyezése Ausztria—Magyarorszá
gon és az osztrák—magyar és bol
gár kormány magatartása velük 
szemben. — VISz, 1968. 5. sz. 20— 
31. p. 

KANADA 

Preston, Adrian: Az orosz válság és a 
brit hadsereg. A hivatásos katona
ság kezdetei Kanadában. — AQ, 

1968. 96. köt. 1. sz. 88—97., 2. sz. 
241—251. p. 

KÍNA 

Cserepanov, A[lekszandr] I[vanovics]: 
A kínai nemzeti-forradalmi hadse
reg északi hadjárata. Egy katonai 
tanácsadó visszaemlékezéseiből. — 
VI, 1968. 5. sz. 109—118., 6. sz. 117— 
135. p. 

Dahm, Helmut: A kínai kultúrforrada
lom katonai vonatkozásai. — ÖMZ, 

1968. 5. sz. 318—324. p. 
Clair-Louis, Jean: Mao Ce-tung Piros 

Könyve. — RMG, 1968. 8. sz. 275— 
293. p. 

DeGraf, William B.: A kínai nukleáris 
fegyverek és a pakisztáni—indiai 
vita. — AQ, 1968. 2. sz. 185—196. p. 
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LENGYELORSZÁG 

Pióró, T.: A lengyel katonai vesztesé
gek az elmúlt évszázadok a la t t — 
MW, 1968. 12. sz. 83—91. p. 

Wimmer, Jan: A Lengyel Köztársaság 
hadserege és kincstára a 16. század 
végén és a 17. század első felében. 
— SMHW, 1968. 14. köt. 1. sz. 
3—91. p. 

Dabrowski, Stanislaw: Az egészségügyi 
szolgálat története a lengyel hadse
regben a 18—19. század fordulóján. 
A társadalmi egészségügyi szolgá
lat kezdetei. — SMHW, 1968. 14. 
köt. 1. sz. 231—253. p. 

Dudek, Leslaw: A szállásmesteri szol
gálat az 1863 januári felkelés alatt 
— elemzési kísérlet. — SMHW, 
1968. 14. köt. 2. sz. 291—326. p. 

Malinowski, H.: Lengyelország felsza-
szabadulásának problémáiról 1918 
novemberében. — PH, 1968. 4. sz. 
681—709. p. 

Kalestynska, L.—Toporowicz, W.: Len
gyelek részvétele a Szovjet Hadse
reg megalakulásában. — MW, 1968. 
2. sz. 9—28. p. 

Woszczynski, B.: A hivatásos tiszti ká
derek a független Lengyelország el
ső évében, 1918-ban. — MW, 1968. 
9. sz. 79—85. p. 

Bulzacki, Z.: A lengyel légierő 1918— 
1919-ben. — WPL, 1969. 3. sz. 65— 
81. p. 

Kosiarz, Edmund: A lengyel haditen
gerészet megalakulása és fejlődése 
1918—1926 között. — WPH, 1968. 4. 
sz. 212—250. p. 

Luczycki, Grzegorz: Az élelmezési és 
ruházati gazdálkodás az 1939 szep
tember előtti hadseregben az 1933— 
34. évi hadbiztosi ellenőrzés tükré
ben. — PKw, 1968. 4. sz. 88—93. p. 

A Lengyel Munkáspárt forradalmi stra
tégiája a felszabadító háború évei
ben — a népi védelmi képesség for
radalmi alapja. — MW, 1968. 7. sz. 
3—14. p. 

Golebiowski, J. : A Lengyel Munkás
párt: a harc és az alkotó gondolat 
pártja. — Le, 1968. 10. sz. 20—22. p. 

Zbiniewicz, Fryderyk: A Szovjet Had
sereg segítsége Lengyelországnak 
1944—1945. évi dokumentumok 
megvilágításában. — WPH. 1968. 1. 
sz. 341—360. p. 

Czapla, Jan: A lengyel belbiztonsági 
hadtest 1944—1965 között. Bev. ford, 
és jegyz. ell. Gosztonyi Péter a 
WPH, 1965. 3. sz.-ból. — WR, 1968. 
6. sz. 337—347. p. 

Szota, Wieslaw: Harcban a földalatti 
bandákkal 1945—46-ban, a népi 
Lengyelország megteremtéséért. — 
PWL, 1968. 10. sz. 156—168. p. 

Görlich, Joachim Georg: Irányzatok és 
áramlatok a lengyel katonai veze
tésen belül. Személyi változások 
1945-től. — WR, 1968. 7. sz. 377— 
381. p. 

Wytyczak, St: A lengyel néphadsereg 
tiszti káderei az elmúlt 25 évben. 
— MW, 1968. 10. sz. 77—85. p. 

Tuczapski, Tadeusz: A lengyel száraz
földi csapatok 25 éve. — PWL, 
10. sz. 5—12. p. 

Kolínski Izydor: A lengyel légierő fél
évszázados történetéből. — WPL, 
1968. 11. sz. 3—13., 12. sz. 3—13. p. 

Kierkowski, J.—Cichosz, E.—Szczecins-
ki, S.: A lengyel légierő fejlődése. 
— WPL, 1968. 10. sz. 20—28. p. 

Obroniecki, Tadeusz: A lengyel légvé
delem tegnap, ma és holnap. — 
PWL, 1968. 10. sz. 28—36. p. 

Modrzewski, Jerzy: A páncélos és gép
jármű technika fejlődése a lengyel 
hadseregben. — PWL, 1968. 10. sz. 
74—82. p. 

Szymanowski, Jan: A lengyel műszaki 
csapatok technikai fejlődése. — 
PWL, 1968. 10. sz. 37—50. p. 

Görlich, Joachim Georg: 50 éves a len
gyel haditengerészet. — W, 1968. 
11. sz. 584—586. p. 

Sikorski, Mieczyslaw: 15 éves a Lengyel 
Haditechnikai Intézet. — WPL, 
1968. 9. sz. 3—8. p. 

Jaruzelski, W.: 25 éves a Lengyel Nép
hadsereg. — M, 1968. 9. sz. 1203— 
1214. p. 

Okolowski, Adam: 25 éves a Lengyel 
Néphadsereg. — WPL, 1968. 10. sz. 
3—19. p. 

Görlich, Joachim Georg: 25 éves a Len
gyel Néphadsereg. — Politische 
Studien, 1968. 182. sz. 666—672. p. 

Sobieraj, Ludwik: Mit tanultunk a tör
ténelemből. [A mai lengyel hadse
reg erejéről.] — Le, 1968. 10. sz. 2. p. 
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MAGYARORSZÁG 

Piksová, Steliana: Az 1848—1849-es pol
gári demokratikus forradalom és a 
román—magyar együttműködés 
problémái. — HC, 1968. 4. sz. 555— 
575. p. 

Demény Lajos: Egy szászvárosi forra
dalmár. (Bruz Lajos 1817—1856.) — 
Ko, 1968. 12. sz. 1880—1881. p. 

Jászai Magda: 1848 Itáliája az egykorú 
magyar sajtóban. — RSR, 1968. 2. 
sz. 226—271. p. 

Gosztonyi Péter: A Habsburg-monar
chia bukása Magyarországon 1918-
ban. — Politische Studien, 1968. 
182. sz. 694—710. p — U. a. SS, 
1968. 2. sz. 13—17. p. 

Szpivak, B. I.: Orosz önkéntesek részvé-

Sweetman, John: Az angol hadsereg el
látása és ügyintézése a krími hábo
rú előtt. — AQ, 1968. 95. köt. 2. sz. 
225—230. p. 

Blanco, Richard L.: Toborzási reform a 
brit hadseregben, 1861—1867. — 
JSAHR, 1968. 46. sz. 188. sz. 217— 
224. p 

Bond, Brian: Katonák és államférfiak. 
A brit polgári és katonai kapcsola
tok 1917-ben. — M, 1968. 32. köt. 
2. sz. 62—75. p. 

Bünger, Siegfried: Nagy-Britannia veze
tő köreinek első reagálása a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalomra. 
— ZG, 1968. 11. sz. 1447—1459. p. 

Salewski, Michael: A német hadtörté
nelem kézikönyve 1648—1939. című 
munka értékelése. — WR, 1968. 9. 
sz. 512—518. p. 

Schlegel, Klaus: A német hadsereg női 
ezredtulajdonosai. — ZfH, 1958. 32. 
évf. 218—219. sz. 111—118. p. 

Baumgart, W. : Gróf Mirbach küldetése 
Moszkvában 1918 április—júniusa 
között. Dokumentáció 13 ok
mánnyal. — VfZ, 1968. 1. sz. 66— 
96. .p 

Ueberfeld, Dagmar: A dolgozó tömegek 
félrevezetése a „Vorwärts" által a 

tele a magyar Tanácsköztársaság 
védelmében. — NNI, 1968. 1. sz. 
62—67. p. 

Fogarassy [László] Ladislaus: A Héjjas-
és Ostenburg különítmény garáz
dálkodása Eisenstadt és környékén, 
1921-ben. — BH, 1968. 5. sz. 159— 
168. p. 

Hennyey Gusztáv: Magyarország kilé
pése a második világháborúból. Ál
lásfoglalás C. A. Macartneynak a 
VfZ, 1966. 1. sz.-ban megjelent cik
kéhez. — WR, 1968. 6. sz. 353— 
356. p. 

Mindlin, Ja: Hidak felállítása a Dunán, 
1945—1946-ban. — VIZs, 1968. 6. sz. 
108—111. p. 

Yool, W. M.: A brit légierő fennállásá
nak ötven éve. — AQ, 1968. 96. köt. 
1. sz. 38—42. p. 

Beringer, W. : Étkeztetés az angol légi
erőnél. — RAF, 1968. 2. sz. 129— 
133. p. 

Orlov, A.: Az angol hadseregben alkal
mazott álcázás történetéből, 1940— 
1943. — VIZs, 1968. 11. sz. 112— 
119. p. 

Grimshaw, Nicholas: A hadifogságból 
visszatérő angol tisztek személyi ki
válogatása a második világháború 
után. — AQ, 1968. 97. köt. 1. sz. 
93—94. p. 

béke kérdésében a novemberi for
radalom előestéjén. — ZG, 1968. 11. 
sz. 1436—1446. p. 

Grau, Roland: A „Vörös Katonai Szö
vetség" szerepe és jelentősége. — 
ZM, 1968. 6. sz. 718—723. p. 

Nikol'nikov, G. P.: Az 1918 novemberi 
németországi forradalom és az Uk
rajna megszállására irányuló poli
tika csődje. — UIZS, 1968. 12. sz. 
53—59. p. 

Dreetz, Dieter : A német hadsereg visz-
szavonulása az északi fronton és a 
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novemberi forradalom. — ZM, 
1968. 5. sz. 578—589. p. 

Küster, Heinz: A legfelső hadvezetés és 
a szociáldemokrata párt jobboldala 
a novemberi forradalom ellen. — 
ZM, 1968. 5. sz. 565—577. p. 

Grau, Roland: A katonatanácsok szere
pe a novemberi forradalomban. — 
ZM, 1968. 5. sz. 550—564. p. 

Oeckel, Heinz: Népi ellenállás és az 
1918 novemberi forradalom. — ZM, 
1968. 5. sz. 533—549. p. 

Kopücsev, N. I.: A kiéli matrózlázadás 
50. évfordulója. — VI, 1968. 11. sz. 
212—216. p. 

Nuss, Kari: Az ideiglenes Reichswehr 
keletkezéséhez és belső funkciójá
hoz 1919 első felében. — ZM, 1968. 
2. sz. 216—234. p. 

Richter, Rolf: A leszerelési gondolat el
méletben és gyakorlatban és a né
met politika 1920—1929 között. — 
WR, 1968. 8. sz. 442—466. p. 

Heinrich, H.: Általános áttekintés a 
rendőrség fejlődéséről a Weimari 
Köztársaság idejétől 1945-ig. — Fg, 
1968. 5. sz. 101—104., 6. sz. 122— 
126. p. 

Müller, K. J. : A Reichswehr és a Röhm-
affér. A bajor VII. katonai körzet 
irataiból. — MM, 1968. 1. sz. 107— 
143. p. 

Heider, P.: A német kommunista párt 
katonapolitikájának és katonai 

Glaser, G.: A Német Szocialista Egy
ségpárt -KB-nak kezdeményezése 
1957 május—júniusában az egysze
mélyi vezetés megszilárdítására a 
Német Nemzeti Néphadseregben. — 

Hennicke, Otto: A nyugatnémet impe
rializmus antiszocialista katonapoli
tikájának történelmi gyökerei. — 
ZM, 1968. 1. sz. 103—108. p. 

Dobias, Tibor: A Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom szerepének és je
lentőségének meghamisítása a Bun
deswehr körében. — ZM, 1968. 1. sz. 
98—102. p. 

Charisius, Albrecht: Fontosabb tervta
nulmányok és tervek a német im-

programjának néhány kérdése 
1935 és 1939 között. — ZM, 1968. 
3. sz. 277—293. p. 

Krüger, Norbert: Hitler Adolf Clause-
witz-ismeretei. — WR, 1968. 8. sz. 
467—471. p. 

Dülffer, Jóst: Utasítások a Wehrmacht 
gleichsaltolására 1938—39-ben. — 
WR, 1968. 11. sz. 651—655., 12. sz. 
705—713. p. 

Messerschmidt, Manfred: A katonai 
lelkipásztorkodás szempontjai a 
nemzetiszocialista korszakban. — 
MM, 1968. 1. sz. 63—106. p. 

Baumgart, Winfried: Kritikai megjegy
zések Hitlernek a Wehrmacht pa
rancsnokaihoz intézett 1939. augusz
tus 22-i beszédével kapcsolatban. — 
VfZ, 1968. 2. sz. 120—149. p. 

Umbreit, Hans: A német háborús köz
igazgatás 1940—1945 között. Doku
mentumok. — MM, 1968. 2. sz. 
105—134. p. 

Fensch, Dorothea: Németország a má
sodik világháborúban. — ZG, 1968. 
10. sz. 1318—1320. p. 

Szemeniscsev, Ju. P.: A fasiszta Né
metország és az atombomba. — 
NNI, 1968. 3. sz. 63—71. p. 

Schickel, Alfred: Árulás miatt vesztet
te-e el Németország a második vi
lágháborút? — WR, 1968. 5. sz. 
241—262., és megj. 10. sz. 595. p. 

ZM, 1968. 3. sz. 294—309. p. 
Verner, Waldemar: Az októberi forra

dalom és a Német Nemzeti Nép
hadsereg osztályfeladata. — M, 
1968. 10. sz. 1347—1354. p. 

perializmus haderejének átmentésé
re és fenntartására Nyugat-Német
országban 1944/45 és 1955 között. — 
ZM, 1968. 3. sz. 375—382. p. 

Roschlau, W.: A Bundeswehr szárazföl
di hadereje tagozódásának alapelvei 
nukleáris ütőerővé történő fejlesz
tése időszakában 1955—59-ben. — 
ZM, 1968. 3. sz. 333—344. p. 

Reichold, Helmut: A tartalékosok prob-
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lémái. Történeti áttekintés. — MRB, 
1968. 4. sz. 22—28. p. 

Schweppenhurg, Geyr v.: A tisztekkel 
szemben támasztott képzettségi kö
vetelmények a társadalmi és poli
tikai változások tükrében. — Hoz-

De Franceschi, Costantino: Az olasz fe
gyelmi szabályzat. Eredete és fej
lődése 1814-től 1965-ig. — RM, 1968. 
12. sz. 1532—1550. p. 

Jászay Magda: 1848 Itáliája az egykorú 
magyar sajtóban. — RSR, 1968. 2. 
sz. 226—271. p. 

Faggioni, P. E. : Két piemonti terv Man-
tova ellen 1848 júliusában. — RSR, 
1968. 2. sz. 272—285. p. 

Tupputi, C. L.: Callier ezredes küldeté
se Marche-ban és a pápai tarto-

Zaharia, Georghe: Románia külpoliti
kája a második világháború előtt. 
Románia védekezése a hitleri poli
tika nyomása ellen. — RHDGM, 
1968. 70. sz. 1—18. p. 

Lebedev, N. I.: A „Vasgárda", II. Ká
roly és Hitler. — VI, 1968. 6. sz. 
147—159., 8. sz. 133—149., 9. sz. 
143—160. p. 

Pozsarszkaja, Sz. P.: Spanyolország és 
a második világháború. — NNI, 

Meister, Jürg: 500 éves hadiesemények 
a svájci tavakon és a svájci hadi-

Herrmann, Friedrich: Tengeri haderők 
a napóleoni korszakban. A svéd ha-

zászólás Nitter, E. cikkéhez: Ktr, 
1968. 3. sz. 61—65., 4. sz. 94—96. p. 
— Ktr, 1968. 4. sz. 112—114. p. 

Panther, Klaus: Hagyományápolás a 
Bundeswehrben. — Ktr, 1968. 1. sz. 
20—21. p. 

mányban 1849-ben. — RSR, 1968. 
2. sz. 286—298. p. 

Renzi, William A.: Olaszország semle
gessége és belépése az első világhá
borúba. — AHR, 1968. 73. köt. 5. sz. 
1414—1432. p. 

Pieri, Piero: A kormány és a katonai 
parancsnokság kapcsolatai Olaszor
szágban 1917-ben. — RHMC, 1968. 
1. sz. 133—148. p. 

Alekszeev, V.: Az olasz „non bellige-
ranza" politika. Mussolini 1939. má
jus 30-i memoranduma. — VIZs, 
1968. 12. sz. 62—66. p. 

Tejchman, Miroslav: A román belpoli
tika és a második világháború 
1942—1944 között. — CCH, 1968. 1. 
sz. 29—45. p. 

Georgescu, Titu: A hitlerista „ötödik 
hadoszlop"-ról Romániában. — 
RHDGM, 1968. 70. sz. 19—38. p. 

1968. 1. sz. 35—48. p. 

hajók. — ASM, 1968. 9. sz. 508— 
519. p. 

ditengerészet. — ZfH, 1968. 32. évf. 
218—219. sz. 94—102. p. 
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SZOVJETUNIÓ 

Koreckij, V. L: Krónika új adatokkal 
a Bolotnyikov féle felkelésről. — 
ISzSzSzR, 1968. 4. sz. 120—130. p. 

Buganov, V. I.—Csisztjakova, E. V.: A 
második orosz parasztháború törté
netének néhány kérdése. — VI, 
1968. 7. sz. 36—51. p. 

Prohorov, V. A.: Nikifor Csertok, Razin 
fegyvertársa. — VI, 1968. 6. sz. 
211—214. p. 

Kroupnytsky, B.: XI. Károly, Napó
leon és Hitler Oroszországban. — 
RMG, 1968. 2. sz. 266—273. p. 

Kuntikov, L: Szuvorov ismeretlen do
kumentumai. — VIZs, 1968. 6. sz. 
105—107. p. 

Krülov, A. I.: Az Októberi Forradalom 
és a béke stratégiája. — VF, 1968. 
3. sz. 3— 13. p. 

Meissner, Boris: A Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom és következmé-

Swietlikowa, Franciszka: A forradalmi 
helyzet érlelődése az orosz hadse
regben 1917-ben. — WPH, 1968. 1. 
sz. 116—144. p. 

Kuz'mina, T.: Oroszország központi ré
szének csapatai az Októberhez ve
zető úton. A moszkvai katonai kör
zet értesítője (Bjulletin MVO) mint 
történeti forrás. — VIZs, 1968. 11. 
sz. 81—89. p. 

Jakupov, N.: Október előestéjén. Repü
lők a forradalmi eseményekben. — 
AK, 1968. 1. sz. 19—21. p. 

Cüpkin, G.: A Vörös Gárda — Október 
hatalmas ütőereje. — VIZs, 1968. 
10. sz. 3—14. p. 

Golub, P.: A bolsevik párt hadseregé
nek győzelme a forradalom oldalán. 
— VIZs, 1968. 1. sz. 3—14. p. 

Korenevszkaja, E.: Lenin és a szovjet 
kormány munkájának szervezése 
1917—1922 között. — VIZs, 1968. 4. 
sz. 101—107. p. 

Levitasz, I. Ja.: Két orosz hajóraj Ame
rikában 1863-ban. — ISzSzSzR, 
1968. 5. sz. 135—141. p. 

Garkavenko, D. A.: Az orosz flotta le
génységének szociális összetétele 
az imperializmus korában. —> 
ISzSzSzR, 1968. 5. sz. 35—56. p. 

Popov, P.: Az orosz légvédelmi tüzér
ség kialakulása a század elején. — 
VIZs, 1968. 12. sz. 112—115. p. 

Klietmann: A cári orosz légierő fejlő
dése 1904—1914 között. — Fg, 1968. 
4. sz. 85—89., 5. sz. 109—113., 6. sz. 
133—137. p. 

nyei. — ÖMZ, 1967. Külön füzet, 
55—62. p. 

Gáli János: Amikor az emberiség igaz 
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4. sz. 309—314. p. 

Gosztony[i] Péter: Konyev marsall em
lékiratai. — MR, 1968. 11. sz. 86— 
90. p. 

Rawski, Tadeusz: Kosciuszko — a fő
vezér. — SMHW, 1968. 14. köt. 1. 
sz. 160—230. p. 

Nikolov, Nikola: Dimitör Kölöcslijata a 
hadvezér. — VISz, 1968. 2. sz. 20— 
27. p. 

Erfurth, Siegfried: Robert Edward Lee 
tábornok. — Ktr, 1968. 2. sz. 52— 
54. p. 

[Lister] Liszter Enrique: A mi hábo
rúnk, — visszaemlékezés. — VI, 
1968. 10. sz. 126—136., 11. sz. 126— 
140. p. 

Golubeva, P. I.: V. F. Malahovszkij, a 
proletárforradalom katonája. — 
ISzSzSzR, 1968. 4. sz. 57—63. p. 

Zaharov, M.: R. Ja. Malinovszkij mar-
sail születésének 70. évfordulójára. 
— VIZs, 1968. 11. sz. 49—57. p. 

Zsikov, Nedjalko: Vidin város védője: 
Krösztju Marinov vezérőrnagy. — 
VISz, 1968. 2. sz. 44—51. p. 

Collins, R. M. : R. H. de Montmorency 
alezredes. — JSAHR, 1968. 46. köt. 
186. sz. 97—106. p. 

Stanislaw Okecki tábornok 60 éves. — 
Műveinek bibliográfiájával. — 
WPH, 1968. 1. sz. 444—454. p. 

Bogolepov, V.: Eduard Szamuilovics 
Pancerzsanszkij I. osztályú hajó
rajparancsnok életéről, polgárhá
borús tevékenységéről. — VIZs, 
1968. 5. sz. 40—60. p. 

Szladkarov, Nikolaj: Koszta Atanaszov 
Panica őrnagy 1858—1890. — VIZs. 
1968. 5. sz. 40—60. p. 

Achille Papa tábornok. — RM, 1968. 
7—8. sz. 980—993. p. 

Guglielmo Pecori-Giráldi marsall. — 
RM, 1968. 5. sz. 573—579. p. 

Gorodeckij, E.: N. M. Poíapou feljegy
zéseiről, 1915—1924. — VIZs, 1968. 
1. sz. 58—60. p. 

Hannemann, Rudolf: Manfred Frhr. 
von Richthofen halálának 50. év
fordulóján. — ZfH, 1968. 218—219. 
sz. 134—137. p. 

Petit, Edmond: Antoine de Saint-Exu
péry, a híres francia repülő és író 
életműve. — FAF, 1968. 244. sz. 
221—243. p. 

Putz, Ernst: Salis—Seewis svájci tábor
szernagy (1862—1940) osztrák—ma
gyar szolgálatban, az első világhá
ború előtt és alatt. — ASM, 1968. 
6. sz. 322—327., 7. sz. 386—389., 8. sz. 
441—446. p. 

Kasutkin, P. V.: P. E. Scsetinkin, a 
„szibériai Csapaev". — VI, 1968. 11. 
sz. 207—212. p. 

Francesco Siacci, a ballisztika kutatója 
és kiemelkedő szakembere. — RM, 
1968. 3. sz. 311—321. p. 

Jarosz, Sztaniszlav: Karol Swierszetw-
ski vezérezredes. 1897—1947. — 
VISz, 1968. 2. sz. 37—43. p. 
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Okecki, St.: Karol Swierczewski tábor
nok a Lengyel Néphadsereg egyik 
megteremtője és vezetője. — MW, 
1968. 3. sz. 5—15. p. 

Szenkevics, I. G. : Georgij Szkander bég 
az albán nép felszabadító harcának 
vezetője a 15. században. — VI, 
1968. 3. sz. 71—82. p. 

Wallisch, Friedrich: Szkander bég al
bán nemzeti hős. — S, 1968. 2. sz. 
11. p. 

Céenojdov, S.: Szuhe Bátor születésé
nek 75. évfordulóján. — KZ, 1968. 
27. sz. 4. p. 

Radulov, Dimitör: Han Tervel a kiváló 
államférfi és hadvezér. — VISz, 
1968. 3. sz. 41—54. p. 

Golubev, A.: A kiváló szovjet katonai 
teoretikusról, V. K. Triandafillov-
ról, 1894—1931. — VIZs, 1968. 3. sz. 
107—114. p. 

Vasziljevszkij, A. M.: A kommunista 
pártba vezető út. marsall visz-

szaemlékezéseiből. — VI, 1968. 8. 
sz. 112—121. p. 

Tonev, V.: Dr. Konsztantin ív. Vezen-
kov, a 3. tartalékos hadosztály or
vosa. — VISz, 1968. 6. sz. 89—93. p. 

Antonio Felice de Vincenti, a tüzérség 
nagymestere, a torinói tüzérségi ar
zenál palotájának építője. — RM, 
1968. 4. sz. 455—464. p. 

Konev, I.: Munkás, vörösgárdista, mar
sall: Zaharov marsall 70. születés
napjára. — VIZs, 1968. 7. sz. 40— 
49. p. 

Bukov, K. I.—Rodionova, N. I.: A pro
letárforradalom katonája: A. A. 
Znamenszkij. — ISzSzSzR, 1968. 1. 
sz. 139—145. p. 

Dvorjanov, V. N.: D. E. Zverev, a for
radalom katonája. 
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Molnár Eva 
Windisch Aladámé 
Viniczai István 
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