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I 

LENIN ÉS A SZOCIALISTA HADTUDOMÁNY 

Dr. Liptai Ervin a történelemtudomány kandidátusa 

I. 

A történelem folyamán még nem volt olyan mozgalom, amelynek 
célkitűzéseit annyira a legtisztább humanizmus eszméi, a dolgozó embe
riség érdekei határozták volna meg, mint azét a mozgalomét, amely a 
tudományos szocializmus létrejötte óta harcol a kizsákmányolás és el
nyomás megszüntetéséért. A kommunisták az emberiség hatalmas több
ségét képező dolgozó milliók érdekében ia társadalmi igazságtalanságok 
megszüntetéséért, a véres, fegyveres erőszakra támaszkodó kizsákmányo
lás eltörléséért, a nélkülözés, a nyomor felszámolásáért indulnak harcba. 
Célkitűzésük olyan társadalmi rendszer megteremtése, ahol az emberek 
az osztálytársadalmak bilincseitől felszabadultan, boldogan, társadalmi 
katasztrófáktól mentesen élvezik a közös munkából fakadó jólét gyü
mölcseit. 

A kommunisták — világnézetük humanista jellegéből fakadóan — 
elítélik a háborút, mint az egyes államok (közötti ellentétek elintézésének 
legbarbárabb, legembertelenebb módját. Tisztában vannak azzal, hogy 
minden háború tengernyi fájdalommal, könnyel, pusztítással jár és első
sorban azokat a dolgozó tömegeket sújtja, amelyeknek mindig is vállaira 
nehezedtek a társadalom legsúlyosabb megpróbáltatásai. 

A kommunisták elítélik a háborút, ugyanakkor a társadalmi fej
lődés alapvető mozgató erőinek ismeretében tisztában vannak azzal, 
hogy mindaddig, amíg a kizsákmányoló osztályok fegyveres erőszakon 
alapuló uralma fennáll, a háborúk elkerülhetetlenek. Elkerülhetetlenek 
egyrészt azért, mert a kizsákmányoló osztályok nem mondanak le arról, 
hogy gazdasági érdekeik szolgálatába állítsák a háborút. Elkerülhetetle
nek másrészt azért, niert ha az elnyomott és kizsákmányolt osztályok, a 
rabságban tartott népek fel akarnak szabadulni, az elnyomók fegyveres 
uralmát csak fegyverrel tudják elsöpörni. 

A marxisták tisztában vannak azzal, hogy a háborút, az osztálytár
sadalmak korának e borzalmas velejáróját csak magának a kizsákmányo
lásnak, a vagyonos osztályok uralmán alapuló társadalmi rendszernek fel
számolásával lehet .kiiküszöbölni. A kommunistákat az jellemzi, hogy nem 
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bízzák magukat a társadalom életének vak törvényszerűségeire, hanem e 
törvények ismeretében, a dolgozó tömegek mozgalmának megszervezése 
és irányítása révén — az adott történelmi keretek között — maguk is 
alkotóan befolyásolják a történelem alakulását. A kommunisták tudatá
ban vannak, hogy a társadalmi fejlődós már felérte azt a fokot, amikor 
a kizsákmányoláson alapuló osztálytársadalmak rendszere megérett a 
pusztulásra. Ezért, a munkásosztállyal az élen, az elnyomott és kizsákmá
nyolt dolgozók tömegeit olyan harcra mozgósítják, amelynek az a célja, 
hogy meggyorsítsa a kizsákmányoláson alapuló társadalmi rendszer ösz-
szeomlá.sát és az új, szocialista társadalom létrejöttét. 

Az osztálytársadalmak lényegéből fakadó sajátos ellentmondás, hogy 
a háborúkat szülő kizsákmányolás maga sem szüntethető meg fegyveres 
harc nélkül. 

E sajátos ellentmondást felismerve és abból a megfelelő következte
téseket levonva, a tudományos szocializmus vezéralakjai kezdettől fogva 
úgy foglalkoztak a fegyveres felkelés és az osztályháború kérdéseivel, 
mint olyan problémákkal, amelyekkel a szocializmus győzelméért vívott 
küzdelem során a munkásosztály forradalmi élcsapata elkerülhetetlenül 
szembetalálja magát. 

„A szociáldemokrácia sohasem nézte és nem is nézi szentimentálisan 
a háborút. A szociáldemokrácia visszavonhatatlanul elítéli a háborút, 
mint az emberiséget érintő kérdések eldöntésének vadállati módját, de 
tudja, hogy a háborúk elkerülhetetlenek, amíg a társadalom osztályokra 
tagolódik, amíg ember embert kizsákmányol. E kizsákmányolás pedig 
nem szüntethető meg háború nélkül, amelyet mindig és mindenütt maguk 
a kizsákmányoló, uralkodó és elnyomó osztályok kezdenek."1 — írta Lenin 
1905-ben a Proletárij című újságban. 

A marxistákat a hadügyek és a fegyveres harc kérdései elsősorbav 
mindig a szocialista forradalom győzelmes megvalósítása szempontjából 
érdekelték. A marxisták számára — szemben az utópistákkal és a marxiz
mus meghamisítóival — a szocializmus megvalósítása nem elméleti, ha
nem közvetlen harci feladat. Ezért tanulmányozták a marxizmus nagyjai 
a fegyveres harc törvényszerűségeit a szocialista forradalom győzelemre 
vitelének eszközei és módszerei között. 

Ismeretes, hogy Marx és Engels milyen behatóan foglalkoztak a 
háborúk történetével és törvényszerűségeivel. A Marx és Engels közötti 
sajátos munkamegosztás folytán elsősorban Engels fejtett ki széleskörű 
munkásságot a katonai elmélet, a hadtudományok területén, azonban 
Marx is alapos katonai elméleti ismeretekkel rendelkezett és a fegyveres 
felkelés, valamint a polgárháború problémakörével mélyrehatóan foglal
kozott. 

Marx és Engels halála után a marxizmus meghamisítói, a reformis
ták, revizionisták természetesen nem sokat törődtek a fegyveres felkelés 
és a polgárháború témájával, a marxizmus forradalmi lényegéhez ragasz
kodó szocialisták azonban továbbra is nagy figyelmet fordítottak a had
ügy, a fegyveres harc kérdésiéire. Ismeretes Franz Mehring példája, aki-

1 Lenin Művei 8. kötet , 575—576. old. 
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nek sokoldalú ismeretei a hadtudomány területére is kiterjedtek és a 
hadtörténelemmel kapcsolatban több figyelemreméltó munkát alkotott. 

Hasonlóan nagy fontosságot tulajdonítottak ennek a kérdésnek az 
orosz forradalmi szociáldemokraták is, köztük elsősorban az oroszországi 
népek forradalmi mozgalmának nagy vezére: Lenin. 

„Nézzük meg közelebbről a hadügyeket. Azok a szociáldemokraták, 
akik csak valamelyest is járatosak a történelemben és tanultak Engels-
től, a hadügyek kiváló szakértőjétől, sohasem kételkedtek abban, hogy 
óriási jelentősége van a katonai ismereteknek, hogy óriási fontossága van 
a haditechnikának és a katonai szervezetnek, mint olyan eszköznek, 
amelyet a nép tömegei és a nép osztályai a nagy történelmi összeütkö
zések eldöntésére használnak fel."2 — írta Lenin. 

Lenin mindig hangsúlyozta, hogy a katonai kérdésekkel való foglal
kozás a forradalmi marxisták számára sohasem öncélú elméleti kérdés, 
nem a hadügyek iránti valamiféle általános érdeklődésből fakad, hanem 
a forradalmi gyakorlat által felvetett, az osztályharc kérdéseitől elvá-
laszhatatlan probléma. 

,,A szociáldemokrácia sohasem játszott katonai összeesküvésekkel, 
sohasem tolta előtérbe a katonai kérdéseket, míg nem voltak meg a kez
dődő polgárháború feltételei. Most azonban az összes szociáldemokraták 
felvetették a katonai kérdéseket, ha nem is a legelső helyen, de mégis 
az elsők között, napirendre tűzték e kérdések tanulmányozását és a nép
tömegekkel való megismertetésüket. A forradalmi hadseregnek az orosz 
nép egész további sorsának eldöntésére és a legelső, leglényegesebb kér
désnek, a szabadság kérdésének eldöntésére gyakorlatilag kell alkal
maznia a katonai ismereteket és a katonai fegyvereket."3 — hangoztatta 
Lenin az 1905-ös forradalmi napokban. 

A közelmúltig — különösen a második világháború utáni időszakban 
— kevés szó esett Leninről, mint a hadügy kérdéseinek alapos ismerőjé
ről, mint a proletariátus fegyveres harcainak lángeszű vezetőjéről. Ez a 
tény kétségtelenül összefüggésben van a személyi kultusz időszakában 
megnyilvánult hibáikkal. Az a tény, hogy a második világháborút követő 
mintegy tíz esztendő alatt sem a Szovjetunióban, sem a népi demokra
tikus országokban egyetlen, jelentősebb megemlékezés sem látott nap
világot Leninről, mint a szocialista forradalom és a polgárháború idő
szakában vívott fegyveres harcok vezetőjéről, nyilvánvalóan összefügg 
Sztálinnak 1946. február 23-án Rázin ezredeshez intézett levelében kifej
tett nézeteivel. Ebben a levélben Sztálin többek között a következőket 
írja: 

„Lenin — Engelstől eltérőleg — nem tekintette magát katonai szak
értőnek. Nem tekintette magát katonai szakértőnek sem az Októberi 
Forradalom előtt, sem később, az Októberi Forradalom után, egészen a 
polgárháború befejezéséig. A polgárháború idején Lenin minket, akik 
akkor még a Központi Bizottság fiatal tagjai voltunk, arra kötelezett, 
hogy behatóan tanulmányozzuk a katonai szakkérdéseket. Ami saját 

2 U. o. 575. old. 
3 u. o. 
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magát illeti, nyíltan megmondta nekünk, hogy számára már késő a ka
tonai kérdést szakszerűen tanulmányozni."* 

Sztálin kétségkívül igazat írt akkor, amikor azt hangoztatta, hogy 
Lenin nem tartotta magát katonai szakértőnek. Lenint mindig a leg
nagyobb szerénység jellemezte. Az is tény, hogy Lenin nem is lépett 
tel önmagával szemben azzal az igénnyel, hogy a katonai kérdések min
den ágában szakismeretekre tegyen szert — erre nem is volt szüksége. 
Ö mindig a hivatásos forradalmár, a politikai vezető, a proletariátus 
forradalmi élcsapatának vezére szemszögéből tanulmányozta a hadügy 
kérdéseit. Ennek ellenére Sztálin megállapításai csupán az igazság egy 
részét, egyik oldalát világítják meg és alkalmat adtak arra, hogy Lenin
nek a hadügyekben kifejtett elméleti és gyakorlati tevékenységét lebe
csüljék. Lenin nem tekintette magát katonai szakértőnek. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy Lenin nem igyekezett a legalaposabb ismeretekre 
szert tenni a fegyveres harc szervezésének és irányításának kérdéseiben. 
Másrészt pedig, Lenin, mint az orosz proletariátus fegyveres harcának 
vezetője, a legkiválóbb elméleti és gyakorlati irányítónak bizonyult. 

Lenin szerényen azt hangoztatta, hogy számára már késő a katonai 
kérdéseket saakszerűen tanulmányozni, a valóságban azonban a század
fordulót követő évektől kezdődően nagyszámú — sokszor egész speciális 
katonai jelleggel bíró — munkát tanulmányozott át. 

„Iljics újra meg újra elolvasta és a lehető legalaposabban áttanul
mányozta, átgondolta mindazt, amit Marx és Engels a forradalomról és 
a felkelésről írt, sőt elolvasott ezenkívül még jónéhány könyvet a had
művészetről, átgondolta a fegyveres felkelés technikájának, szervezésé
nek minden oldalát. Ezzel sokkal többet foglalkozott, mint ahogy ezt 
róla általában tudják, és amikor a partizánháború rohamcsapatairól, az 
,ötös és tizes csoportokról' beszélt, akkor ez nem egy laikus fecsegése 
volt, hanem sokoldalúan átgondolt terv. v 

A Société de lecture tisztviselője minden nap láthatott egy orosz 
forradalmárt, aki már korán reggel beállított, a sár miatt svájci szokás 
szerint felhajtott, olcsó szövetből készült nadrágban, amelyet aztán el
felejtett lehajtani, elővette a barikádharcról, a támadás technikájáról 
szóló, előző nap félbehagyott könyvet, leült szokott helyére, az ablak 
melletti asztalkához, megszokott kézmozdulattal végigsimította kopaszodó 
fejét, és belemerült az olvasásba"5 — írta Leninről Krupszkája, vissza
emlékezve az 1905-ös esztendőre, amelyben Lenin Svájcból, az emigráció
ból kísérte figyelemmel az oroszországi eseményeket és látta el gya
korlati katonai tanácsokkal a mozgalom otthoni vezetőit. 

Az 1905-ös forradalom után sem szűnt meg Lenin érdeklődése a fegy
veres harc kérdései iránt és ezzel kapcsolatban a francia, svájci és orosz
országi könyvtárak számtalan katonai vonatkozású művét olvasta el és 
dolgozta fel. Amellett, hogy a hadüggyel kapcsolatos könyvek jelentős 
részét könyvtárakban olvasta el, személyes könyvtárában is igen nagy
számú katonai vonatkozású munka volt. Leninnek a lakásán őrzött 
könyvei között 176 a haditudománnyal kapcsolatos munka volt, ebből 
84 általános haditudományi és hadművészeti munka, 20 az első világ-

S Sztálin a győzelem hadvezére. Honvédelmi Minisztérium 1949. 263. old. 
5 N. K. Krupszkája: Visszaemlékezések Leninre. Kossuth, 1959. 108. old. 
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háború, 72 pedig az oroszországi polgárháború történetével foglalkozó 
rnű volt. 

Mindez világos bizonyítéka annak, hogy Lenin komolyan foglalkozott 
a hadügy, a fegyveres harc kérdéseivel, és az azzal kapcsolatos prob
lémák nem voltak számára idegenek. 

Az a tény, hogy Lenin, mint politikus foglalkozott a hadügy kérdései
vel, nem csökkenti, hanem növeli katonai vonatkozású megállapításai
nak értékét és jelentőségét. Olyan politikus volt, akinek tevékenysége 
nem meddő parlamenti vitákra és a 'miniszteri bársonyszékek körüli 
harcra korlátozódott, hanem tényleges vezére és irányítója volt annak 
a harcnak — és e harcban a fegyvereknek döntő szerep jutott —, amely 
az oroszországi munkásosztály részéről á hatalom megszerzéséért és meg
tartásáért folyt. 

Lenin egyik alkalommal — mint erről egyik volt munkatársa meg
emlékezett — igen figyelemre méltó észrevételt tett: 

„A politikai taktika és a katonai taktika nem más, mint amit a 
németek ,Grenzgebietnek' (határterületnek) neveznek, és a pártmunkások 
számára igen hasznos lenne, ha tanulmányoznák Clausewitznek (a nagy 
német katonai teoretikusnak) munkáit."6 

Leninnek e megállapítása kettős értelemben is jelentőséggel bír: 
Egyrészt azt a gondolatot foglalja magában, hogy a katonai stratégia 

és taktika, valamint a politikai stratégia és taktika számos törvényszerű
sége azonos. Ha áttanulmányozzuk Lenin műveit, láthatjuk, hogy a poli
tikai harccal kapcsolatban Lenin milyen sok stratégiai és taktikai hason
latot vesz a hadművészet területéről. 

Másrészt Lenin megállapítása azt is magában foglalja, hogy a pro
letariátus osztályharcának meghatározott szakaszain a politikai harc és a 
fegyveres harc elválaszthatatlan egy%égbe fonódik össze. Ezek a fegyveres 
felkelés, a polgárháború időszakai, amikor a valóságban a politika az 
osztályharc legmagasabb formájában, a fegyveres harcban csúcsosodik 
ki, amikor a fegyverek politizálnak, amikor „a kritika fegyvereit felcse
rélik a fegyverek kritikájával". 

Lenin, mint az orosz munkásosztály vezére, vezette a munkásoísztályt, 
az orosz népet az osztályharc legkiélezettebb szakaszaiban: a fegyveres 
felkelés és a polgárháború időszakában. E harcok során Lenin nemcsak 
sikeresen alkalmazta mindazt, amit Marx és Engels, valamint a polgári 
hadtudomány kiemelkedő alakjai a fegyveres harc törvényszerűségeiről 
tanítottak, hanem számos területen gazdagította, továbbfejlesztette a 
marxi—engelsi örökséget és nevéhez a szocialista haditudomány kialaku
lásának kiemelkedő fejezete fűződik. 

Egy rövid tanulmány keretén belül lehetetlen csak megközelítően is 
teljes képet adni Leninnek a hagyüggyel kapcsolatos elméleti és gyakor
lati tevékenységéről. Jelen tanulmány Lenin ilyen irányú munkásságá
nak csupán néhány vonatkozásával kíván foglalkozni: nevezetesen Lenin
nek az imperializmus kora háborúinak jellegéről és jellemző sajátosságai
ról; a fegyveres felkelés kérdéséről; a szocialista állam hadserege létre
hozásáról szóló tanításaival. 

6 Lenyinszkij Szbornyik XII. 390. old. 
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II. 

Mint ismeretes, Lenin igen nagyjelentőségűnek tartotta Clausewítz-
nek azon megállapítását, hogy a háború nem más, mint a politika foly
tatása más eszközökkel. Clausewitz e zseniális meglátását — amely azon
ban Clausewitz osztálykorlátainál fogva természetesen nem lehetett tel
jes — Lenin konkretizálta, továbbfejlesztette, amikor rámutatott, hogy: 

„A háború a politika folytatása más eszközökkel. Minden háború el
választhatatlanul azzal a politikai renddel függ össze, amelyből fakad. 
Azt a politikát, amelyet egy bizonyos hatalom, s ezen a hatalmon belül 
egy bizonyos osztály a háború előtt hosszú időn át folytatott, ugyanez 
az osztály elkerülhetetlenül és holtbizonyosan tovább folytatja a háború 
alatt is, csak éppen tevékenysége formáját változtatja meg."? 

Miért van döntő elvi fontossága annak a kiegészítésnek, amelyet 
Lenin Clausewitz ismert formulájához tett hozzá? Ha nem mutatunk rá r 
hogy az a politika, amely a háborúban folytatódik, az adott állam ural
kodó osztályának politikája, szem elől téveszthetjük a háború valóságos 
okait, mozgató erőit és azokat valóságos célokat, amelyekért a háború 
folyik. A háború lényege nem érthető meg csupán az adott uralkodó 
osztály külpolitikájából, mert a külpolitika — és így maga a háború 
is — elsősorban az adott ország uralkodó osztálya és a többi osztály 
közötti viszony bélyegét viseli magán. A háború lényegének lenini meg
határozása nagy jelentőséggel bír, mert lehetővé teszi, hogy elkerüljük 
azokat a hibákat, amelyek akkor jelentkeznek, ha az egyes háborúkat 
nem mint az uralkodó osztály politikájának folytatását vizsgáljuk, 
hanem mint olyan jelenségeket, amelyekben a nemzet mint egységes 
homogén egész folytat fegyveres hartSbt egy másik nemzettel. 

A háború lényegének ilyen elemzése képezi alapját a háborúk 
jellegéről szóló lenini tanításnak. Leninnek az igazságos és igazság
talan háborúról szóló tanításának hatalmas elvi és gyakorlati jelentősége 
van. A háború igazságos vagy igazságtalan jellegének tisztázása előfel
tétele a dolgozó tömegek tisztánlátásának. Előfeltétele annak, hogy a 
kommunista párt és a munkásosztály helyes álláspontot alakítson ki a 
háborúval kapcsolatban és e helyes álláspontnak megfelelően dolgozza 
ki stratégiáját és taktikáját az osztályharc adott szakaszában. 

A háborúk jellegéről szóló lenini tanítás különösen nagy jelentőségű 
volt az első világháború időszakában, amikor a világ nagyhatalmainak 
kizsákmányoló osztályai saját imperialista céljaikért minden addiginál 
pusztítóbb háborúba sodorták a nemzeteket. Az uralkodó osztályok pro
pagandagépezete és a II. Internacionálé jobboldali pártjainak szociál-
sovinizmusa a dolgozó osztályok előtt elködösítette a háború jellegét és 
valódi céljait. Ilyen körülmények között a háború jellegének tisztázása 
előfeltétele volt annak, hogy a katonaruhába öltöztetett munkások és 
parasztok a fegyvereket azok ellen a kizsákmányoló osztályok ellen for
dítsák, akik a népeket az imperialista rablóháborúba sodorták. A háború 
jellegének tisztázása tehát a legszorosabb értelemben vett gyakorlati. 

V Lenin Müvei 24. kötet. 415. old. 



harci kérdés volt az egész világ munkásmozgalmának számára. Ezért 
fordított Lenin olyan nagy gondot e kérdés tisztázására. 

Lenin, aki mélyrehatóan foglalkozott az imperialista államok gazda
sági és politikai rendszerével, rámutatott arra, hogy az imperializmus 
korában az igazságtalan háborúknak új szakasza, a világháborúk sza
kasza kezdődött, meg, Ezekben a háborúkban az imperialista hatalmak 
és a mögöttük álló monopolista szervek a világ újrafelosztásáért indítják 
meg a harcot. Az imperializmus korának háborúit elemezve Lenin a 
háborúk számos sajátos, új vonására hívta fel a figyelmet. 

Már 1905-ben, Port Artúr eleste című cikkében rámutatott a modern 
háború egyik legalapvetőbb jellemvonására: 

„Visszavonhatatlanul elmúltak azok az idők, mikor a háborút zsol
dosok, vagy a néptől félig-meddig elszakadt kaszt képviselői viselték. A 
háborúkat ma a népek viselik .. ."8 

„Az ország katonai szervezete és egész gazdasági és kulturális rendje 
között sohasem volt még oly szoros a kapcsolat, mint napjainkban"9 — 
mondja Lenin ugyanebben a cikkében. 

Az imperializmus kora háborúinak e jellemvonásaiból Lenin azt a 
következtetést vonta le, hogy többé nem lehet elleplezni a dolgozó töme
gek millióinak szeme elől a nép és a kormány céljai közti ellentmondást. 
A dolgozó tömegek az események aktív résztvevői lesznek és minden 
katonai kudarc vagy csőd szükségszerűen mély politikai válság kezdetét 
jelenti. A háborúban az elnyomó osztályok politikája gyorsabban és vilá
gosabban lepleződik le a dolgozó tömegek előtt, mint egyébként, mert 
a háború minden addiginál jobban kiélezi a társadalom ellentmondásait. 

Az a tény, hogy a modern háborúkat a népek vívják, azt a lehető
séget rejti magában, hogy a katonaruhába öltöztetett munkások és pa
rasztok — miután meggyőződtek az imperialista háborúk népellenes jel
legéről — a kezükbe adott fegyvert a kizsákmányolás elsöprésére, a szo
cialista társadalom létrehozására használják fel. Éppen ezért az imperia
lizmus korának minden háborúja a proletariátus forradalmától terhes. 
éppen ezért az imperializmus korszaka nemcsak az imperialista háborúk 
kora, hanem egyben a proletárforradalmak kora. 

Lenin a háborúk jellegéről szólva rámutatott, hogy a világtörténelem 
legigazságosabb háborúi azok a háborúk, amelyeket a munkásosztály, az 
elnyomott nép vív kizsákmányolói ellen, gazdasági és politikai felsza
badulásáért, a kizsákmányolástól mentes szocialista társadalom megte
remtéséért. 

„Az a háború, amelyet ti viseltek, az egyetlen jogos, igazságos, igazán 
forradalmi háború, az elnyomottak háborúja az elnyomók ellen, a dol
gozók háborúja a kizsákmányolók ellen, háború a szocializmus győzel
méért"10 — így fogalmazta meg Lenin a magyar Vörös Hadsereg háború
jának jellegét, a felszabadult hazáját védő proletariátus háborújának jel
legét a magyar munkásokhoz intézett üzenetében. 

A fegyveres felkelés és a proletariátus osztályháborújának igazságos 
jellegéről szóló lenini tanítás szintén közvetlen gyakorlati jelentőséggel 

8 Lenin Müvei 8. köte t 37. old. 
0 U. o. 39. old. 

10 Lenin Művei 29. kötet . 397. old. 
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bírt. A marxizmus—leninizmus meghamisítói a kispolgári pacifizmus ta
laján állva, 1905-ben és 1917-ben is szentimentális kirohanásokat intéztek 
a forradalmi szocialistáknak a fegyveres felkelésre és a polgárháborúra 
vonatkozó nézeteivel és gyakorlatával szemben. Mint ismertes, a renegát 
Kautsky egészen odáig ment, hogy blanquizmussal vádolta az oroszor
szági kommunistákat azért, mert fegyveres felkeléssel készültek a hatalom 
megragadására. Majd, miután a világ első munkásállama arra kénysze
rült, hogy létrehozza hadseregét a minden oldalról rátámadó intervenciós 
és ellenforradalmi csapatok visszaverésére, Kautsky azt hangoztatta, hogy 
Lenin és az orosz kommunisták militaristákká váltak. Ilyen körülmé
nyek között a proletariátus fegyveres harcának elkerülhetetlen szüksé
gességéről és igazságosságáról szóló lenini tanításnak hatalmas jelen
tősége volt. 

Lenin az imperializmus korának háborúit elemezve rámutat azokra 
a tényezőkre, amelyeknek a modern háborúban meghatározó, a háború 
kimenetelét eldöntő szerepük van. 

Abból a tényből, hogy a modern háborúkat a népek vívják, fakad 
az erkölcsi tényezők hatalmasan megnövekedett szerepe. A győzelmet 
végső fokon azoknak a tömegeknek lelki állapota határozza meg, akik a 
harc mezején vérüket hullatják. A modern háborúkban, amikor nem
csak a hadsereg van kitéve a háború megpróbáltatásainak, hanem az egész 
nép, a nép erkölcsi erejének szilárdsága döntő tényező a háború kime
netelében. A nép erkölcsi szilárdsága pedig mindenekelőtt a háborút 
viselő ország gazdasági, társadalmi berendezésétől, a háború jellegétől 
függ. 

A háborúk kimenetelét meghatározó tényezők között Lenin döntő 
jelentőséget tulajdonított a háborút viselő országok gazdasági erejének. 

„A modern háborúkban . . . a gazdasági szervezetnek döntő jelentő
sége van*'n — írta Lenin 1917-ben ,,A fenyegető katasztrófa és hogyan 
kell ellene harcolni"' című cikkében. 1919-ben a-keleti népek kommunista 
szervezeteinek II. összoroszországi kongresszusán Lenin rámutatott, hogy 
a háború minden nemzet valamennyi gazdasági és szervezeti erejének 
próbája. é 

Lenin munkáiban számos esetben foglalkozik a hátországnak a há
borúban betöltött szerepével és hangsúlyozza a hátország szervezettsé
gének nagy fontosságát. 

„A komoly hadviseléshez erős, szervezett hátország szükséges. A leg
jobb hadsereget, a forradalom legodaadóbb híveit is azonnal elpusztítja 
az ellenség, ha nincsenek eléggé felfegyverezve, ha nincsenek kielégítően 
ellátva élelmiszerrel és nincsenek megfelelően kiképezve. Ez annyira 
világos, hogy nem szorul magyarázatra."12 

Igen nagy fontosságot tulajdonított Lenin a háborúban a haditech
nikai eszközök, a gépek alkalmazásának. Már az 1905-ös forradalom, az 
utcai harcok tapasztalatai alapján rámutatott, hogy a haditechnika fej
lődésével megváltoznak és meg kell hogy változzanak a harc módjai és 
formái. 1918-ban Lenin rámutatott, hogy a fegyveres harcban az kere-

ü Lenin Művei 25. kötet 388. old. 
J-' Lenin Művei 27. kötet 62. old. 
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kedik felül, akinek magasabbrendű a haditechnikája, akinek jobbak a 
gépei. „Gép nélkül, fegyelem nélkül a modern társadalomban nem lehet 
élni — vagy legyőzzük a fejlettebb technikát, vagy eltipornak ben
nünket." 13 

Lenin a háború sorsát eldöntő tényezők között nagy fontosságot tulaj
donított bizonyos objektív tényezőknek is. így például, a magyarországi 
Tanácsköztársaság bukásának okait elemezve rámutatott, hogy a Magyar 
Tanácsköztársaság katonai vereségének egyik döntő oka Tanács-Magyar
ország kis területe volt. 

„ . . . minket az óriási terület mentett meg és meg fog menteni. 
Magyarország viszont túlságosan kicsiny ahhoz, hogy visszaverhesse min 
den ellenségét."1* 

III. 

Leninnek a fegyveres harccal kapcsolatos munkássága jórészt a fegy
veres felkelés kérdéséhez fűződik. Lenin igen mélyrehatóan foglalkozott 
a fegyveres felikelés konkrét harci kérdéseivel. Az oroszországi esemé
nyektől távol is meglepő pontossággal tudta elemezni az eseményeket 
és számtalan munkájában határozott programot adott a fegyveres fel-, 
kelésnek. Megrajzolta a fejlődésnek azt' a vonalát, amelyet az osztály
harc egyes formái a népi felkelés során követnek: 

„Lázadások — tüntetések — utcai harcok — a forradalmi hadsereg 
osztagai: ezek a népi felkelés fejlődésének szakaszai"1'? — írja Lenin 
1905-ben A forradalmi hadsereg és a forradalmi kormány című cikkében. 

Különösen nagy jelentőséget tulajdonított Lenin a fegyveres felkelés 
szervezeti formáinak. 1905 októberében a szentpétervári harci bizottság
hoz küldött levelében hangsúlyozza, hogy: „Nyomban alakítsanak min
denütt harci osztagokat: diákokból, s különösen munkásokból stb. Azon
nal alakuljanak 3-tól 10 főig, 30 stb. főig terjedő létszámú osztagok. 
Azonnal fegyverkezzenek fel maguk, ki hogyan tud, ki pisztollyal, ki 
késsel, ki petróleumos ronggyal a gyújtogatáshoz stb. Ezek az osztagok 
azonnal válasszanak maguknak vezetőket és lehetőleg lépjenek kapcso
latba a pétervári bizottság mellett működő harci bizottsággal". „Ha a 
harci bizottságnak egy-két hónap múlva nem lesz Pétervárott minimum 
200—300 osztaga, akkor ez a harci bizottság halott"16 — írja Lenin. 

Lenin hangsúlyozta, hogy a fegyveres felkelés harci csoportjainak még 
az uralkodó osztály fegyveres erejével való nagy összecsapás előtt tapasz
talatokra kell szert tenni, meg kell edződni. 

„Az osztagok haladéktalan hadműveletek révén azonnal, haladékta
lanul kezdjék meg a katonai kiképzést. Egyesek azonnal megölnek egy 
rendőrspiclit, felrobbantanak egy rendorőrszobát, mások megtámadnak 
egy bankot, hogy pénzt kobozzanak el a felkelés céljaira, imét mások 
cselfogásoikhoz folyamodnak, vagy tervrajzokat szereznek stb. De feltét-

13 Lenin Művei 27. köte t 188. old. 
14 Lenin Művei 29. kö te t 567. old. 
15 Lenin Művei 8. köte t 572. old. 
Ki Lenin Művei 9. köte t 349—350. old. 
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lenül azonnal meg kell kezdeni a gyakorlatból való tanulást. Ne féljenek 
ezektől a próbatámadásoktól."17 

Egy másik cikkében Lenin, tovább folytatva a fegyveres felkelés 
osztagainak tevékenységével kapcsolatos feladatok felsorolását, részlete
sen elemzi, hogy milyen tevékenységet kell az osztagoknak még a had
műveletek megkezdése előtt folytatni. 

„ . . . a forradalmi hadsereg osztagainak semmi esetre sem szabad 
csupán az előkészítő munkálatokra szorítkozniuk, hanem minél előbb át 
kell térniök a hadműveletekre, hogy 1. a harci erőket gyakorlatoztassák; 
2. az ellenség gyenge pontjait kipuhatolják; 3. részleges csapásokat mér
jenek az ellenségre; 4. a foglyokat (letartóztatottakat) kiszabadítsák; 5. 
fegyvereket szerezzenek; 6. a felkeléshez szükséges anyagi eszközöket 
megszerezzék. " ! 8 

A moszkvai felkelés bukása után Lenin mélyrehatóan elemezte a 
moszkvai fegyveres felkelés tanulságait. Rámutatott azokra a hibákra, 
amelyek végső fokon a moszkvai fegyveres felkelés leverését eredményez
ték. Rámutatott — szembeszállva az opportunisták nézeteivel — : nem az 
volt a hiba, hogy a moszkvai munkások fegyvert fogtak, hanem az, hogy 
nem eléggé határozottan, nem eléggé erélyesen és nem eléggé támadóan 
léptek fel. A forradalmárok hibát követtek el, amikor nem harcoltak 
eléggé, hogy a maguk oldalára állítsák az ingadozó katonákat — hang
súlyozta Lenin. Rámutatott, hogy a moszkvai felkelés során a felkelők 
tevékenysége nem volt megfelelően sokoldalú, lényegében védekezésre 
szorítkozott, nem léptek fel merész támadásokkal, amelyekkel magukkal 
ragadhatták volna a munkástömegeket. Ugyancsak a fegyveres felkelés 
hiányosságának tekintette Lenin azt is, hogy nem alkalmazták eléggé 
az új technikai eszközöket, a kézigránátot és a géppuskát. Lenin azt a 
következtetést vonta le, hogy a munkásosztagokat meg kell tanítani 
arra; hogyan kell tömegesen bombákat gyártani, hogyan kell fegyvereket 
szerezni. 

Az 1905-ös forradalom az orosz forradalmárok számára hatalmas 
iskolát jelentett. Amikor ismét az a feladat állott az oroszországi forra
dalmi szocialisták előtt, hogy fegyveres felkeléssel induljanak harcba a 
burzsoázia hatalmának megdöntéséért, az orosz kommunisták, Leninnel 
az élükön, az 1^05-ös tapasztalatokból is tanulva, ragyogóan oldották meg 
azt a feladatot, amelyet a történelem eléjük állított. 

IV. 

Az 1917-es februári forradalom után, a munkásosztály forradalmi 
harcának eredményeképpen hatalomra jutott burzsoá kormányzat a 
dolgozó tömegeket minden eszközzel arról igyekezett meggyőzni, hogy 
politikai céljaikat elérték és a forradalom további fejlődése Oroszországot 
katasztrófával fenyegeti. Lenin a bolsevikok élén, kezdettől fogva szem
beszállt a burzsoá propaganda hazugságaival és minden erejét latbavetve 

17 U . o. 351. o l d . 
JS U . O. 432. Old. 
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küzdött azért, hogy a munkások, katonák és falusi dolgozók tömegeive] 
megértesse: a polgári demokratikus forradalom csak "kezdete és nem 
befejezése annak az útnak, amely a dolgozó osztályok alapvető prob
lémáinak megoldásához vezet. Lenin hangsúlyozta, hogy a burzsoá uralom 
fennmaradása esetén sem a dolgozó tömegek gazdasági és politikai fel
szabadulását, sem a hatalmas áldozatokat követő imperialista háború 
befejezését nem lehet elérni. 

A burzsoá kormány hatalmas energiát fejtett ki annak érdekében, 
hogy a dolgozó tömegeket rábírja az imperialista háború folytatására. 
A „forradalmi háború" hangzatos jelszavával igyekezett a tömegeket fél
revezetni és imperialista, népellenes célkitűzéseit kendőzni. A burzsoázia 
-az imperialista háború folytatásával több célt kívánt elérni. Azt remélte, 
hogy a háborús erőfeszítések, a felélénkülő nacionalizmus elterelik a 
dolgozók figyelmét az alapvető társadalmi problémákról. A burzsoá kor
mány — tekintve, hogy angol és francia szövetségesei nem fukarkodtak 
az ígéretekkel — folytatni kívánta a cár által vállalt katonai kötelezett
ségek teljesítését. A háború folytatására ösztönözték a kormányt az orosz 
tőkések és földesurak érdekei is, azoknak a kizsákmányolóknak az ér
dekei, akik számára a háború folyamán kiontott tengernyi vér, a dol
gozó tömegek nyomora busás jövedelmek forrását jelentette. 

A burzsoá honvédelem jelszavát hangoztatták az ororszországi kis
polgári pártok is, és arra törekedtek, hogy a munkásságot is megnyerjék 
a maguk célkitűzéseinek. 

Lenin, 1917 februárja és októbere között írt számtalan cikkében és 
beszédében, élesen támadta a burzsoázia szemfényvesztő törekvéseit és 
bebizonyította, hogy addig, amíg a hatalom a kizsákmányoló osztályok 
kezében van, szó sem lehet forradalmi háborúról. ,,A proletariátus fel
adatai a jelenlegi forradalomban" című cikkében Lenin felsorolja az 
igazi forradalmi háború kritériumait: „Forradalmi háborúhoz, amely 
valóban igazolja a forradalmi honvédelmet, az öntudatos proletariátus 
csak a következő feltételekkel járulhat hozzá: a) ha a hatalom a prole
tariátus és a hozzá csatlakozó szegényparaszt rétegek kezébe megy át; 
b) ha valóban, nem pedig csak szavakban, lemondanak minden annexió-
ról; c) ha valóban teljesen szakítanak minden tőkés érdekkel."M Lenin 
ismételten hangsúlyozta, hogy az imperialista háború igazságtalan, rabló 
jellege attól még nem szűnik meg, ha „a sarlatánok, vagy a fxázáshősök, 
avagy "a kispolgári filiszterek valami édeskés jelszót adnak ki — hanem 
csak akkor, amikor valóban megdöntik azt az osztályt, amely az impe
rialista háborút folytatja .. ."20 

Lenin újra és újra felhívta a dolgozók figyelmét arra, hogy nem 
lehet az imperialista háborút befejezni és nein lehet igazságos, nem a 
durva erőszakon alapuló békét elérni, csak akkor, ha a kizsákmányolt 
tömegek megdöntik a tőke uralmát és az államhatalmat a proletariátus 
veszi kezébe. 

A februári polgári demokratikus forradalom győzelme után Lenin 
szívós és következetes harcot folytatott azért, hogy a dolgozókat meg
győzze a forradalom továbbfejlődésének, a polgári demokratikus forra

ld Lenin Művei 24. kötet 3. old. 
20 Lenin Művei 28. kötet 288—289. old. 

13 



dalom szocialista forradalomba való átnövésének szükségességéről és ki
dolgozta azt a programot, amelynek végrehajtása biztosította az orosz 
proletariátus hatalomra jutását. Lenin kezdettől fogva nagy jelentőséget 
tulajdonított annak, hogy a városi és falusi dolgozók felvilágosítása ás 
megszervezése mellett a szocialista forradalom erői megfelelő fegyveres 
szervezetekkel is rendelkezzenek és támaszkodhassanak a forradalomhoz 
csatlakozó katonák tömegeire is. „Meg kell szervezni a munkásküldöt-
tek szovjetjeit és fel kell fegyverezni a munkásokat; a proletárszerveze
teket ki kell terjeszteni a hadseregre. . . és a falura. . ."21 — írta Lenin 
az 1917. március 4-i tézisek fogalmazványában 

A munkásmozgalom árulói, a marxizmus ellenségei Lenint és a bol
sevikokat blanquizmussal vádolták azért, mert a szocialista forradalom, 
megvalósítása érdekében felkészültek arra, hogy amikor a feltételek meg
érnek és a körülmények szükségessé teszik, fegyveres felkeléssel döntsék 
meg a kizsákmányolók hatalmát. A marxizmus ellenségeinek rágalmaira 
a Lenin vezette bolsevik párt egész tevékenysége meggyőző cáfolatot 
nyújt. Lenin még 1917 áprilisában is lehetőséget látott arra, hogy a pro
letariátus békés úton, a szovjetek meghódítása és minden hatalommal 
való felruházása útján jusson hatalomra. A fegyveres felkelést csak 
akkor látta elkerülhetetlennek Lenin, amikor a burzsoá kormány maga 
kényszerítette arra a bolsevik párt vezette munkásosztályt, hogy a ha
talom erőszakos megragadásának útját válassza. 

A „A blanquizmusról" szóló rágalmak ostobaságának világos bizonyí
téka az is, hogy a bolsevikok nem valami szűk ikörre kiterjedő összees
küvés puccsszerű akciójával törekedtek a hatalom megszerzésére, hanem 
tevékenységük kezdetéitől fogva a legszélesebb dolgozó tömegek meg
nyerése és harcra mozgósítása útján haladtak a győzelmes szocialista 
forradalom felé. „A forradalom következő szakaszának teljes győzelmét 
és a munkásosztály hatalomra jutását csakis a lakosság legszélesebb 
tömegcinek felvilágosításával és megszervezésével lehet biztosítani"22 — 
írja Lenin 1917 márciusában. 

Lenin az orosz proletariátus forradalmi harcának hivatott vezéreként 
hatalmas propaganda- és szervező tevékenységet fejtett ki annak érde
kében, hogy azokat a munkás-, paraszt- és katonatömegeket, amelyek a 
szocialista forradalom hadseregét képezték, megszervezze. Tisztában volt 
azzal, hogy a szocialista forradalom erői csak úgy képesek végleges győ
zelmet aratni a kizsákmányolók felett, ha szervezett egységet képeznek 
és a forradalom vezérkara: a bolsevik párt vezetése alatt készek és 
képesek szervezetten cselekedni. , , . . . nem dönthetjük meg egyetlen csa
pással az új kormányt, vagy ha meg is tehetjük ezt (forradalmi idők
ben a lehetőségek határai ezerszeresen kitágulnak), nem tarthatjuk meg 
a hatalmat, ha az orosz burzsoázia és burzsoá értelmiség nagyszerű szer
vezetével nem szegezzük szembe a városi és falusi szegénység, a fél
proletariátus és a kistulajdonosok egész hatalmas tömegeit vezető prole
tariátus ugyanolyan nagyszerű szervezetét"23 — írta Lenin 1917 már
ciusában egyik Svájcból küldött levelében. 

21 Lenin Művei 23. köte t 316. old. 
22 u . o. 
2.3 Lenin Művei 23. köte t 351. old. 
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Lenin már hazatérése előtt igen nagy erőfeszítéseket tett annak ér
dekében, hogy az oroszországi forradalmárokat meggyőzze a szocialista 
forradalom gondos és alapos előkészítésének szükségességéről. Már az 
emigrációban és hazatérése után is hangsúlyozta, hogy mindaddig vég
zetes hiba lenne elkezdeni a fegyveres felkelést és a polgárháborút, amíg 
a dolgozó milliók nem győződtek meg annak szükségességéről és elkerül
hetetlenségéről, amíg a burzsoá kormányzattal szemben táplált illúziókat 
a tömegek el nem vesztették. „Ha polgárháborúról beszélünk, mielőtt 
még az emberek megértették volna annak szükségességét, kétségkívül a 
blanquizmus útjára lépünk"24 — írta. 

Lenin Marxnak és Engelsnek a fegyveres felkelés művészetéről szóló 
tanítását alkalmazva és továbbfejlesztve, meghatározza azokat az előfel
tételeket, amelyeknek megléte a proletariátus fegyveres felkelésének 
sikerét biztosítja. 

„A felkelésnek, hogy sikeres legyen, nem összeesküvésre, nem pártra, 
hanem élenjáró osztályra kell támaszkodnia. Ez az első feltétel. A fel
kelésnek a nép forradalmi lendületére kell támaszkodnia. Ez a második 
feltétel. A felkelésnek az érlelődő forradalom történetében beállt olyan 
fordulópontra kell támaszkodnia, amikor a nép élenjáró rétegeinek akti
vitása a legnagyobb, amikor az ingadozás az ellenségek soraiban és a for
radalom gyenge, felemás, határozatlan barátainak soraiban a legerősebb. 
Ez a harmadik feltétel. A felkelés kérdésének a feltevésében ez a három 
feltétel különböziteti meg a marxizmust a blanquizmustól."25 

Ugyanakkor, amikor Lenin hangsúlyozta, hogy a fegyveres felkelés 
előfeltételeinek megérése nélkül kalandorság lenne a proletariátus pártja 
részéről, ha a munkásosztályt belevinné egy kockázatos vállalkozásba, 
nagy nyomatékkal mutatott rá, hogy amennyiben a felkelés feltételei 
adva vannak, akkor a felkelésről való lemondás a marxizmus, a forra
dalom elárulása lenne. 

1917 júliusa után, miután a burzsoá kormány a forradalmi erőkkel 
szemben alkalmazott durva erőszakkal bizonyságot tett arról, hogy a 
kizsákmányolók hatalmának megtartása érdekében semmitől sem riad 
vissza, az orosz proletariátus előtt csupán a fegyveres felkelés nyithatta 
meg a szocialista fejlődés útját. 

Senki sem volt képes Oroszország nemzetközi és belső helyzetének 
olyan mélyreható elemzésére, mint Lenin. Senki sem tudta úgy számon 
tartani a burzsoázia és a proletariátus osztályharcában bekövetkezett vál
tozásókat, az erőviszonyok eltolódását, és senki sem látta olyan vilá
gosan a proletariátus előtt álló soron következő feladatokat, mint ő. 

A proletariátus pártja számára hallatlanul felelősségteljes feladat a 
fegyveres felkelés megkezdése. Minden kapkodás, megfontolatlanság. és 
elhamarkodottság a felkelés súlyos vereségéhez és esetleg a munkásmoz
galom hosszú időre való visszaeséséhez vezethet. A tétovázás, a kellő 
pillanat kihasználatlanul hagyása pedig egy hosszú időre vissza nem térő 
alkalom elszalasztását jelentheti. EnneK a sorsdöntő kérdésnek felvető
désekor a forradalom vezérkarában lévő ingatag, gyáva, megalkuvó ele-

24 Lenin Művei 24. kö te t 235. old. 
25 Lenin Művei 26. köte t 4—5. old. 
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mek kétségbeesett ellenállást fejthetnek ki minden elhatározó lépéssel 
szemben. A bolsevik pártban is voltak ilyen elemek, akik a forradalom 
fellendülésének időszakában csatlakoztak a párthoz, támogatták a párt 
irányvonalát mindaddig, amíg a burzsoázia és a proletariátus iközötti 
harc nem vált végsőkig kiélezetté, amint azonban az események menete 
a fegyveres felkelést napirendre tűzte, a maguk kispolgári, megalkuvó 
mivoltában mutatkoztak meg, pánikba estek, sőt egyesek az árulástól 
sem riadtak vissza. 

Lenin élesen szembeszállt az ingadozókkal, a megalkuvókkal, a gyá
vákkal és mindent elkövetett, hogy a bolsevik párt a július utáni időszak
ban a leghatározottabb intézkedéseket tegye a fegyveres felkelés gondos 
előkészítésére. Leninnek számos olyan levele, felhívása maradt ránk, 
amelyet a júliustól novemberig terjedő időszakban a fontosabb pártszer
vekhez és egyes pártvezetőkhöz intézett annak érdekében, hogy meg
győzze őket a helyzet komolyságáról és a felkelés megszervezésének, elő
készítésének szükségességéről. 1917 szeptemberében, egyik cikkében az 
oroszországi és a nemzetközi helyzet elemzése után Lenin azt a követ
keztetést vonta le, hogy a ,,válság megérett", és a fegyveres felkelés 
győzelmének előfeltételei adva vannak. Lenin rámutatott, hogy az európai 
munkásmozgalom rohamos előretörése biztosítja az orosz proletariátus 
győzelmének nemzetközi feltételeit, és Oroszországban is fordulópontjá
hoz érkezett a forradalom. Az oroszországi viszonyokban bekövetkezett 
változás lényegét Lenin abban jelölte meg, hogy országszerte paraszt
felkelések indultak meg, a hadsereg nagy része szembefordult Kerenszkij 
kormányával, a kispolgárság is elfordult a kormánytól, sőt a vasúti, 
valamint postaalkalmazottak sem támogatják tovább a burzsoá kormányt. 
Lenin élesen bírálta azokat a nézeteket, amelyek szerint, tekintet nél
kül a kedvező körülményekre, a fegyveres felkeléssel várni kellett volna. 
(Trockij azt 'hangoztatta, hogy a felkeléssel várni kellene a II. szovjet
kongresszus összehívásáig.) Lenin hangsúlyozta, hogy a szovjetkongresz-
szusra való várakozás „kész idiotizmus, mert azt jelenti, hogy heteket 
mulasztunk, márpedig most hetek, sőt napok döntenek el mindent".26 

Lenin tisztában volt azzal, hogy a fegyveres felkelés halogatása vég
zetessé válhat a proletariátus számára, mert az uralkodó osztály időt 
nyerhet sorainak rendezésére és a rendelkezésére álló fegyveres erőknek 
a munkásosztály fő forradalmi központjai ellen való bevetésére. Ezért 
mind sürgetőbben követelte a fegyveres felkelés napirendre tűzését. „A 
bolsevikoknak át kell venniök a hatalmat . . ." , mert a „ . . . n é p többsége 
már mellettünk van"27 — írta szeptember közepén a Központi Bizottság
hoz, az OSzDMP Petrográdi és Moszkvai Bizottságához írott levelében. 
,,A történelem nem bocsátja meg nekünk, ha most nem vesszük kézbe a 
hatalmat"28 — hangoztatta. 

Lenin nem elégedett meg azzal, hogy a bolsevik pártot és a munkás
osztályt meggyőzze a fegyveres felkelés szükségességéről és időszerűsé
géről, hanem kidolgozta a fegyveres felkelés győzelmes megvívásának 
programját is. „Egy kívülálló tanácsai" címen ismert levelében, miután 

2« u . o. 68. old. 
n u. o. i. old. 
'#• U. o. 3. old. 
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a Központi Bizottság tagjainak emlékezetébe idézte a fegyveres felkelés
nek Marx által kidolgozott alapvető szabályait, s szabályokat konkréten 
alkalmazta, az 1917 októberi oroszországi helyzetre: „ . . . egyidejű, minél 
váratlanabb és gyorsabb támadás Petrograd ellen, feltétlenül kívülről is, 
belülről is, a munkásnegyedekből is, Finnországból is, Révaiból is, Kron-
stadtból is, az egész hajóhad támadása, óriási túlerő összpontosítása a 
15—20 000 főből álló (és talán még erősebb), ,polgárőrségünkkel' (a had
apródiskolásokkal) és ,vendée-i csapatainkkal' (a kozákok egy részével) 
stb. szemben. 

Űgy kell kombinálni három fő erőnket: a hajóhadat, a munkásokat 
és a katonai alakulatokat, hogy feltétlenül megszálljuk és bármilyen vesz
teség árán is megtartsuk: a) a telefont, b) a távírót, c) a pályaudvarókat 
és d) a hidakat elsősorban. 

A legelszántabb elemeket (,rohamcsapatainkat' és a munkásifjúságot, 
valamint a legjobb matrózokat) kisebb csapatokba kell osztani azzal, 
hogy szálljanak meg minden fontosabb pontot és vegyenek részt min
denütt, minden fontos hadműveletben, például: 

Körülzárni és elvágni Petrográdot, s a hajóhad, a munkások és a 
katonaság kombinált támadásával elfoglalni — ez az a feladat, amely 
művészetet és háromszoros merészséget követel. 

A legjobb munkásokból puskákkal és bombákkal felfegyverzett csa
patokat kell alakítani a támadásra és az ellenség ^központjainak' (tiszti 
iskolák, távíró, telefon stb.) bekerítésére ezzel a jelszóval: Mindnyájan 
elpusztulunk, de nem engedjük át az ellenséget.'"^ 

A petrográdi fegyveres felkelés Lenin átalános útmutatásának vonalán 
haladt és győzelemmel fejeződött be.. A történelem igazolta Lenin láng
eszű előrelátását,! bebizonyosodott, hogy Lenin helyesen határozta meg a 
fegyveres felkelés elkezdésére azt az időpontot, amikor a forradalom 
erői a legkisebb ellenállásra találtak a burzsoá rendszer védelmezői ré
széről. A Lenin-vézette bolsevik párt győzelemre vitte a szocialista for
radalom ügyét és a világtörténelem folyamán először létrejött a felsza
badult munkások és parasztok állama. 

A fegyveres felkelés petrográdi győzelme után a szocialista forra
dalom diadalmas vihara végigsöpört egész Oroszországon. Az orosz mun
kásosztálynak a hatalom megragadásáért vívott harcát Lenin vezette. 
Lenin egyik munkatársa, Padvojszkij, aki ebben az időben a Petrográdi 
Katonai-Forradalmi Bizottság elnöke volt, így emlékezett vissza Leninnek 
1917 októberében kifejtett tevékenységére: 

„Ebben a kritikus és felelősségteljes időszakban a bolsevikok katonai 
szervezete gigantikus agitációs és szervező tevékenységet folytatott. Ez a 
munka állandóan a Központi Bizottság direktíváit igényelte és ezekért 
a direktívákért a katonai szervezet Vlargyimir Iljicshez fordult, hogy 
ennek a hallatlanul felelősségteljes ügynek irányt szabjon, Vlagyimir 
Iljics saját munkamódszerének megfelelően dolgozott és a legpontosabb, 
a valóságnak legmegfelelőbb információt követelte meg . . . Ez a munka . . . 
őt szervesen kötötte össze a katonai szervezet magjával és aktívájával."30 

29 U. o. 175—176. old. 
30 idéz i : Kuzmin V. I. Lenin vo glave oboroni szovjetszkoj sz t rani . (1918— 

1920 gg.) Vojennoje Izdatyelysztvo Moszkva 1953. 19—20. old. 
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V. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után a győztes 
orosz munkásosztály merőben új helyzet, új feladatok előtt állott. A 
világimperializmus tengerében létrejött a szocializmus szigete, amelynek 
megsemmisítésére megszületésének első percétől kezdve vad gyűlölettel, 
készülődtek a szocializmus külső és belső ellenségei. 

A gyáva és kishitű elemek nem hittek Szovjet-Oroszország jövőjé
ben, nem hitték, hogy a proletariátus fiatal állama fennmaradhat az 
ellenforradalom sokszoros túlerejének támadásaival szemben. A bolse
vikok is tisztában voltak azzal, hogy az imperializmus és a belső ellen
forradalom erőinek fegyveres támadása nem fog sokáig váratni magára. 
Lenin és harcostársai azonban nem rettentek vissza a hatalmas túlerőtől, 
nem roppantak össze az óriási felelősség súlya alatt, hanem bízva az 
orosz munkásosztály forradalmi hősiességében és a világ öntudatos dol
gozóinak szolidaritásában, a győzelembe vetett hittel néztek az elkövet
kezendő harcok elébe. Lenin tudta, hogy a felszabadult dolgozók államá
nak óriási erőforrásai, óriási tartalékai vannak, amelyek lehetővé teszik, 
hogy sikeresen szálljon szembe a gazdaságilag erősebb, jobban felszerelt 
hadseregekkel rendelkező támadókkal. 

„Egy olyan országinak, ahol a bankok államosítva vannak, védelmi 
képessége, katonai ereje nagyobb, mint az olyan országé, ahol a bankok 
magánkézben maradnak. Egy olyan paraszti ország katonai ereje, ahol a 
föld a parasztbizottságok kezén van, nagyobb, mint az olyan országé, 
ahol a föld a földesurak birtokában van"3i — írta Lenin még az októberi 
forradalom előtti időkben. 

Abból a mélységes meggyőződésből kiindulva, hogy amennyiben az. 
orosz munkásosztály és az orosz nép minden erejét mozgósítja, győzelmet 
arathat a külső és belső ellenségek felett, a bolsevik párt a lángeszű 
vezérrel: Leninnel az élén hatalmas energiával kezdett a proletárállam 
fegyveres erejének megszervezéséhez és kiadta a jelszót: „mindent a 
győzelemért!", „mindent a háborúért!" 

A proletárállam fegyveres erejének megszervezése gyökeréig új fel
adatként állott a bolsevik párt előtt. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalmat megelőző időkben még el
méletileg sem vetődött fel a kérdés: hogyan és milyen fegyveres erőt kell 
szervezni a proletárállam védelmére, ha a szocialista forradalom csupán 
egy országban győz és nem egyidejűleg valamennyi jelentős országban. 
Marx és Engels abban a meggyőződésben voltak, hogy a proletariátus 
Európában (legalábbis a legszámottevőbb országokban) egyidejűleg vívja 
ki a hatalmat. Ezért olyan eshetőséggel nem is foglalkoztak, hogy mit 
kell tennie a fiatal proletárállamnak, ha a rá támadó ellenséges ellen
forradalmi hatalmak reguláris hadseregeinek támadásával szemben kell 
védekeznie. Marx és Engels óta a tudományos szocializmus egyik alap
vető tétele volt az, hogy a szocialista forradalomnak szét kell zúzni az 
állandó hadsereget és helyette az egész népet kell felfegyverezni. 

Hasonló álláspontot foglalt el ebben a kérdésben a Nagy Októberi 

31 Lenin Müvei 25. kötet 388. old. 
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Szocialista Forradalom előtt (és egy ideig azt követően is) a bolsevik 
párt és maga Lenin is. 1917 márciusában egyik Svájcból küldött levelé
ben írta Lenin, hogy ha a proletariátus meg akarja védeni vívmányait, 
és előre akar haladni, a régi államgépezetet újjal kell felcserélnie, úgy, 
hogy „a rendőrséget, a hadsereget és a hivatalnoki kart egybeolvasztja 
a mind egy szálig felfegyverzett néppel"^ „Milyen milícia kell nekünk, 
a proletariátusnak, valamennyi dolgozónak?" — teszi fel a kérdést Lenin 
ugyanebben a levélben, és így válaszol: „Valóban népi milícia, vagyis 
olyan, amely, először is, az egész lakosságból, az egész felnőtt férfi és 
női lakosságból áll, másodszor pedig egyesíti magában a népi hadsereg 
funkcióit és a rendőrség funkcióit, az állami rend és az 'államigazgatás 
fő és alapvető szervének funkcióit." „Az egész népnek egy szálig meg 
kell tanulnia a fegyverforgatást és egy szálig be kell lépnie a milíciába, 
amely felváltja a rendőrséget és az állandó hadsereget"3^ — írja később. 
Lenin még 1917. október 29-én, a petrográdi garnizon képviselői előtt 
tartott beszédében is megismételte ezt a gondolatot. 

Az ellenforradalmárokkal szemben folytatott harcok és a külföldi 
intervenció tapasztalatai azonban hamarosan meggyőzték a bolsevik párt 
vezetőit arról, hogy az adott körülmények között a milícia-rendszerű 
fegyveres erő nem képes a proletariátus állama előtt álló katonai fel
adatok maradéktalan megoldására. Az egész nép felfegyverzésének 
abban az időben nem volt meg a lehetősége sem. 

Az a gondolat, hogy a szovjet állam csak úgy tud külső és belső 
ellenségei felett diadalmaskodni, ha hatalmas reguláris hadsereget szer
vez, fokozatosan alakult ki Leninben. 

Az Októberi Forradalmat követően a bolsevik párt vezetői feltéte
lezték, hogy a proletariátus új fegyveres erejének létrehozásáig, átme
netileg fel lehet használni a régi hadsereg maradványait is. Miután 
azonban 1917 decemberének közepén Lenin egy, a régi hadsereg ka
tonáiból összehívott kongresszus tagjainak feltett kérdéseire olyan ér
telmű válaszokat kapott, amelyek tagadták a régi hadsereg használható
ságát, világossá vált, hogy a régi hadsereg még átmenetileg sem képes 
a proletárállam védelmét ellátni. Lenin az Oroszországi Kommunista 
(bolsevik) Párt VII. kongresszusán hangoztatta, hogy a hadsereget minél 
előbb le kell szerelni, mert az beteg szerv. A régi hadsereg alakulatainak 
használhatósága tekintetében az sem eredményezett lényeges változást, 
hogy a Hadügyi Népbiztosság vörösgárdistákból, matrózokból és a hát
országi helyőrségek katonáiból önkéntes osztagokat szervezett, amelyeket 
a régi egységekhez osztott be azok erkölcsi szellemének, harckészségének 
felemelése érdekében. 

Mindezek a tapasztalatok a bolsevik párt vezetőit meggyőzték arról, 
hogy a proletárállam védelmét csak erős, magas fokon szervezett és 
fegyelmezett reguláris hadsereg képes ellátni. 1917 december 21-én, Lenin 
vezetésével egy bizottság ült össze, hogy kidolgozza a szovjetállam szo
cialista hadseregének: a Vörös Hadseregnek létrehozásával kapcsolatos 
irányelveket. A bizottság határozatot hozott, amelyben leszögezte: „A 

32 Lenin Művei 23. köte t 354. old. 
33 U. o. 356. old. 
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Vörös Hadsereg a munkások és parasztok hadserege, önkéntesekből te
vődik össze — a dolgozók legöntudatosabb részéből. Az új hadsereg 
alakulatai feltöltésének munkája a helyi szovjetekre bízatik."34 

Néhány hét elmúltával a szovjet kormány kiadta a Munkás-Paraszt 
Vörös Hadsereg szervezéséről szóló dekrétumot.35 

A német intervenciósokkal folytatott harcok tapasztalatai minden 
tekintetben igazolták a Vörös Hadsereg létrehozásáról szóló intézkedés 
helyességét. 1918 februárjában a fiatal Vörös Hadsereg megállásra kény
szerítette a német hódítók jól felszerelt, nagy harci tapasztalatokkal ren
delkező csapatait. 

Az 1918-as év elején lezajlott harcok tanulságait elemezve a szov
jetállam vezetői arra a meggyőződésre jutottak, hogy az önkéntességi elv 
alapján nem lehet megfelelően biztosítani a Vörös Hadsereg megfeleld 
létszámra való feltöltését és utánpótlását. Ezért 1919 tavaszán megkezd
ték az előkészületeket az önkéntes-rendszerről a behívási rendszerre való 
áttérésre. 

Így, a gyakorlattal szoros kapcsolatban, az elkövetett hibákon okulva, 
kísérletezve, lépésről lépésre haladt előre a Lenin-vezette bol
sevik párt a reguláris szocialista hadsereg megteremtésének útján. 
„Egyik kísérletet a másik után hajtottuk végre, megpróbálkoztunk azzal, 
hogy önkéntes hadsereget hozzunk létre, tapogatózva haladtunk előre, 
keresgéltünk, próbálgattunk milyen úton-anódon lehet a feladatot az 
adott körülmények között megoldani"36 — emlékezett vissza Lenin később 
a Vörös Hadsereg építésének kezdeti időszakára. 

Az az út, amelyen a Lenin-vezette bolsevik párt a reguláris szo
cialista hadsereg felépítéséig eljutott, ragyogó bizonyítéka annak a dog-
matizmustól mentes, az alkotó marxizmus talaján álló szemléletnek, 
amellyel az orosz munkásosztály forradalmi élcsapata sikeresen küzdötte 
le a hatalom meghódításáért és megtartásáért folyó harc során felmerült 
akadályokat. 

A fiatal szovjet állam még csak kezdetén tartott fegyveres ereje 
építéséinek, amikor a szocializmus külső és belső ellenségei összefogott 
támadást indítottak ellene. A munkásosztály hatalmának léte vagy nem
léte függ attól, hogy a fiatal hadsereg és a hátország képes lesz-e 
azokra a hallatlan erőfeszítésekre, amelyeket a belső ellenforradalmáról-; 
és az intervenciósok ellen vívott harc érdekei megköveteltek. A szovjet
hatalom életének középpontjába a háború került. 

„A politikai helyzet lényege most a katonai helyzet"37 — mondotta 
Lenin a fegyveres felkelés győzelme után a petrográdi helyőrség ezred
képviselőinek tanácskozásán. A történelmi helyzet követelményeinek 
megfelelően Lenin, mint az orosz proletariátus politikai vezére, szük
ségszerűen a katonai ügyek legfőbb irányítójává is vált. Ebben a minő
ségben Lenin szerves egységben fogta össze a politikai és katonai stra
tégiát és taktikát, és mint a hadügyek legfőbb vezetője is zseniális 
képességekről tett bizonyságot. 

34 P ravda , 1925. február 25. Padvojszki j v isszaemlékezése . 
35 A d e k r é t u m 1918. j a n u á r 15-én je lent meg. 
3ö Lenin Művei 29. köte t 146. old. 
37 Lenin Művei 26. köte t 27C. old, 
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Lenin, mint legfőbb katonai vezető, mindig az objektív helyzet elem
zéséből indult ki, nem hagyta magát félrevezetni semmiféle előítélettől, 
vagy hangzatos frázistól. A kitűzött cél elérése érdekében a legnagyobb 
nehézségektől sem riadt vissza, szembe tudott nézni a valósággal és a 
végső célt: a szocializmus győzelmét szem előtt tartva, vállalni tudta 
a legnépszerűtlenebb feladatokat is. Lenin hallatlanul merész és bátor 
volt, amikor a szocializmus ügye azt követelte meg, de tudott vissza
vonulni is, amikor a helyzet szükségessé tette. 

Lenin kiváló stratégiai képességének, zseniális előrelátásának pél
dája volt a breszt—litovszki békével kapcsolatban elfoglalt álláspontja. 
1918 eleje az oroszországi proletárdiktatúra egyik legnehezebb időszaka 
volt. A német intervenciósok támadásra- indultak a szovjethatalom el
len, amely akkor még nem rendelkezett a háború győzelmes megvívá
sához szükséges erőkkel. Lenin — szembeszáll va" azokkal a nézetekkel, 
amelyeik szerint a szovjethatalomnak nem lett volna szabad súlyos áldo
zatokkal járó békét kötni a német imperialistákkal — kezdettől fogva 
hangoztatta, hogy a békét meg kell kötni, mert a népnek és a hadsereg
nek lélegzetvételi szünetre van szüksége és az adott viszonyok között a 
szovjet állam nem rendelkezik a német támadók visszaveréséhez szük
séges fegyveres erővel. ,,A hadsereg teljes demoralizáltsága mellett ka
landorpolitika volna háborút viselni a katonák többségének akarata elle
nére, ahhoz pedig, hogy valóban szilárd és eszmeileg felvértezett szocia
lista munkás-paraszt hadsereget teremtsünk, legalábbis hónapokra, meg 
hónapokra van szükség"38 — írta Lenin 1918 januárjában. 

Az úgynevezett „baloldali kommunisták" nézeteivel szemben — akik 
többek között azzal érveltek a béke megkötése ellen, hogy a nyugat
európai forradalmi mozgalmak győzelméig Szovjet-Oroszországnak fegy
veres harcban kell kitartania, vállalva annak kockázatát is, hogy az inter
venciósok a szovjethatalmat leverik — Lenin rámutatott, hogy a szocia
lista állam kormánya nem építheti taktikáját eshetőségekre, arra, hogy 
megpróbálja meghatározni: rövid időn belül bekövetkezik-e az európai 
szocialista forradalom győzelme, vagy sem. Szovjet-Oroszország kormánya 
nem folytathat hazárdjátékot, mutatott rá Lenin. Hangsúlyozta, hogy az 
adott körülmények között a különbéke megkötése az az eszköz, amely-
lyel a legjobban ki lehet használni a két imperialista csoport ellenséges
kedését és lélegzetvételi szünethez lehet jutni a szocialista építés érdeké
ben. „Most tudnunk kell vis,szavonulni"39 — hangoztatta Lenin, ugyanak
kor rámutatott, hogy ezt a visszavonulást az erők rendezésére, az ellen
támadás előkészítésére kell felhasználni. 

Az események minden tekintetben Lenint igazolták. Szovjet-Orosz
ország súlyos árat fizetett'azért, mert időbe tellett, amíg Lenin le tudta 
győzni a különbéke megkötésével szemben megnyilvánult ellenállást. A 
különbéke azonban-létrejött és így a szovjethatalom egy időre lélegzet-
het juthatott és a helyzetet kihasználva, minden erejét az újabb har
cokra való felkészülésre fordíthatta. 

A breszti béke megkötése után Lenin a szovjethatalom soron követ-

38 Lenin Művei 26. kötet 464. old. 
39 Lenin Művei 27. köte t 87. old. 
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kezo feladatait abban jelölte meg, hogy minden erőt a hadsereg építésére 
és a hátország megszilárdítására kell fordítani. 

A felszabadult dolgozók állama eredményesen használta fel a rendel
kezésre álló rövid lélegzetvételnyi szünetet és amikor a szovjet népnek 
újabb támadásokkal kellett szembenézni, már felkészülten várta azokat. 
Még egy fél esztendő sem telt el a breszti béke megkötése óta, az orosz 
proletariátus országa már új, erőteljesen növekvő szocialista hadsereg
gel rendelkezett, amely győzelmesen állta meg a helyét az ellenforra
dalmárok támadásaival szemben. 1918 augusztusában a I. közoktatásügyi 
kongresszuson Lenin jogos büszkeséggel állapíthatta meg, hogy a pro
letárállamnak már megvan az a fegyveres ereje, ami a győzelmet bizto
sítja az ellenforradalom erői falett: 

„Bármilyon nehéz volt is ismét hadiállapotot teremteni egy olyan 
országban, melyben a nép maga taposta szét a háborút és maga törte 
össze a régi hadsereget, bármilyen nehéz volt is megszervezni a hadse
reget, miközben éles polgárháború dúlt — legyőztünk minden nehézséget. 
A hadsereg létrejött, és a győzelem a csehszlovákok, a fehérgárdisták, 
a földbirtokosok, a tőkések és a kulákok felett biztosítva van."40 

Lenin, mint a szovjet állam legfőbb katonai vezetője, nem csupán 
a katonapolitika általános irányát szabta meg, hanem nagyarányú mun
kásságot fejtett ki az egyes hadműveletek közvetlen előkészítésében és 
irányításában is. Lenin, mint a Védelmi Tanács elnöke, minden vala
mennyire is jelentős hadművelet tervének kidolgozásában, végrehajtá
sában és ellenőrzésében részt vett. Gljasszer, aki az 1918—1920-as évek
ben a Népbiztosok Tanácsának titkára volt, így emlékezett vissza Lenin 
katonai vezető tevékenységére: ,,A polgárháború idején dolgozószobája 
valamennyi haditevékenység .vezérkara' volt. Asztalán csaknem mindig 
katonai térképek feküdlek, melyeken ő akármelyik frontembernél jobban 
tájékozódott; a hadműveletek minden részletéről a legaprólékosabb tájé
koztatást követelte meg, táviratok tucatjait küldte minden frontra, bizott
ságokat és értekezleteket hivott össze (időnként éjjel), hogy ezt, vagy 
azt a katonai problémát megoldják.''41 • 

Leninnek a hadműveletek közvetlen vezetése terén kifejtett munkás
ságának arányait érzékelteti az a tény, hogy Lenin katonai levelezésé
ben több mint ötszáz olyan utasítás, direktíva, és parancs maradt ránk, 
amelyekben Lenin közvetlen utasításokkal látja el a különböző katonai 
vezetőket. Ezekben az utasításokban nemegyszer olyan problémákat vet 
fel, amelyek meggyőzően bizonyítják, hogy Lenin kiválóan ismerte a 
modern háború hadműveleti művészetét és harcászatát is. 

* 

Leninnek a fegyveres harcról, a háborúról szóló tanításai a marxiz
mus—leninizmus szellemi fegyvertárának kimagasló értékei közé tartoz
nak. E tanítások alapját képezik annak a szocialista hadtudománynak, 
amely az első proletárállam fegyveres erejét győzelemre segítette a .pol
gárháború, a külföldi katonai beavatkozás és a fasiszták támadásának 

40 Lenin Művei 28. köte t 75. old. 
41 Kuzmin i. m. 23. old. 

22 



.súlyos éveiben, és amely vezérlő eszméje az első szocialista állam mellé 
felsorakoztatott újabb szocialista országok hadseregeinek is. A szocia
lista hadművészet alapjainak kidolgozásában Lenin legfőbb forrása a 
proletariátus osztályharca volt. Azok a tanulságok, amelyeket Lenin a 
proletariátus osztályharcánák politikai és katonai stratégiájából, vala
mint taktikájából levont, felbecsülhetetlen értékű útmutatásokat jelen
tenek a szocialista hadtudomány számára. A szocialista tábor fegyveres 
erői Lenin tanításainak szellemében nevelkedve, az ő útmutatásai szerint 
készen állnak arra, hogy felszabadult népük békéjét, a szocializmus ügyét 
megvédjék minden támadással szemben. 

# 
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A DÉLVIDÉKI HADMÜVELETEK 1848 NYARÄN ES ŐSZÉN 

Balázs József százados 

Az 1848-as márciusi forradalom nagy lelkesedést váltott ki egész 
Magyarországon, így a nemzetiségek körében is. Március vívmányai azt 
a hitet ébresztették a nemzetiségekben, hogy a „szabadság, egyenlőség, 
testvériség" polgári demokratikus jelszavak alapján elindult mozgalmak 
számukra is meghozzák az elnyomatás megszüntetését és követeléseik 
valóra váltását. 

Magyarország nem magyar népei azonban csakhamar a márciusi for
radalom vívm'ányait meghaladó követelésekkel léptek fel. Ezek a követe
lések részben jogos nemzeti törekvésekből fakadtak, több kérdésben azon
ban túlmentek azokon a kereteken, amelyeken belül a magyar forrada
lom akkori kiforratlan helyzetében lehetőség nyílt volna a megegyezésre. 
Két tényező nagyon jelentős befolyást gyakorolt a nemzetiségi mozgal
mak alakulására, mégpedig: a magyar forradalom vezető erejének, a kö
zépbirtokos nemességnek osztály korlátai, valamint a császári udvar mes-
terkedései. 

A középbirtokos nemesség nem értette meg, hogy a forradalom győ
zelmének egyik feltétele az elnyomott népek szoros szövetsége, ezért még 
a tárgyalások felvételére sem mutatott hajlandóságot. Ezzel egyengették 
a reakció számára a nemzetiségek megnyeréséhez vezető utat és egy na
gyon jelentős szövetségestől fosztották meg magukat. Ebben a helyzet
ben az osztrák kormány a maga érdekében tudta felhasználni a nemzeti
ségeket a magyar függetlenségi harc leveréséért és a forradalom vívmá
nyainak megsemmisítéséért folytatott küzdelmében. Sajnos, a nemzeti
ségek nem ismerték fel, hogy bármennyire korlátozottak voltak is a for
radalom által biztosított jogok, mégis inkább várhatták — a kedvező hely
zet létrejöttekor — követeléseik valóra váltását a forradalom útjára lépő 
magyar kormánytól, mint a velejéig reakciós császári udvartól. Ehhez a 
felismeréshez későn, a magyar szabadságharc leverése után jutottak el 
Magyarország nem magyar népei, amikor keserűen ébredtek annak tuda
tára, hogy csupán eszközként használták fel őket a Habsburg-trón meg
mentése érdekében és szolgálataik „jutalmaként" még azokat a jogokat 
is elvesztették, amelyeket a márciusi forradalom biztosított számukra. 
A magyar forradalom vezetői szintén későn döbbentek rá, hogy az ön-
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rendelkezési jog megadásával maguk mellé kellett volna állítani a nem
zetiségeket. 

A magyarországi szerbek többsége kezdetben lelkesen üdvözölte a 
magyar forradalmat és hitet tett a polgári demokratikus eszmék mellett. 
Ugyanakkor még márciusban, majd április elején előterjesztették követe
léseiket, amelyek akkor nem haladták túl azokat a határokat, amelyek 
lehetetlenné tették volna a megegyezést. A magyar kormány ahelyett, 
hogy tárgyalásokba bocsátkozott volna a szerb küldöttséggel, április 8-án 
mereven visszautasította a követeléseket azzal az indokolással, hogy azok 
egy részét az országgyűlés már teljesítette, a szerb nemzet elismeréséről 
pedig szó sem lehet. A kormány elutasítása azt eredményezte, hogy a szer
bek körében az osztrák-barát elemek kezébe került a vezetés, a szerb 
mozgalmak egyre szélsőségesebb irányba fejlődtek, s a határőrvidéki szer
bek rövid idő múlva fegyverrel támadtak a magyar forradalom ellen. Sú
lyosbították a helyzetet a nemzetiségi területeken kirobbant parasztmoz
galmak is, amelyek ellen a magyar kormány mindenütt könyörtelenül 
lépett fel. 

A szerbek mozgalmaiban jelentős szerepet játszott a görögkeleti egy
ház, mivel a görgkeleti vallást a szerbek nemzeti vallásuknak tekintették. 
Április végén annyira feszültté vált a helyzet a szerbek és magyarok kö
zött, hogy április 24-én Nagykikindán, 26-án pedig Óbecsén összetűzésre 
került sor a szerbek és magyarok között, s a szerbeket a Nagy
kikindán állomásozó huszárezred is csak két nap alatt tudta megfékezni. 

A kormány április végén" a rend helyreállítása végett Kikindára Kiss 
Ernő ezredes parancsnoksága alatt mintegy 2000 főből álló egységet, 
Óbecsére pedig Csuha őrnagy alatt 6 gyalog századot és 1 üteget rendelt 
ki, Csernovics Péter Temes megyei főispánt pedig április 27-én az egész 
Bánságra, Bács-Bodrog és Arad megyére kiterjedő jogkörrel teljhatalmú 
királyi biztossá nevezte ki. 

Ujabb állomást jelentett a szerbek mozgalmában a május 13-án Kar
lócán megtartott kongresszus, amelyet előbb Újvidékre hívott össze önha
talmúlag Rajačic József karlócai érsek, de a Csernovics királyi biztos 
által elrendelt statárium miatt ott nem tudtak megtartani. A karlócai 
kongresszus határozatai mély szakadékot húztak a magyarok és szerbek 
közé. A gyűlés, amelyen a török fennhatóság alá tartozó szerb fejedelem
ség küldöttei is részt vettek, Rajačic érseket szerb patriarchává, Supljikac 
határőrvidéki ezredest pedig szerb vajdává választotta, követelte a szerb 
vajdaság felállítását, a szerb vajdaság és a horvát királyság szövetségre 
lépését és a hozott határozatok megvalósítására egy 48 tagú bizottmány 
megválasztását. Csernovics kísérletet tett a szerbekkel való megegyezésre, 
de tárgyalásai kudarccal végződtek. Ezt követően a szerbek megkezdték 
az előkészületeket a fegyveres felkelésre. A Karlócán megválasztott bi
zottmány, az úgynevezett főodbor, és különösen annak elnöke, Stratimiro-
vic György, aki egyben a szerb felkelők főparancsnoki teendőit is ellátta, 
fáradhatatlanul szervezte a fegyveres felkelést. A főodbor az egész szerb 
népet fegyverbe szólította és június közepéig 5 szerb tábor alakult: • 

1. Periasznál, a Tisza bal partján; 
2. Újvidék és Karlóca között, a szerb patriarcha székhelyének bizto

sítására; 
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3. Temerinnél, a nagy és kis római sáncok kereszteződésénél; 
4. Szenttamásnál ; 
5. Alibunáron. 
A felkelés szervezését nagymértékben megkönnyítette az a körül

mény, hogy a határőr ezredek többsége már a szervezkedés megindulá
sakor csatlakozott a felkelőkhöz. A határőrvidék katonai szervezete ké
pezte az alapját a szerb fegyveres felkelésnek, mert nemcsak jól kikép
zett katonákat és tiszteket biztosított, hanem a határőr ezredek fegyver
es lőszerraktáraiból a tömegesen jelentkező szerb parasztok felfegyver
zését is meg tudták valósítani. A római sáncoknál alakult tábor magvát 
például a titeli sajkás zászlóalj képezte. Ugyancsak csatlakozott már jú
liusban az egész pétervaradi határőr ezred körzete is. A titeli sajkás 
zászlóalj Zimonyban állomásozó osztálya Karlócára evezett és a főodbor 
parancsnoksága alá helyezte magát. Jelentős segítséget kaptak a magyar
országi szerbek a török fennhatóság alatt álló szerb fejedelemségből. 
Június 14-én nagy számú felkelő jött át Szerbiából,1 akiket a magyaror
szági szerbektől való megkülönböztetés véget szerviánusoknak neveztek, 
de jöttek kisebb létszámú csapatok Boszniából és Hercegovinából is. A fő
odbor határozott ténykedésének eredményeként június közepén már 
15 000-nél több felkelő volt fegyverben. Az események irányításában nagy 
szerepet játszott Mayerhofer belgrádi osztrák konzul, aki nemcsak szer
biai önkéntesek toborzásával segítette a szerb felkelést, hanem Rajači«: 
érseken keresztül, mint annak fő tanácsadója, ő volt a felkelés tulajdon
képpeni irányítója. 

A magyar kormányt rendkívül nehéz helyzet elé állította a szerb fel
kelés. A nemzetőrség szervezése ugyan eredményesen folyt, de nagyobb 
hadműveletekre alkalmatlan volt. Az újonnan szervezett 10 honvéd
zászlóaljnak csak egy részét lehetett a Délvidékre küldeni. A magyar.had
ügyminisztérium fennhatósága alá helyezett volt császári alakulatok meg
felelő erőt biztosítottak volna a felkelés leverésére, de ezek alkalmazását 
döntőéin befolyásolta a tisztek állásfoglalása. A császári tisztek egy része 
nyílt ellensége volt a magyar forradalomnak, másik része — júniusban 
ide tartozott a tisztek többsége — nem tudott eligazodni az osztrák kor
mány kétszínű politikáján, minek következtében sem a szerbek, sem a 
magyarok mellett nem foglaltak állást, harmadik része — és meg kell 
mondanunk, hogy csak elenyésző része — fenntartás nélkül teljesítette a 
kormány parancsait. Ebből következett, hogy a császári katonaság, első
sorban tisztjeik miatt, jóformán tétlenül nézte a szerbek fegyveres ké
szülődését. Igen jellemző példa erre Piret altábornagy temesvári főhad-
parancsnok magatartása. A szerbek június elején Nagybecskereket, Újvi
déket és Óbecsét veszélyeztették. A katonaság beérkezéséig ezekre a he
lyekre mozgó nemzetőröket vezényeltek, de Piret megtiltotta, hogy a nem
zetőrök a kijelölt őrvonalat átlépjék, s a határőrvidék*et megtámadják, 
„nehogy — amint azt június 6-án a magyar kormányhoz intézett levelé
ben kifejtette — bármely erőszakos lépés által kiszámíthatatlan zavar idéz
tessék elő". A szerbek tehát háborítatlanul szervezkedhettek, sőt június 
10-én még panaszt is tettek Hrabovszky János pétervaradi főhadparancs-

l Közlöny 1848. 16. sz. 
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noknál, hogy a magyar nemzetőrségi csapatok a bácsi és bánsági szerb 
helységeket veszélyeztetik és oltalmat kértek Hrabovszkytól. Hrabovszky 
visszautasította a szerbek követelését és rámutatott, hogy ők veszélyez
tetik a békét, nem pedig a magyar nemzetőrök. 

A szerbek elleni első támadó jellegű fegyveres beavatkozást Hra
bovszky altábornagy hajtotta végre 1848. június 11-én. Hrabovszky egy 
gyalog zászlóalj, egy huszár század és egy 6 fontos üteg erejű hadoszlo
pot (kb. 1100 fő) Karlóca ellen rendelt. A hadoszlop a város melletti me
zőn, gyakorlatozás közben lepte meg a karlócai szerb tábor fegyveres 
erőit. A meglepetésszerű támadásra zavar támadt soraikban és először 
harc nélkül akarták feladni a várost, de a lakosság beavatkozása időt biz
tosított számukra a város szegélyének megszállására. A hadoszlop előosz-
tagaihoz beosztott 2 ágyú kartácstűzzel szétverte a felkelők e csoportját, 
majd az egész üteg tüzet nyitott a városra, amit a felkelők végül is kény
telenek voltak elhagyni. Hrabovszky ezután visszarendelte hadoszlopát 
Péterváradra, mivel attól tartott, hogy a mintegy 6000 főnyi ellenség be
keríti. Hrabovszky 1848. június 13-án kelt jelentésében beszámolt az üt
közet lefolyásáról, és kiemelte, hogy a felkelők sok segítséget kaptak a 
környező falvakból. Hrabovszkynak biztosító csapatokkal sikerült meg
akadályoznia, hogy a római sáncokból a karlócai tábor segítséget kap
hasson. 

Saját veszteség: 1 halott, 7 sebesült, az ellenség mintegy 60 halottat és 
sebesültet és kb. 70 foglyot vesztett. 

A karlócai összecsapásnak gyakorlati jelentősége <nem volt, erkölcsi 
szempontból azonban azzal a haszonnal járt, hogy bátorítólag hatott a 
még harcban részt nem vett katonákra, mivel többszörös túlerővel szem
ben sikerült helytállniok. 

Júniusban a Karlóca elleni gyenge erővel végrehajtott támadáson kí
vül említésre méltó katonai jellegű akció nem volt. Ennek oka elsősorban 
abban keresendő, hogy a Délvidékre küldött magyar haderő nem állt egy
séges irányítás alatt. Az itt levő katonaság a temesvári, illetve a péter-
váradi főhadparancsnokság alárendeltségébe tartozott, azonkívül Cser-
novics Péter, majd Vukovics Sebő és Beöthy Ödön kormánybiztosok,is 
rendelkeztek a csapatokkal.2 Az egységes vezetés hiánya eleve lehetet
lenné tette, hogy komolyabb hadműveletet indítsanak a szerb felkelők el
len. Hosszas keresgélés után a délvidéki haderők főparancsnokává Bech-
told altábornagyot nevezték ki. 

A mindkét részről megnyilvánuló soviniszta uszítás" nagyon elmérge
sítette a magyarok és szerbek közötti helyzetet. A véres összetűzések szinte 
napirenden voltak. 

A szerb felkelők létszáma június végén meghaladta a 30 000 főt. 
A Bánságban az első vonalban Alibunárnál 5000 ember Stanimirovic 

parancsnoksága alatt, Periasznál 5000 ember Drakolic parancsnoksága 

2 Csernovics működésével a kormány nem volt megelégedve, azért számára 
csak a Bácskát hagyta meg, a Bánság kormánybiztosául pedig Vukovics Sebő Temes 
megyei alispánt nevezte ki. Csernovics utóda a Bácskában előbb Szentkirályi Mór, 
majd augusztus végén Beöthy Ödön lett. Mind Vukovics, mind Beöthy kormány
biztos becsülettel szolgálta a forradalom ügyét. Nagy szerepük volt abban, hogy 
a katonai vezetésben meglevő zűrzavar nem vezetett a délvidéki magyar haderő 
pusztulásához. 
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alatt; a második vonalban Pancsovánál több ezer emberből álló tábor 
volt alakulóban. 

A Bácskában mintegy 11 000-re volt tehető a szerb felkelők létszáma. 
Ezek az erők Stratimirovic parancsnoksága alatt a következő helyzetet 
foglalták el: 

Első vonal — Turia, Szenttamás, Kovil — a nagy római sáncok mögött; 
a második vonal (tartalék) Titelben és a titeli fennsíkon. 

A Duna jobb partján a karlócai táboron kívül még egy tábor volt 
alakulóban Cserevicsen, összesen kb. 8000 emberrel. 

A magyar haderő létszámát nagyon nehéz megállapítani, mivel a 
nemzetőrök létszáma a gyakori leváltások miatt állandóan változott. 

Június végén a szerb táborok szemmel tartására a következő csopor
tosításban voltak elhelyezve a magyar csapatok: 

1. Alibunárral szemben, Versecen. Parancsnok Blomberg ezredes.. 
Kb. 1500 fő. 

2. Peflasszal szemben. Nagybecskereken és környékén. Parancsnok 
Kiss Ernő ezredes. Kb. 2500 fő. 

3. A római sáncokkal szemben, Öbecsén. Parancsnok Eder vezérőr
nagy. Kb. 2500 fő. 

4. Szenttamással szemben, Ökéren. Kb. 3000 fö. 
Összesen kb. 11 000 fő és 36 ágyú. 
Ehhez járult még a mintegy 15 000 főnyi, részben az örvonalon, rész

ben az egyes helységekben elhelyezett nemzetőrség, s így a szerbek elleni 
támadásra több mint 25 000 főt kitevő katonaság és nemzetőrség állt ren
delkezésre. 

Az erők összpontosításával le lehetett volna verni a felkelést, erre 
azonban sem a temesvári, sem a péterváradi főhadparancsnok nem volt 
hajlandó, az ő intézkedésük nélkül pedig a kormánybiztosok tehetetlenek 
voltak. Ennek következtében bocsátkozott Csernovics a szerbekkel tárgya
lásokba, s június 18-án fegyverszünetet kötött a főodborral. A fegyver
szünet újból a szerbeknek kedvezett, zavartalanul folytathatták a csapa
tok felszerelését és állásaik kiépítését. Közben Szerbiából Knicanin ezre
des jelentős — 4000 főnyi — segítséget is hozott ' 

A fegyverszünet korántsem jelentette az összetűzések szünetelését. 
Június 30-án Alibunárról a nép szerint 600, a katonaság jelentése 

szerint 1500 felkelő támadta meg Szentmihályt és felszólította a község 
román lakosságát a csatlakozásra. Mivel a románok nem csatlakoztak hoz
zájuk, a -felkelők megtámadták őket. A községet 8 helyen felgyújtották, 
70 ház leégett, a községet kirabolták. A helyben és környéken tartózkodó 
katonaság tétlenül nézte a vérontást, „mivel a hadi-kormánytól parancs 
nem vala".3 

Jellemzően adják vissza az egyes városokban uralkodó helyzetet a 
Közlönyben megjelent tudósítások. 

Torontál, július 1. — A nemzetőrség nem tudja fenntartani a rendet, 
mert nincs fegyvere és lőpora.4 

:s Közlöny 1848. 30. sz. 
í U. o. • 

28 



Versée, július 7. — Vlajkoveore betörtek a szerbek és kegyetlenked
tek. A királyi biztos egy huszárcsapatot és egy osztály nemzetőrt indított 
ellenük. — Kevés a katonai erő és nincs ágyújuk, míg az alibunári tábor
ban 6000 fegyveres van legalább 3 ágyúval, amit Fehértemplomban sze
reztek.5 

A felsorolt események korántsem adnak teljes képet a délvidéki álla
potokról, csak azokból az összetűzésekből kívántunk néhányat ismertetni, 
amelyeket a katonaság öntevékenysége megakadályozhatott, vagy legalább
is enyhíthetett volna. Mindez a július 10-ig tartó fegyverszünet alatt tör
tént, s amikor a délvidéki csapatok feletti parancsnokságot Bechtold már 
átvette. Bechtold kinevezése — amint a továbbiakból kitűnik — semmit 
sem változtatott a helyzeten. Ha a magyar fegyverek győzelmet arattak 
valamelyik ütközetben, abban neki nem sok szerepe volt, 

A fegyverszünet július 10-én járt le. A szerbek, vérszemet kapva a 
magyar csapatok tétlenségétől, úgy látszik, elérkezettnek látták az időt a 
támadó hadműveletek megkezdésére. 

Az alibunári tábor július 11-én megtámadta Versecet. 
Blomberg ezredes csapataival a Vlajkovecről Versec felé előnyomuló 

szerbeket megtámadta és szétverte. Az ütközet megvívása több tanulság
gal szolgál. Dicséretet érdemel Blomberg ezredes: a figyelés megszervezé
séért, így nem tudtak a felkelők rajtaütésszerűén támadni; a gyorsaság
ért, ő lepte meg a szerbeket; a harcrend helyes megválasztásáért, két ol
dalról támadta meg az ellenséget; gondoskodott tartalékról; az aradi nem
zetőr tüzéreket nagyszerűen tudta alkalmazni az ellenséges tüzérség ellen; 
a megvert ellenséget üldözte, bár nem az egész lovassággal. 

A szerbek 218 halottat, 191 foglyot, 4 ágyút, 2 lőszerszekeret és egy 
zászlót vesztettek. Fogságba esett a parancsnokuk, Stanimirovic is. 

A magyarok vesztesége 9 halott és kb. ugyanannyi sebesült.« 
Bechtold 1348. július 14-én a szerbek fő fészkének, Szenttamásnak a 

megtámadását határozta el, mint a hadügyminiszterhez küldött jelentésé
ben írja, azzal a céllal, hogy az ellenség erejét és elhelyezkedését kikém
lelje. Ha gyenge ellenállásba ütközik, folytatja előnyoimulását, ha erős el
lenséggel kerül szembe, visszavonul állásaiba és ott megszervezi a tá
madást. 

Bechtold 4 oszlopba tagolta a rendelkezésre álló mintegy 4000—4500 
főnyi haderőt. A négy hadoszlopból háromnak Szenttamás alatt kellett 
egyesülnie, a negyediknek Turiát kellett elfoglalnia. Az arcból támadó 
oszlopokat az ókéri nemzetőrségnek kellett támogatni a csatorna jobb 
partja irányából, tehát Szenttamás ellenkező oldalára mért támadással. 
Mivel napokig folyt a támadás előkészítése, és a magyarok egyáltalán nem 
titkolták támadási szándékukat, a szerbek előre felkészültek a véde
lemre. 

Bechtold a sáncokhoz közel, az ellenség tüzérségi tüzének hatáskörén 
belül állította fel nemcsak tüzérségét, hanem gyalogos és lovas alegysé
geit is, ezzel feleslegesen veszélyeztette katonáit. A támadás mintegy 3 
órás tüzérségi előkészítéssel kezdődött, de a magyar tüzérség kevés kárt 

5 Közlöny 1848. 35. sz. 
6 Közlöny 1848. 35., 36., á9. sz. 

29 



tett a sáncokban. Ezt követően Bechtold csak néhány száz embert enge
dett rohamra, akik behatoltak a helységbe, de mivel a többi alegység nem 
támogatta őket, a szerbek könnyűszerrel visszaverték a rohamot. Mivel az 
ókéri nemzetőrség sem támadta hátba az ellenséget, Bechtold visszavonta 
csapatait Ö becsére. A Turia elleni támadás is kudarccal végződött; ezt a 
támadást a szerbek úgy hárították el, hogy felszedték a Ferenc-csatorna 
hídját. 

Bechtold több súlyos hibát követett el a támadás megszervezésénél és 
levezetésénél. Mindenekelőtt titokban kellett volna elvégezni az előkészü
leteket. A rendelkezésre álló erőkből jóval többet keltett volna összponto
sítani a támadáshoz. Gondoskodni kellett volna átkelési eszközökről vagy 
a híd korábbi biztosításáról. A felderítés szintén kifogásolható, mivel a 
Turia ellen támadó oszlop csak a csatornához érve vette észre, hogy a hi
dat felszedték. Az ókéri nemzetőrségnek nemcsak az utasítást kellett volna 
kiadni, hainem meg is kellett volna teremteni a feltételeket a feladat vég
rehajtásához. A verbászi táborból küldött tudósításból ugyanis fény derül 
arra, miért maradt el a nemzetőrök támadása: A nemzetőrök hangulata 
nem jó — írja a tudósító. — Hiányos az ellátás, forró napban, esőben egy
aránt sátor nélkül táborozunk, főleg pedig amiatt, hogy a katonaság sem
mibe veszi a „gyakorlatlan tömeget". A nemzetőrséget sík téren, sorkato
naság nélkül, ágyúk nélkül alkalmazták, és ugyancsak ágyúk nélkül kel
lett volna nekik a szenttamási hídfőt (jól kiépített sáncok ágyúkkal) jú
lius 14-én elfoglalniuk. Az első kartácstűzre felbomlott a rend a nemzet
őröknél.7 Ez volt tehát az oka annak, hogy a nemzetőrök nem támadtak 
a szenttamási hídfő ellen. A kudarc legfőbb oka az volt, hogy. Bechtold 
nem akart eredményt elérni, amit az is bizonyít, hogy Bácsföldvárról az
zal az indokolással vonta vissza csapatait, hogy az túlságosan közel (140O 
lépésnyire) van a romái sáncokhoz.» 

Július 15-én Écskánál került összeütközésre sor. A perlaszi táborból 
8000 felkelő 22 ágyúval Nagybecskerek ellen indult, de Écskánál Kiss Ernő 
dandárának előőrsébe ütközött. A 2 lovas és 6 gyalogos századból álló 
előőrs 6 órás harcban visszavonulásra kényszerítette az óriási túlerőben 
levő ellenséget. 

Július 16-án Futakot, július 23-án Pancsovát és Uzdint, augusztus 
elején Neuzinát, Szárcsát, Szécsányt és Bókát rohanták meg a felkelők. 

Felvetődik a kérdés, minek köszönhették a szerbek azt a gyorsaságot, 
amivel rajtaütéseiket végrehajtották, hiszen jóformán alig volt lovassá
guk. A lovasság hiányát úgy pótolták, hogy a gyalogságot szekerekre rak-

"' Közlöny 1848. 41. sz. — A magyar kormány 1848 nyarán nem rendelkezett 
elegendő reguláris fegyveres erővel, ezt a hiányt a nemzetőrséggel kívánta pótolni. 
A nemzetőrség harctéri alkalmazásánál a legnagyobb nehézséget azok gyakori 
felváltása okozta. Alig sajátították el ugyanis a legelemibb katonai ismereteket, 
máris újakkal váltották fel őket. A nemzetőrség szolgálati idejének meghosszabbí
tásáért a kormány, de különösen a hadügyminisztérium hosszas vitákat folytatott 
a megyékkel, de eredménytelenül. A kérdés végleges rendezését a nemzetőrség 
önkéntes mobilizációja jelentette, ami azonban. csak 1848 szeptemberében hozott. 
e téren változást. — A nemzetőrség szervezését és alkalmazását részletesen ismer
teti Urbán Aladár: A nemzetőrség önkéntes mobilizációja 1848 nyarán című tanul
mánya. Megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 1958. 3—4. számában, 124—150. old-

8 Közlöny 1848. 46. sz. 
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ták, s nem egyszer több zászlóaljat szállítottak egyszerre. A szekereket 
nemcsak támadásinál, hanem visszavonulásnál is felhasználták.a 

A magyar kormány a Szenttamás elleni kudarccal végződött támadás 
után mindent elkövetett, hogy a csorbát kiköszörülje. Mészáros hadügy
miniszter a helyszínen tanulmányozta a helyzetet, majd Pestre vissza
térve a képviselőház ülésén számolt be tapasztalatairól. A kormány szer
vező munkája igen eredményes volt. A Bácskában ugyanis mintegy 30 000 
főnyi haderőt sikerült összpontosítani, ami nem lebecsülendő, még akkor 
sem, ha kb. az 50 százaléka nemzetőr. A fegyvernemek megoszlása: 19 
gyalog zászlóalj, 17 lovas század, 81 v üteg és 2 mozsár. Ezek a csapatok 
augusztus közepén Verbászon, Temerinben és öbecsén voltak összpon
tosítva. 

E sereggel szemben álló ellenséges erők: Szenttamáson és Tiirián 
6000—7000 ember, a nagy római sáncokban 12 000—15 000 ember, Karlóca 
környékén pedig 8000-10 000 ember, összesen tehát 26 000-32 000 fő. 

A támadás előkészítése alatt a felkelők három alkalommal kíséreltek 
meg támadást, mindannyiszor eredménytelenül. 

Bechtold a kormány ismételt sürgetésére augusztus 19-én újabb tá
madást határozott el Szenttamás ellen. Elgondolása szerint három irány
ból indítanak támadást. Wollenhoffer tábornok hadoszlopa Kiskér felől. 
Bakonyi Sándor ezredes hadoszlopa a Ferenc-csatorna mentén Verbász 
felől, végül egy kisebb hadoszlop Óbecse felől támad. Ezzel egyidejűleg 
Kolowrat és Castiglione ezredesek Turiát támadják. 

A támadást Wollenhoffer tüzérsége vezette be; ez csaknem teljesen 
elnémította az ellenséges tüzérséget és nagyszerű lehetőséget teremtett 
a roham végrehajtására. Ezt azonban Bechtold nem engedélyezte, mert a 
másik 2 hadoszlop még nem érkezett be. Wollenhoffer nem kapott pa
rancsot a támadás folytatására, ezért teljesen beszüntette a harcot, mi
nek következtében az ellenségnek jelentős erői szabadultak fel a később 
támadó másik két hadoszlop elleni harcbavetésre. A ^Bakonyi hadosz-
lopnak már-már sikerült a sáncokba betörni, amikor a Wollenhofferrel 
szemben álló, de ott feleslegessé vált felkelők is a Bakonyi hadoszlop el
len fordultak és visszaverték a kezdeti sikereket elért magyar csapato
kat. A Turia elleni támadás is kudarccal végződött. 

A Szenttamás elleni második támadást lényegesen nagyobb erők haj
tották végre, mint az elsőt. Az eseményekből levonhatjuk azt a következ
tetést, hogy a magyar csapatok elfoglalhatták volna a felkelők e fontos 
központját, ha Bechtold nem mulaszt el néihány rendkívül fontos pa
rancsnoki ténykedést. Leginkább a több irányból támadó oszlopok együtt
működésének megszervezését, pontosabban az együttműködés megszerve
zésének elhanyagolását kifogásolhatjuk, továbbá a szoros együttműködést 
biztosító összeköttetés megszervezésének és biztosításának hiányát. Ezek 
a mulasztások eleve meghatározták a támadás eredményét. 

Perczel Mór a képviselőház augusztus 21-i ülésem éles szavakkal nyi
latkozott a délvidéki eseményekről és az ott levő parancsnokok ténykedé
sét árulásnak bélyegezte. A képviselők többsége elítélte Perczeit ezért a 

9 Rüs tow: Az 1848—1819-diki magya r had já ra t tö r téne te . Pest , 1866. 1. kö te t 
39—41. old. 
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cselekedetéért, de a délvidéki hadműveletek sikertelensége és a parancs
noki kar — főleg pedig Bechtold — lagymatag tevékenysége elég okot szol
gáltattak Perczelnek ehhez a megállapításhoz. Bechtold az árulás vád
jára leköszönt parancsnoki posztjáról, és mintha csak igazolni akarta vol
na Perczeit, később a császári hadsereg soraiban harcolt a magyar hon
védsereg ellen. 

Augusztus végén még több kisebb összetűzésre került sor a Bácská
ban, de lényeges változást csak az jelentett, hogy a felkelőknek sikerült 
augusztus 29-én Péterváradot a magyar csapatoktól elvágni. Augusztus 
végén a Bánátban is több rajtaütést hajtottak végre a szerb felkelők. 

Kiss Ernő ezredes, aki Nagybecskereken és környékén volt védelmi 
állásban, elhatározta, hogy Bechtold parancsa ellenére támadásba megy 
át. Szeptember 2-án Écskán összpontosította a rendelkezésre álló erőket 
és váratlan támadást intézett az elsáncolt, jól kiépített és erős őrséggel 
ellátott Periasz ellen. A meglepetésszerűen végrehajtott rohamnak a vé
dők nem tudtak ellenállni, védelmi állásaikból a nagy hősiességgel har
coló magyarok ellen visszavonulni kényszerültek Titelbe. Kiss ezredes 
az elfoglalt erődítéseket leromboltatta. 

A Periasz ellen támadó magyar egységek erejéről a szabadságharc 
történetével foglalkozó munkákban eltérő adatokat találunk. Rüstow po
rosz hadtörténész a magyar erőket 5 gyalog zászlóaljra (szerinte többnyire 
nemzetőrök voltak), 6 lovas századra és 16 ágyúra, összesen mintegy 5000 
emberre becsülte.10 Vukovics szerint Kiss ezredes két sorgyalog zászló
aljjal, egy honvédzászlóaljjal, a bihari nemzetőrség két századával, egy 
önkéntes vadász csapattal, 6 huszár századdal és 2 telep (üteg) ágyúval 
rendelkezett.11 Az ütegek ebben az időszakban 6 ágyúból álltak, tehát 
"Vukovics 12 ágyúról tesz említést. Olchváry Ödön, aki részletesen megírta 
a délvidéki hadműveletek történetét, a következő erőket adja meg: a 37. 
gyalogezred 3. zászlóalja (6 század), a 39. gyalogezred 3 százada, a 10. hon
védzászlóalj, 2 pesti önkéntes vadász század, a bihari nemzetőrök egy szá
zada, 6 huszár század és 10 ágyú, mégpedig egy 6 fontos üteg és négy 
nemzetőrségi löveg, összesen 3480 ember és 10 ágyú.12 Ha ezeket az adato
kat összevetjük a Közlönyben megjelent tudósítások adataival, megálla
píthatjuk, hogy Olchváry adatait kell elfogadnunk, kivéve a tüzérséget, 
mivel egy szeptember ,3-án kelt nagybecskereki tudósítás szerint a ma
gyarok 14 ágyúval rendelkeztek. Ez az adat feltétlenül elfogadható, an
nál is inkább, mert a tudósítások a saját erők nagyságát rendszerint csök
kentették, az ellenségét pedig eltúlozták, hogy ezzel is növeljék a győze-
leim értékét, vesztes csata esetén pedig magyarázzák a vereséget. Érde
mes összevetnünk ilyen szempontból a Közlöny 1848. szeptember 8-i szá
mában megjelent két nagybecskereki tudósítás adatait. Az egyik tudósítás 
felsorolja a magyar erőket (9 gyalog század, 1 honvédzászlóalj stb.), a má
sik tudósítás szerint, mely ugyancsak szeptember 3-án kelt, ,,— seregünk 
alig állott 1400 főből". Ez utóbbi adat nem felel meg a valóságnak, hiszen 
csak a 9 gyalog század és a honvédzászlóalj létszáma meghaladta a 2200-

io u . o. 1. kötet 46. old. 
11 Vukovics Sebő emlékiratai Magyarországon való bujdosása és száműzetésé

nek idejéből. Sajtó alá rendezte: Bessenyei Ferenc. Budapest, 1894. 310—311. old. 
12 Olchváry ö. : A magyar függetlenségi harc 1848—1849-ben a Délvidéken. 

Budapest, é. n. (1902.) 67. old. 
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at, .arról nem is beszelve, hogy vajon egy 1400 főből álló haderő győzelmet 
arathatott volna-e egy 5000 főt számláló, kiépített védelmi állásban levő, 
12 ágyúval rendelkező ellenséges haderő felett? Ügy véljük, semmi szük
ség nincs ezekre a túlzásokra. A perlaszi ütközetben a magyarok szám
beli fölényben levő ellenséget futamítottak meg. A győzelemhez nagy
mértékben hozzájárult Vetter Antal alezredes és Kohlmann százados az 
ütközet tervének kidolgozásával és a harc közben tanúsított bátor helyt
állásával. A tisztek példamutatása magával ragadta a még harcban részt 
nem vett nemzetőröket is. Kiss Pál századost, a bihari nemzetőrök pa
rancsnokát a harcban tanúsított elszántságáért Kiss ezredes még az üt
közet napján őrnaggyá léptette elő. Az előléptetést a kormány 1848. szep
tember 6-án hagyta jóvá.13 Woroniecki, a pesti önkéntes vadászok pa
rancsnoka, lóról szállva személyesen vezette katonáit rohamra. Érdemes 
összehasonlítást tennünk a nemzetőrök alkalmazását illetően a Szenttamás 
elleni első támadás és a perlaszi ütközet között. Az előbbi harcban a nem
zetőrök — a célszerűtlen alkalmazás következtében — megfutamodtak, 
Perlasznál viszont teljesen egyenértékűek voltak a sorkatonákkal. A bi
hari nemzetőrök és az aradi nemzetőr tüzérek kiválóan megálltak a he
lyüket. Ez az ütközet is bizonyítja, hogy a nemzetőrség, a sorkatonaság
gal együttesen alkalmazva, nem lebecsülendő erőt képviselt, sajnos így na
gyon ritkán alkalmazták őket. A gyalogság és tüzérség együttműködését 
a parancsnokok jól megszervezték. A lovasságot a megfutamított ellenség 
üldözésére, a siker kimélyítésére kellett volna alkalmazni, ezt azonban 
Kiss ezredes nem hajtotta végre kellő eréllyel. 

A perlaszi győzelem lehetőséget adott arra, hogy fordulat álljon be 
a délvidéki harcokban. Ha Kiss ezredes, ahelyett, hogy csapatainak zö
mét visszavonta Nagybecskerekre, folytatja előnyomulását Pancsova felé' 
és megszállja a felkelőknek ezt a támpontját is, főként pedig, ha a győ
zelem erkölcsi értékét kihasználva az összes délvidéki erők összehangolt 
hadműveleti terv alapján általános támadást indítanak a szerb felkelők 
ellen, bizonyára másként alakultak volna a déli arcvonul eseményei. 
A perlaszi győzelem jelentősége jóval nagyobb, mint amennyit Periasz 
elfoglalása a katonai helyzet megváltozásában jelentett, de a magyar csa
patok parancsnokai nem aknázták ki azokat a lehetőségeket, amelyek a 
győzelem következtében előálltak. A felkelőket Periasznál megfutamítot
ták, de nem semmisítették meg, s a támadás félbeszakításával lehetővé 
tették számukra, hogy csapataikat gyülekeztessék és megkíséreljék Periasz. 
visszafoglalását. A szerbek szeptember 10-én és 11-én ismételten megkí
sérelték Periasz visszafoglalását, mindkét alkalommal sikertelenül, de a 
magyar csapatok tétlenségét kihasználva megerősítették helyzetüket. Az 
történt ugyanis, hogy a perlaszi tábor lerombolása után az újból össze
gyűjtött szerb erők új tábort építettek ki maguknak a Nagybecskereken és 
környékén állomásozó magyar csapatok közvetlen szomszédságában, To-
masevácon..Ez egyrészt közvetlen veszélyt jelentett a nagybecskereki ma
gyar erőkre nézve, másrészt a szerbek ezzel az előretolt állással újabb te
rületet vettek ellenőrzésük alá. Ez lett tehát a következménye annak, hogy 

13 Közlöny 1848. 90. sz. 
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a Kiss ezredes vezette magyar erők nem támadtak tovább déli irányban, 
hanem Periasz elfoglalása után visszatértek előző állásaikba. 

A magyar kormány a lemondott Bechtold altábornagy helyett Mészá
ros hadügyminisztert bízta meg a délvidéki magyar haderők főparancs
nokságával. Mészáros becsületesen igyekezett megfelelni a rábízott fel
adatoknak, de hozzáértése, tehetsége nem volt elegendő ahhoz, hogy sike
resen vegye fel a harcot a szervezetten és szívósan védekező ellenséggel. 
Mészáros a parancsnokság átvétele után azonnal hozzákezdett a Szentta
más elleni újabb támadás előkészítéséhez. A Szenttamás elleni harmadik 
támadás terve azonban annyira komplikált volt, hogy a vállalkozás eleve 
kudarcra volt ítélve. A terv szerint szeptember 21-én a tábor felé több 
irányból előnyomuló hadoszlopoknak egyszerre kellett volna váratlanul 
megrohamozni a sáncokat. Az éjszaíka előnyomuló hadoszlopok közül több 
eltévedt, így a támadást csak jóval napfelkelte után lehetett megkezdeni. 
Az ellenséget tehát nem sikerült meglepni, csapataink sehol sem tudták 
megtörni a védők makacs ellenállását, sőt még azt sem akadályozták meg, 
hogy az ostromlott tábor megsegítésére érkező mintegy 3000 főnyi titeli 
felkelő bejusson a városba. Ezek után Mészáj|s céltalannak tartotta a 
további harcot és a csapatokat visszarendeltáPIredeti elhelyezési körle
teikbe. A kudarc elkedvetlenítette a magyar csapatokat, s mindez akkor 
történt, amikor a császári udvar nyíltan szembefordult a magyar forra
dalommal, amit Jelačič támadása bizonyított minden kétséget kizáróan. 
Mészárost a kormány sürgősen visszarendelte Pestre. 

Szenttamás harmadik ostroma, az előzőhöz hasonlóan, a parancs
nok — jelen esetben Mészáros Lázár hadügyminiszter — helytelen intéz
kedései miatt végződött kudarccal. A rendelkezésre álló haderő elegendő 
lett volna Szenttamás bevételére, ha célszerűen alkalmazzák, és körülte
kintően megszervezik a fegyvernemek és a több irányból támadó csopor
tok együttműködését. Mészáros csaknem teljes egészében Bechtoldhoz ha
sonlóan járt él. A rendelkezésre álló haderőnek csak mintegy kétharma
dát alkalmazta, a nemzetőrségből pedig jóformán semmit. A felderítést 
elmulasztotta, pedig anélkül elképzelhetetlen a sikeres hadviselés. A me
netvonalak felderítése esetén éjszaka sem tévedtek volna el az egyes had-
oszlopok. Mészárosnak arra is gondolnia kellett volna, hogy déli irányból 
jövő támadás ellen biztosítsa a támadást végrehajtó hadoszlopok hátát, 
s akkor nem juthatott volna be a Titelből érkezett 3000 főnyi segítség 
az ostromlott városba. 

Szeptemberben a szerbeknek Jelačic csapataival egy időben általános 
támadást kellett volna indítaniuk, erre azonban nem került sor, mert a 
szerb felkelőket parancsnokaik nagyobb támadó hadműveletekre alkal
matlanoknak tartották, ugyanakkor a szerbek körében sem volt teljes az 
összhang. Nem egy alkalommal kezdtek tárgyalásokat a szerb balszárny 
képviselői a magyar kormány megbízottjaival, ezek a tárgyalások azon
ban a reakció mesterkedései miatt sohasem vezettek eredményre. A tel
jesen osztrák befolyás alatt álló Rajačié érsek mindannyiszor érvényesí
teni tudta befolyását és megakadályozta a magyarokkal való megegye
zést. 

A szerb felkelők október 13-án támadást kezdtek Óbecse és Török-
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becse ellen, azzal a céllal, hogy a bácskai és a bánáti magyar haderő kö
zötti összeköttetést elvágják. A támadás kudarccal végződött. 

Miután az osztrák kormány nyíltan szembefordult a magyar forra
dalommal, több volt osztrák tiszt megtagadta a magyar hadseregben való 
szolgálatot. Legnagyobb veszteséget Arad és Temesvár elvesztése jelen
tette; ezek parancsnokai ugyanis hadat üzentek a magyaroknak. Ez ter
mészetesen változást idézett elő az erőviszonyokban. 

1848 november elején a délvidéki arcvonalon nagyjából azonos erők
ké] rendelkeztek a szembenálló felek. 

Az 1848 októberében osztrák—szerb hadtestté átszervezett ellenséges 
haderő két nagyobb részre osztható: az egyik a bánáti, a másik a bácskai 
és szerémségi haderő. 

A bánáti osztrák—szerb csapatok (összlétszámuk mintegy 23 000 em
ber) a következő táborokban, illetve helyőrségekben voltak elhelyezve: 

aradi várőrség: kb. 1000 ember; 
temesvári várőrség: kb. 5000 ember; 
az ördöghídjai, strázsai, károlyfalvi, alibunári, tomaseváci és pan-

csovai szerb táborok, összesen mintegy 17 000 fegyveressel és kb. 80 tábori 
ágyúval. áL, 

A bácskai és szeréml^i táborokban levő felkelők összlétszáma kb. 
15 000-re tehető, és kb. 60 tábori ágyújuk volt, ezek a következő tábo
rokban állomásoztak: 

a Bácskában — Titel, római sáncok, Szőreg, Földvár, Turia, Szentta
más ; 

a Szerémségben — Zimony, Karlóca. Kamenica. 
Az időközben szintén átszervezett délvidéki magyar haderő két had

testből, a bánáti és a bácskai hadtestből állt. 
A bánáti hadtest (parancsnoka Kiss Ernő ezredes) feloszlott a Vetter 

és Damjanich hadosztályra, valamint a Nagy Sándor és Máriássy had
oszlopokra. Vetter hadosztálya Nagybecskereken és környékén, Damja
nich hadosztálya Versecen és Fehértemplomban volt elhelyezve. A. Má
riássy hadoszlopnak Arad várát, a Nagy Sándor hadoszlopnak Temesvárt 
kellett szemmel tartania, vagyis a bánáti hadtest hátának a biztosítása 
volt a feladatuk. A hadtest mintegy 22 000 embert számlált. 

A bácskai hadtest három hadosztályból állt. A Lenkey hadosztály Ó-
és Törökbecsén, az Eszterhazy hadosztály Verbaszon és Kiskeren, a Szabó 
hadosztály Ókéren és Újvidéken volt elhelyezve. Létszáma kb. 15 000 env 
ber. 

A két hadtest összlétszáma meghaladta a 37 000-et, a rendelkezésre 
álló tábori ágyúk száma pedig a 100-at. 

A november elején fennálló erőviszonyokat illetően a szabadságharc 
hadtörténeti irodalmában eltérő adatokat találunk. Az osztrák—szerb had
erő nagyságáról nagyjából megegyezők (36—40 ezer között), a magyar had
sereg létszámáról viszont nagyon eltérők a vélemények. A művek egy ré
sze 25—28 ezerre becsüli a magyarok erejét, a másik része mintegy 40 
ezerre. Mivel ismeretes, hogy a délvidéki magyar haderő 29 gyalog-, il
letve honvédzászlóaljból, 34 huszár századból, több' ezer nemzetőrből és 
több mint 100 tábori ágyú kezeléséhez szükséges tüzérségből állt, hozzá
vetőlegesen megállapíthatjuk a haderő látszámát. Mind a gyalog-, mind a 
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honvédzászlóaljakban 6—6 század volt. A gyalogzászlóaljak puskás száza
dainak békelétszáma 158, hadilétszáma 198 volt, egy honvédszázad 214 em
berből állt. Ezek alapján a gyalogzászlóalj összlétszáma békeidőben kerek 
számmal 1000 (6 század -f- zászlóaljtörzs), háborúban 1200. A honvédzászló
alj teljes feltöltöttség esetén több mint 1200 emberből állt. Figyelembe 
véve a szervezési nehézségeket és a veszteségeket, bár az utóbbiak a sza
badságharcnak ebben áz időszakában még nem jelentősek, a gyalog- és 
honvédzászlóaljakat átlagosan csak 900-zal számolva, a gyalogság össz
létszáma 26 100. A huszár századok teljes állománya 206 emberből állt; 
a békelétszáma 182 volt. A 34 huszár század, átlag csupán 120 főt véve 
alapul, 4080 embert foglalt magába. A 100 tábori ágyú kezeléséhez és ki
szolgálásához összesen kb. 1500 emberre volt szükség. A reguláris haderő 
összlétszáma tehát szerény számítások szerint is megközelítette a 32 ezret. 
A nemzetőrség létszámának megállapítása már lényegesen nehezebb fel
adat, de mivel ismeretes, hogy csupán Nagy Sándor hadoszlopában 3— 
4000 nemzetőr volt, s ezenkívül más egységek mellett is teljesítettek szol
gálatot nemzetőrök, nem tekinthetjük túlzásnak, ha több mint 37 ezerre 
becsüljük a délvidéki magyar haderő összlétszámát.14 

Amint a november eleji erőviszonyokból megállapítható, Magyaror
szág akkori szorongatott helyzetében ésszerűtlen volt a Délvidéken több 
mint 37 000 főt kitevő haderőt tartani, ahol az úgynevezett őrvonal (hosz-
sza meghaladta a 200 km-t) biztosítására ennél kevesebb erő is elegendő 
lett volna, s az így felszabadított erőkkel növelni lehetett volna a fősereg 
erejét. Kossuth felismerte ezt és legalább 10 000 emberrel szerette volna 
a bánáti és bácskai haderő rovására az ország nyugati határán fegyver
ben álló feldunai hadsereget megerősíteni. A bánáti és bácskai parancs
nokok tiltakoztak ež ellen, és mint annyiszor a szabadságharc folyamán, 
ebben az esetben sem valósult meg a jobb elgondolás. Az erők fő irányban 
történő összpontosítására csak később, a tavaszi ellentámadás előkészítése 
folyamán került sor, pedig valószínű, jobb lett volna korábban alkal
mazni ezt az elvet. 

Novemberben a szerbekkel folytatott tárgyalások miatt csupán ki
sebb Összeütközések voltak az egész délvidéki arcvonalon, kivéve Dam
janich november 7-i Strázsa elleni támadását. Az említett helységért rö
vid ideig tartó, de rendkívül heves ütközetet vívtak Damjanich katonái, s 
a győzelem szabaddá tette az összeköttetést Versec és Fehértemplom 
között. 

A bánáti hadtest parancsnokságát 1848 november végén Kiss tábor
nok^ távolléte miatt Vetter vette át. Vetter elhatározta, hogy általános 
támadást indít a szerb felkelők ellen, visszaszorítja őket Pancsovára és 
ott megsemmisítő csapást mér rájuk. 

M v ö . : Horvá th Mihá ly : Magyarország függetlenségi h a r c á n a k tö r téne te 1848. 
és 1849-ben. Genf, 1865. II. kötet , 88—89. old.; Vukovics Sebő emlék i ra ta i , 397—398. old. ; 
Dr. Th im József: A magyaro r szág i 1848—49-iki szerb fölkelés tör téne te . Bp. 1940. 
I kö te t 255. old.; O lchváry : i. m. 88—92. old.; Büs tow: i. m. I. kö te t 81—92. old. ; 
Gelich Richárd : Magyarország függetlenségi h a r c a 1848—49-ben. Bp. é. n. I. kötet 
474. old.; Breit József: Magyarország 1848—49. évi függetlenségi h a r c á n a k ka tona i 
tö r téne te . Bp. 1897. I. kö te t 108—110. old. 

15 Kiss Ernő ezredest 1848. ok tóber 12-én t ábo rnokká , 1848. december 22-én 
a l t ábornaggyá lép te t ték elő. 
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Elgondolása szerint hadteste 3 oszlopban egyszerre kezdi meg a tá
madást. A balszárnyon — Fehértemplomtól az ördöghídja ellen — Ma
derspach alezredes, középen — Versééről Alibunár ellen — Kiss Pál őr
nagy, à jobbszárnyon a fő irányban — Nagybecskerekről Tomasevác ellen 
— Vetter tábornok. 

A hadműveleti terv nagy fogyatékossága, hogy nagy területen alkal
mazták az erőket, így azok nem tudták egymást támogatni. A balszárny 
hadoszlop november 30-án reggel 4 órakor kiindult Fehértemplomból. Pa
lánkára érve Maderspach újból három részre osztotta az alig több mint 
ezer főből álló hadoszlopot. Szerencsére a sűrű köd a támadóknak ked
vezett. Három irányból meglepték a híd 2500 főből álló, 7 ágyúval ren
delkező őrségét és heves kézitusában megfutamították. A 7 ágyú is a ma
gyarok kezébe került. Kiss őrnagy hadoszlopa megtámadta Károlyfalvát, 
de az alibunári főhaderő visszavonulásra kényszerítette a magyar csa
patokat. A fő irányban, Tomasevác ellen, a köd miatt meg sem kezdték a 
támadást. 

A Bácskában sem a felkelők, sem a magyar csapatok nem kezdtek 
támadó hadműveletet, így néhány jelentéktelen ütközeten kívül semmi 
említésre méltó nem történt sem Bakonyi, sem a helyére lépő Esterházy 
hadtestparancsnok alatt. 

1848. november 30. után a szerbek jelentősen megerősítették a toma-
seváci sáncokat. A hídfő védelmét Kničanin parancsnoksága alatt, 3000 
határőr és 500 szerbiai önkéntes látta el 15 ágyúval. A jól kiépített sáncok
ban fedett utak és kiépített mellvédek is voltak. 

A hadtesthez visszaérkező Kiss Ernő tábornok elhatározta, hogy had
testével december 4-én három oszlopban támadást hajt végre a tomase-
váci hídfő ellen. A gyülekezési körleteket Écskán, Zsigmondfalván és Lá
zárföldön jelölte ki. 

A rendelkezésre álló haderő 9 gyalogzászlóaljból és 11 huszár század
ból állt, a tüzérség 30 ágyúval rendelkezett, összlétszám: *kb. 10 000 em
ber. Az erőviszonyokat mérlegelve megállapíthatjuk, hogy a támadáshoz 
szükséges erők rendelkezésre álltak. 

Kiss ezredes elhatározása szerint a jobbszárny hadoszlop támad a fő 
irányban, itt alkalmazta az erők és eszközök kb. 50 százalékát (5 gyalog
zászlóalj, 3 huszár század, 18 ágyú); a hadoszlop éjfélkor indul Écskáról, 
Orlovátnál hidat ver a Temesen, a hadoszlop fele átkel a folyón és a bal 
parton megtámadja a várost, a másik fele a folyó jobb bartján előnyo
mulva a hídfő bal oldalát támadja meg. 

A középen támadó hadoszlop hajnalban 2 órakor indul Zsigmondfal-
váról és arcból támad a hídfő ellen; lőtávolságon kívül szétbontakozik, 
hogy az őrség figyelmét magára vonja; ereje: 2 gyalogzászlóalj, 4 huszár 
század és 6 ágyú. 

A balszárny hadoszlop — ereje majdnem azonos az előbbivel — Lá
zárföldről Botosra vonul, onnan a part mentén a hídfő jobb oldalát roha
mozza meg. 

A támadás sikere attól függött, hogy a fő irányban támadó hadoszlop 
elkészíti-e idejében a hidat, vagyis sikerül-e a hídfő elleni három, illetve 
végül is négy hadoszlopnak egyidőben megközelíteni a támadási célt. A 
hídnak 7 órára kellett volna elkészülnie, az azonban csak 5 órával később, 
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déli 12 órára készült el. A Temes jobb partján támadó csoportok idejében 
megközelítették a hídfőt, de támadásukat nem indították meg azonnal, 
várták a bal parton támadó hadoszlop beérkezését. Az pedig, mivel a híd 
nem készült el idejében, nagyon sokat késett. Kiss Ernő tábornok súlyos 
hibát követett el a támadás megtervezésénél, de türelmét vesztve elkö
vette a másik hibát. Délben, anélkül, hogy bevárta volna a bal parti had
oszlopot, kiadta a parancsot a támadásra. A fél napi tétlen várakozás 
elég időt biztosított a védőknek a felkészülésre. Kiss tábornok 24 ágyú
val lövetni kezdte a hídfőt és délután 3 órakor elrendelte a rohamot, amit 
a szerbek könnyen visszavertek jól kiépített állásaikból. A bal parti osz
lop csak a roham visszaverése után érkezett a város alá, sikerült oda be
törnie, de mivel a hídfő elleni támadás nem sikerült, így a jobb partról 
nem kaphatott támogatást, kénytelen volt a túlerőben levő ellenség elől 
Orlovát felé visszavonulni. Kis:s tábornak este 6 órakor gyűlekeztette csa
patait és elrendelte az elhelyezési körletekbe való visszavonulást. 

A magyarok halottakban és sebesültekben 250 embert vesztettek, a 
szerbek ennél valamivel kevesebbet. 

Kiss tábornok utasítására Klapka őrnagy december 12-ére újabb tá
madási tervet dolgozott ki, amelynek végcélja Tomasevác elfoglalása, 
majd az egész bánsági szerb haderő megsemmisítése volt. 

Kiss tábornok intézkedései szerint december 11-én Gergely őrnagy 
vezetése alatt egy gyalogzászlóaljból, 2 huszár századból és 4 ágyúból" álló 
hadoszlop Zichyfalvánál gyülekezik, innen 12-én Szentjánoson át Alibunár 
irányában nyomul előre és ott egyesül Damjanich hadoszlopával, majd 
közösen megtámadják az alibunári szerb tábort. 

Damjanich a balszárny védelmére szükséges erőket Maderspach alez
redes parancsnoksága alatt Versecen és környékén hagyva, 12-én 2 gya
logzászlóaljjal, 3 huszár századdal és 8 ágyúval Nikolincén át Károlyfal-
vára, majd onnan Alibunárra vonul. Onnan a Gáspár hadoszloppal egye
sülve 13-án Háncsán és Jarkovácon át Tomasevác ellen vezeti csapatait 
és Botoson keresztül megteremti az összeköttetést Kiss tábornokkal. 

Kiss tábornok a Vetter hadosztály zömével 12-én Zsigmondfalván és 
Ernesztházán gyülekezik, kisebb erővel biztosítja az oldalát, 13-án Dam
janichcsal együttműködve két irányból támadnak a tomaseváci hídfő 
ellen. 

Csak részben sikerült a hadműveleti tervet végrehajtani. 12-én Dam
janich és Gergely hadoszlopa megfutamította az alibunári ellenséget. Az 
egyesített hadoszlop 13-án délután 4 órakor érkezett be Jarkovácra. In
nen Damjanich jelentést küldött Kiss tábornoknak, hogy mivel csapatai 
nagyon fáradtak, 13-án nem tud Tomasevác ellen támadni, majd csapa
tait elszállásolta Jarkovácon és Margiticán. Mivel a helységek lakosai na
gyon barátságosan fogadták őket, elmulasztották a biztonsági rendszabá
lyokat. Erről a lakosság értesítette Knicanin és Supljikac szerb parancs
nokokat, akik összegyűjtötték az alibunári táborból megfutamított kato
nákat, valamint a tomaseváci sáncok őrségének nagy részét és 14-ére vir
radó éjjel rajtaütöttek Damjanich katonáin. A magyarok nagy árat fizet
tek a biztonsági intézkedések elmulasztása miatt. Elkeseredett utcai harc
ban kellett gyülekeztetni a katonákat, akiknek nagy részével Damjanich 
az egyik, a másik részével Kis Pál őrnagy a másik irányban vonult ki a 
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városból. A szerbek mind a két csoportot üldözték, de Damjanichot csak 
kis erőkkel, ezért Dam j anionnak sikerült rendeznie csapatait. Ezt követően 
késlekedés nélkül Jarkovácra tört. A támadás hírére a szerbek Kiss 
őrnagy ellen is beszüntették a harcot. Jarkovácot a felkelők szétverése 
után Damjanich kiraboltatta és felgyújtotta, majd átkelt a Temesen Szár
csára. A parancsnokok mulasztása miatt csaknem 300 honvéd vesztette 
életét a jarkováci éjszakai harcban, bár tragikusabban is végződhetett 
volna ez az összetűzés. 

Kiss tábornok 14-én a tomaseváci hídfő ellen vonultatta fel a Vetter-
hadosztály alegységeit, de az ott levő gyenge őrség harc nélkül feladta 
a tábort. Kiss tábornok a sáncokat leromboltatta, a várost pedig felgyúj
tatta. Damjanichhoz hasonlóan ő is felgyújtatta a saját szálláshelyét, ezért 
még 14-én visszavonult Écskára, .Zsigmondfalvára, Lázárföldre és Erneszt-
házára. 

A két tábor — Alibunár és Tomasevác — felszámolása kedvező hely--
zetet teremtett a Bánságban a magyarok számára a hadműveletek folyta
tásához, sőt azok sikeres befejezéséhez is. A Bánságban már csak a Pan-
csován gyülekező szerb felkelők, valamint Temesvár és Arad várőrsége 
jelentett számottevő erőt. Ebben a helyzetben a parancsnoknak a meg
futamított ellenség üldözésére és Pancsova megtámadására kellett volna 
összpontosítania csapatait. Kiss tábornok elszalasztottá ezt a kedvező al
kalmat. Az egyetlen célravezető megoldás helyett csapatait a temesvári 
várőrség és az erdélyi román felkelők ellen alkalmazta, vagyis összponto
sítás helyett szétaprózta az erőket, amelyekkel egyik helyen sem tudott 
eredményt elérni, végül is visszarendelte csapatait eredeti állásaikba. Ez
zel ,a bánsági hadtest nagyon értékes két hetet vesztett el. Ezalatt a szerb 
felkelők, akik számítottak a magyarok támadására, megfelelően kiépítet
ték pancsovai védelmi állásukat és felkészültek a támadás elhárítására. 

Kiss altábornagy december végén szánta rá magát Pancsova megtá
madására, a késve indított támadás azonban 1849. január 3-án a magya
rok súlyos vereségével végződött. 

Kiss altábornagy hazájához hű katona volt, de a hadvezéri képessé
gek hiányoztak belőle. A pancsovai vereség után a hadtest katonáinak és 
tisztjeinek követelésére lemondott a hadtestparancsnokságról, utóda Dam
janich János tábornok, a honvédsereg egyik legvitézebb és legrátermet
tebb parancsnoka lett. 

A január 2-i pesti haditanács döntése alapján a magyar csapatok be
szüntették a szerbek elleni harcokat, a bácskai és a bánsági hadtest ja
nuár közepén parancsot kapott, hogy vonuljon ki a Délvidékről és csat
lakozzék a fő sereghez. Ez az intézkedés már az ellentámadás előkészítését 
szolgálta — és amint az események is igazolták, helyes intézkedés volt. 
A szerbek elleni támadó hadműveletek egy időre félbeszakadtak, a vé
delmi feladatokkal az újonnan alakult IV. hadtestet bízták meg. 

Az 1848 nyarán és őszén lefolyt délvidéki hadműveletekből megálla
píthatjuk, hogy az erőviszonyok lehetővé tették volna a szerb felkelés fel
számolását. A délvidéki harcok elhúzódásáért- helytelen lenne csak az 
egyes parancsnokokat hibáztatnunk. Súlyos felelősség terheli ezért a ma
gyar kormányt, a Honvédelmi Bizottmányt és a hadsereg főparancsnokát 
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is. Egységes vezetés, összehangolt hadműveleti terv nélkül nem lehet ered
ményesen harcolni. Ha ehhez hozzávesszük a kormány következetlen 
nemzetiségi politikáját, arra a megállapításra jutunk, hogy következetlen, 
tétovázó politikának következetlen, tétovázó hadviselés felel meg. A 
magyar forradalom vezetőinek meg lett volna a lehetősége a nemzetiségi 
kérdés valóban forradalmi megoldására, a magyar forradalom gyenge
ségeinek azonban törvényszerűen meg kellett mutatkozni a nemzetiségi 
kérdés alakulásában. A középbirtokos nemesség nem volt annyira követ
kezetes a forradalom ^eszméihez, hogy önrendelkezési jogot biztosítson. a 
nemzetiségeknek, a politikai téren megmutatkozó zűrzavar viszont érez
tette a hatását a hadseregben is. A sikertelenség legdöntőbb oka abban 
rejlett, hogy a helytelen nemzetiségi politika következtében a hadmű
veleti vezetés súlyos hibákat követett el a harcok folyamán. Leginkább 
kifogásolható a magyar csapatok védekező harceljárása, és — ami ezzel 
szorosan összefügg — az erők nagy területen való szétforgácsolása. Az 
úgynevezett „őrvonal" biztosítására lényegesen kevesebb erő is elég lett 
volna, mint amennyi a délvidéki arcvonalon volt; a rendelkezésre álló két 
hadtest összpontosított támadással egyenként megsemmisíthette volna az 
egymástól elég nagy távolságra levő szerb táborokat, azok felszámolása 
pedig lényegében a szerb felkelés leverését jelentette volna. A hadműve
leti vezetést kell hibáztatnunk azért is, hogy a harcászati sikereket nem 
aknázták ki. Ez történt Periasz, majd decemberben Alibunár és Tomase-
vác elfoglalása esetében. A harcászati vezetés — főleg a Bánságban — jó 
kezekben volt. Damjanich, Maderspach, Vetter és még néhány parancs
nok nagyszerűen megállta a -helyét, és csak elismeréssel szólhatunk a ka
tonák harcértékéről is. A tavaszi hadjárat hősei, a 3. és 9. honvéd
zászlóalj, valamint több volt császári gyalogzászlóalj katonái már a 
délvidéki harcokban is helytálltak. Nem rajtuk, hanem elsősorban a 
hadműveleti vezetés gyengeségén múlt, hogy nem tudtak döntő győzelmet 
aratni az ellenség felett. 

\ 
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A TÜZÉRSÉG FEJLŐDÉSE A XVII. SZAZAD VÉGÉIG 
ÉS A KURUC HADSEREG TÜZÉRSÉGE. 

Gottreich László. 

A tüzérség fejlődése a XV. század végéig. 

A tüzérség első ízben a XVII. században tett szert nagyobb jelentő
ségre. Fejlődése ekkor már több századra tekinthetett vissza. Ennek el
lenére szerepe a középkor végéig jelentéktelen maradt. A tüzérség alkal
mazásának legprimitívebb módja a görögtűz volt. Marcus Graecus bizánci 
író 850 körült írt könyvében már kivájt botban elhelyezett gyújtóporról 
írt. Albertus Magnus a XIII. század második felében írt munkájában, a 
„De mirabilibus mundi"-ban még ugyanúgy írja le a gyújtószerszámot, 
mint Marcus Graecus a IX. században. A bizánciaknak a X. és XI. szá
zadban három féle röppentyűjük volt. Ezek a későbbi tűzijátékok röp
pentyűire hasonlítottak. Elsősorban várostromaknái alkalmazták az ost
romlók ellen, de igén nagy mértékben használták az ellenséges hajók 
felgyújtására. A XIV. század elejéig nem volt szó kőből, ólomból, vagy 
vasból készült lövedékek felhasználásáról. A XIV. századból azonban 
már számos adat van a lőfegyverek, mind a kézi lőfegyverek, mind az 
ágyúk használatáról. Csak néhány adatot kívánok itt megemlíteni. Az 
1324-ben a firenzei köztársaság megbízást ad két hivatalnok kinevezé
sére, akiknek feladatuk vasgolyók és ágyúk öntetése. 1328-ban a német 
lovagrend már ágyúkat használt a litvánok elleni háborúban. Cambrai 
városa 1339-ben már 10 ágyú mellé nevez ki parancsnokot. 1346-ban a 
franciák ellen vívott crécy-i csatában az angolok ágyúkat használtak. 
Petrarca egyik 1360 körül írt müvében (De remediis utriusque fortunae) 
megemlékezik az Itáliában használt ágyúkról. Az első ágyúkat vasból 
kovácsolták, vagy bronzból öntötték. Az ágyúgolyók eleinte kizárólag 
kőgolyók voltak, melyeket még a XVI. században is nagymértékben hasz
náltak. 1365 után ólomgolyókat alkalmaztak, melyeket már 1400 körül 
a vasgolyók váltottak fel. A XV. században az ágyúgolyók jelentős része 
kőből készült, amellett még kovácsolt és öntött vasgolyókat is használtak. 
Az ágyúk csövei kovácsoltvasból, majd bronzból készültek. A bombáknak 
nevezett robbanó- és gyújtógolyókat egyes adatok szerint a velenceiek 
már Zára ostrománál 1376-ban használták, más adatok szerint használa-
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tukra csak a XV. században került sor. A XIV. század ágyúi mozgat
hatóság és felhasználhatóság szempontjából keveset értek. Az ágyúgolyók 
gyenge hatásán úgy próbáltak segíteni, hogy óriáságyúkat öntöttek. így 
például a braunschweigiek „Faule Mette"-nek nevezett ágyújából 1411-
ben több mint 380 kiló súlyú kőgolyókat lőttek ki. Csak lőporból 29 kiló 
kellett, hogy az ágyúkból a kőgolyót ki tudják lőni. Az ilyen ágyúk 
felhasználhatósága semmivel sem volt jobb, mint a kisebbeké. Jellemző, 
hogy ezzel a braunschweigi óriáságyúval 317 év alatt mindössze 9 lövést 
adtak le, ebből 4-et az ellenség ellen, ezek azonban az ellenségben semmi 
kárt nem okoztak. Az ilyen óriáságyúkat nem lehetett megmozdítani, 
csak akkor lehetett vele lőni, ha az ellenség a lőirányban tartózkodott. 
Ezeket csak ostromháború alkalmával lehetett használni, mert ha a csa
tamezőre szállították, egyetlen nagy ágyú elhúzására 32 ló kellett. A tüze
lés lassú és pontatlan volt, amellett a nagyobb ágyúk néhány lövés 
után, néha már az elsőnél szétrepedtek. A XV. század elején a nagyobb 
ágyúk naponta 1—2, a kisebbek 6—12 lövést tudtak leadni. A metzi 
krónika 1437 évi feljegyzése megemlékezik egy Commutle nevű ágyú-
kezelőről, aki egy nap alatt 3 lövést tudott leadni, ezért mágiával vádol
ták, és Rómába küldték, hogy bűnei alól feloldozást nyerjen.1 

A lőpor, amely salétrom, faszén és kén keverékéből készült, eleinte 
teljesen finom porszemekből állt. Mivel így a meggyújtása az akkori 
készítési mód kezdetlegessége miatt nagyon lassan történhetett, 1429-től 
szemcsés lőport használtak. A XV. században a keverési arány szerint 
három féle lőport használtak. 

Az ágyúknak a XV. században sokféle típusuk volt. Megkülönböz
tettek kő és ólom, azaz kő-, vagy ólomgolyókat kilövő ágyukat. A két 
ágyúcsoportot nagy, közepes és kis kaliberűre osztották fel. A kőgolyó
kat kilövő ágyúk közül a főszerepet a nagy kőágyúk vitték, amelyeket 
bombardáknak neveztek. Ezekből 36 cm átmérőjű, 100 font súlyú kő-
golyókat lőttek. A közepes kőágyúk 100 fonttól 25 fontig terjedő golyó
kat lőttek ki. A kisebb ágyúkhoz is még fejnagyságú golyókat használtak. 
A közepes és kis kőágyúknak ismét két típusa volt. A rövidebb csövűből 
fejlődött ki a későbbi tarack. Ezt először a huszita háborúkban alkal
mazták. A hosszabb csövű ágyúkat kamaraágyúknak nevezték. Ennek 
mozgatható kamrája volt. Ebből a csoportból fejlődött ki a szűkebb érte
lemben vett ágyú.2 

Az ólomgolyókat lövő ágyúk szintén három csoportra oszlottak. A 
nagy ólomgolyót lövő ágyúkhoz tartoztak azok a kamaraágyúk, amelyek
ből galambtojás nagyságútól, 7,5 kg-ig terjedő golyókat lőttek. Ezek mint
egy átmenetet képeztek az ólom- és a kőgolyókat lövő ágyúk között. 
Ebből fejlődött ki a későbbi carthaun. A közepes ólomgolyót lövő ágyúk
hoz később csatakígyók lettek. A XV. század közepétől kezdve a carthau-
nokból és csatakígyókból, nemcsak ólom, hanem vasgolyókat is lőttek ki.3 

Az ágyú töltését az ágyúmesterek végezték. Ezek vagy külön
böző foglalkozást végeztek azelőtt és valamelyik város vagy fejedelem 
szolgálatába fogadta őket, vagy olyan kézművesek voltak, akik az ágyú 

l Susane: Histoire de l'artillerie française. Paris, 1874. 65. old. 
'i Gohlke: Geschichter der gesamten Feuerwaffen bis 1850. Leipzig 1911. 19. old. 
3 i. m. 20. old. 
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előállításával foglalkoztak. Ez a két kategória később összeolvadt és 
közös névvel nevezték őket ágyúmestereknek. Az ágyúmesterek ennek 
megfelelően sem katonák, sem kézművesek nem voltak, hanem a kettő 
között álltak. Városokban éltek, céhet alkottak és különféle kiváltságo
kat kaptak. Céhüket a többi céhtől az különböztette meg, hogy nem 
függtek céhmestertől, vagy céhládától. A XIV. század második felében 
már a legtöbb városnak és várnak volt ágyúmestere. A nagyobb váro
sok 40—50 ágyúmestert is alkalmaztak. A főfelügyeletet az ágyúmesterek 
és a kézművesek, valamint az ágyúpark felett a tábori szermester, a 
későbbi táborszernagy látta el. Az ágyúmesterek segítői a hídmesterek, 
ácsok, kőfaragók, golyóöntők, sáncépítők stb. szintén a tüzérséghez szá
mítottak, saját kapitányaik és felügyelőik voltak. Az ágyúmester díjazása 
gyakorlatától, valamint használhatóságától függött. Az ágyúmesternek 
felvételnél rendszerint 10 kérdésre kellett válaszolni. Ha a kérdésekre 
válaszolni tudott, ügyességének megfelelően osztották be. Az ágyúkhoz 
beosztottaknak képzettségüknek megfelelő volt a nevük. így az ágyú
mestereken kívül voltak tűzszerészek, csatakígyó mellé beosztott segédek 
stb. A tüzérség zsoldja általában nagyobb volt a többi zsoldosénál. így 
a tűzszerész négyszeresét, az ágyúmester háromszorosát kapta annak, 
amit egy lovas. Az ágyúmestereknek a feladata is természetesen sokkal 
szélesebbkörű volt, mint egy lovasé, vagy gyalogosé.4 

A XV. században szokás volt az ágyúknak nevet adni. A nevet gazdag 
díszítéssel a csőbe vésték be. Az ágyúk neve a legkülönbözőbb lehetett, 
de leggyakrabban állatneveket kaptak: galamb, pacsirta, fecske, oroszlán. 

A tüzérség szerepe a XV. század végéig főleg a vár- vagy városostro
mokra korlátozódott. Az ágyúk nehezen mozgatható volta, célzási pontat
lansága nem tette alkalmassá, hogy nagyobb mértékben felhasználják 
ütközetben és csatákban. A városok ágyúikat rendszerint beépítették a 
várfalakra, vagy a vártornyokon helyezték el. A várfalakra el nem he
lyezett ágyúk nagy része is ostromágyú volt, amelyeket egy másik város 
vagy vár ostrománál kívántak felhasználni. Noha a XV. század végéig 
a kisebb számú óriáságyúk játszották a főszerepet, a század végére az 
ágyúk száma is jelentősen megnövekedett. így Merész Károly bungundi 
herceg 1474-ben Neuss ostromára már 200 ágyút vitt magával, amelyek 
között 2V2 és 3V2 méter hosszú bombardák és csatakígyók voltak, melyek 
17 kilós golyókat lőttek ki. Csatamezőn ágyúikat nagyobb számban először 
a husziták használtak. A XV. század végére az ágyúk szerepe a csaták
ban jelentősen megnövekedett. A XV. század végén és a XVI. század 
elején vívott háborúban a tüzérség több ízben sikerrel avatkozott be a 
harcokba. 

A tüzérség a XV. század végétől a harmincéves háborúig. 

VIII. Károly francia király Nápoly elleni hadjáratához 1494-ben már 
150 tábori ágyút, 300 ágyúmestert, 6200 kézművest, 4000 fuvarost és 8000 
lovat vitt -magával. A tüzérség mozgékonysága tehát jelentősen megnőtt. 
1513-ban Alviano lovakkal és három falkonettel követi a spanyol—osztrák 

4 Dolleczek: Geschichte der österreichischen Artillerie. Wien 1887. 58—59. old. 
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sereget, ami a fogatolt tüzérség első alkalmazását jelenti. Különösen 
jelentős szerepet játszott a tüzérség a marignanoi (1515) és a páviai 
(1525) csatákban. Ennek ellenére a tüzérség fejlődése a XV. században is 
lassú volt, az ágyúk típusa továbbra is változatos maradt. A kamara
ágyúk 50 kg súlyú vasgolyókat lőttek ki, úgy ezek, mint a csalogány
nak, vagy negyedágyúnak, karthaunnak nevezett ágyúk réstörők voltak. 
Egyformán alkalmasak voltak úgy vas-, mint kőgolyók kilövésére. A 
csatakígyók közül a legnagyobbakat basiliscusoknak hívták. Ezek vas
golyókat kilövő hosszú csövű bronzágyúk, vagy egy darabból kovácsolt 
vascsövű ágyúk voltak, 22—24 kg-os golyókat; lőttek ki. Mivel előállításuk 
sokba került, ritka és drága fegyverként kezelték őket. A csatakígyók 
csöve még hosszabb volt, mint a kamaraágyúké, 3—4 méter, vagy még 
ennél is több. A kaliber nagysága szerint a csatakígyók több csoportra 
oszlottak. A nagyobbakat nagy csatakígyóknak, vagy sárkányoknak hív
ták. A közepeseket tábori csatakígyóknak, a kisebbeket falkonoknak 
vagy falkonetnak. Ezek 1—2 kg-os golyókat lőttek ki. A mozsaraknak is 
több típusa volt. Az ágyúfajtáknak eme sokféle volta és elnevzéseik 
bizonytalansága, illetve gyakorlati változtatása rendkívül megnehezítette 
a korábbi tüzérek számára a tájékozódást. így Senfftenberg 1470-ben, 
tüzérségről írt könyvében 11 ágyú- és 8 mozsárfélét különböztetett meg. 
Az ágyútípusok számának csökkentésére történtek kísérletek. II. Henrik 
francia király 1550-ben elrendelte, hogy a tábori tüzérség kalibereinek 
számát 6-ra csökkentsék. Ennek megfelelően a francia tüzérség nagy
mestere, d'Estrées, 1552-ben golyók szerint a következő 6 kalibert álla
pította meg: 16,2 cm (33 fontos), 12,4 cm (15 fontos), 9,7 cm (7 fontos), 
7 cm (2 fontos), 5,6 cm (1 1/16 fontos) és 4,97 cm (7/8 fontos). A golyók 
súlya kilomrammra át számítva: 16,1 7,5, 3,80, 0,98, 0,52, 0,43. Ha csak 
ezt a hat típust vesszük figyelembe, az ágyúcsövek súlya 2645 kg és 
205 kg között változott. A nagyobb ágyútípusok fogatolására 4—21 ló kel
lett. Olaszországban is rendkívül sok ágyútípus volt. A kor leírásai nem 
kevesebb, mint 54 félét sorolnak fel, beleértve a mozsarakat is.5 

Az ágyúk tüzelési gyorsaságában némi fejlődés történt II. Henrik 
francia király idejében (1547—59), a tábori tüzérség 1 óra alatt már 15—20 
lövést tudott, leadni. 1565-ben Montfauconnál 1 ágyúból 9 óra alatt 200 
lövést adtak le. Az ágyúcsöveknél a kovácsoltvas helyét egyre jobban 
kiszorította a bronz. Ennek ellenére a csövek szilárdsága nem volt ki
elégítő. A bronzágyúk a meg nem felelő öntés miatt gyakran repedtek 
szét. így például V. Károly császár bronzágyúi közül egy évben 60 rob
bant szét lövésnél. A lőporkészítésnél vagy 3 rész salétromot, 1 rész ként 
és 2 rész szenet használtak, vagy a finom lőpornál 5 rész salétromot, 
1 rész ként és .másfél rész szenet. Amellett voltaik más keverési arányok 
is, úgyhogy 1546-ban már 23 féle porfajtát ismertek, melyek salétromtar
talma 50 és 85,4 százalék között ingadozott. Ballisztikai téren is több 
lövéstípus volt, mégpedig ívelt lövés, lapos és egyenes lövés. Az osztrák 
tábori tüzérség 1531-ben 108 ágyúból állt, ehhez a következő személyzet 
tartozott: 1 főszermester, 4 szermester, 71 ágyúmester, 104 kisegítő, 400 
kézműves és 180 különböző portöltő stb. A fogatolás nehézkes volt. Így 

5 Susane: i. m. 101. old. és Gohlke i. m. 50. old. 
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például 1597-ben a császáriaknak 12 ágyú és 3 kis mozsár fogatolásához 
350 ló kellett. Fronsperger, korabeli hadtudományi író pedig 128 ágyú
hoz nem kevesebb, mint 3275 lovat számított. A tüzérség szerepe a XVI. 
században ugyan növekedett, de alapjában véve még nem volt jelentős. 
Nagyobb jelentősége volt továbbra is a várostromoknál, mint a csata
mezőn. Várostromokhoz úgynevezett réstörő ágyút használtak, melyek 
több száz lövéssel rohamra alkalmas rést ütöttek a falakba. így a csá
szári tüzérség pédául Metz ostrománál 1552-ben egy 6 m vastag bástyán 
2 nap alatt 470 lövéssel rést tudott törni. A leomlott részek miatt azonban 
nem tudták a falakat megmászni. A nagyobb kőfalak ellen a nagy kő-
golyók, a kisebbek ellen a vasgolyók voltak hatásosak, a földsáncokon 
azonban nem tudtak rést törni. vEgy-egy ágyúból a XVI. században 
naponta átlag 20—30 lövést tudtak leadni, a XVII. század elején már 
60-at. Az ágyúk hordtávolsága néhány száz lépést tett ki, ezen a téren 
sem történt változás. A legnagyobb ágyúk azonban 2000 lépésre is tudtak 
lőni.6 

A tüzérség a harmincéves háborútól a XVII. század végéig. 

A XVII. században a harmincéves háború folyamán a tüzérség jelen
tős fejlődésnek indult. Ezen a téren elsősorban Svédország emelkedett 
ki. Gusztáv Adolf rövidebb csövű és könnyebben mozgatható ágyúkat 
öntetett. Egy ideig sikerrel használta az úgynevezett bőrágyúkat is. Be
vezette az ezredágyúk rendszerét és minden ezredhez két ágyút osztott 
be. Az ágyúk mozgathatósága lehetővé tette, hogy azokat mind kisebb 
számban, mind tömegesen alkalmazza. A svéd ágyúk számbelileg is 
túlsúlyban voltak a császáriakkal szemben. A tűzgyorsaság jelentősen nö
vekedett. A harmincéves háború alatt a falkonetek százszor, a karthaunok 
harmincszor tudtak egy nap alatt tüzelni. A császári sereg tüzérsége 
számbelileg és mozgékonyság tekintetében egyaránt alatta állt a svédek
nek. A svéd győzelmeket nagyon elősegítette tüzérségük hatásos tüzelése, 
így a breitenfeldi csatában 1631-ben a svéd ágyúk tüze verte vissza a 
császáriak támadását és segítette elő a svédek győzelmét. A svéd ágyúk 
mozdíthatóságával ellentétben a császári ágyúknak az ütközet végéig 
ott kellett maradnia, ahol azokat az ütközet kezdetén felállították. Ugyan
csak Gusztáv Adolf alatt kezdett a tüzérség céhes jellege megváltozni. 
Az ezredekhez beosztott ágyúkat ugyanis már nem ágyúmesterek és 
tűzszerészek, hanem gyalogosokból átképzett tüzérség kezelte. Ezt a pél
dát éppúgy, mint a tüzérség fejlesztésére tett más lépéseit, a többi sere
gek is követték.7 

A tüzérség fontos fejlődési foka volt annak különválása a gyalog
ságtól és a lovasságtól. Először XIV. Lajos francia király szervezett 
tüzérségi lövész ezredet, elnevezése szerint királyi lövész ezredet, amely 
ágyús, utász, lövész és gránátos századokból állt. Az; ágyús századok 
voltak a tüzérek, az utászok az ágyúk szállításához szükséges utat rend-

6 Dolleczek: i. m. 137—138. old. 
1 Gatti: Allgemeine Kriegsgeschichte 3. Theil. Neue Zeit I. Wien 1866. 44. old., 

Dolleczek i. m. 148. old., Gohlke i. m. 80—81. old. 
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bentartásáról gondoskodtak, a lövész és gránátos századok az ágyúk biz
tosításáról gondoskodtak. Az anyagi szolgálatot kézművesek látták el. 
A bombardas század az erődítési és ostromlási munkálatot végezte. Az 
ágyúanyag tekintetében XIV. Lajos egységesítésre törekedett. Azon igye
kezett, hogy a sokféle ágyútípus helyett csak néhány megfelelő legyen, 
valamint hogy a löveganyag könnyebb és mozgathatóbb legyen. A töltés
hez papír-, vászon-, vagy a leggyakrabban pergamenttöltényeket hasz
náltak. Ez jelentős fejlődést jelentett, mert a töltényeket előre elkészít
hették, míg azelőtt közvetlenül a lőporos zsákból töltötték a lőport, míg 
ettől fogva a lőport és a lövedéket papír, vászon vagy pergament csoma
golású tölténybe foglalták össze. 1683 óta az ágyúkhoz vontatokötelet 
alkalmaztak. Ezzel az ágyúk előre vagy hátramozdítása könnyebbé vált. 
XIV. Lajos uralkodása első felében a főbb ágyútípusok a következők 
voltak: 32 fontos, 24 fontos, 16 fontos (couleuvrine), 12 fontos, 8 és 4 fontos. 
A könnyű 8 és 4 fontos ágyúk 1679 után Spanyolországból terjedtek el. 
1700-ban az ágyúk már könnyebbekké váltak. A következők voltak hasz
nálatban: 24 fontos, súlya 1500 kg, legnagyobb hordtávolsága 4380 m; 
16 fontos, súlya 1100 kg, legnagyobb hordtávolsága 3800 m; 12 fontos, 
súlya 1000 kg, legnagyobb hordtávolsága 3400 m; 8 fontos, súlya 500 kg, 
legnagyobb hordtávolsága 3140 m. Mindezekből az ágyúkból két félét 
öntöttek, egy hosszabb és egy rövidebb csövűt. A 24 fontos ágyú fogato
lására 8 ló kellett, a 12 és 8 fontoséra 6, a 4 fontoséra 4 ló. A nehéz
ágyúkhoz 12, a könnyűhez 6 ember volt beosztva. A hosszú csövű ágyúk 
talpa nem volt mozgatható, míg a rövid csövűeké igen. Ez utóbbiakat 
alkalmazták tábori tüzérségként. A francia mozsarak kalibere 18 centitől 
45 centiig terjedt. A tarackokat a francia seregekben sokáig nem ismerték 
és csak a neerwindeni csata után (1693. júl. 29.) váltak ismertekké és 
1700 után vezették be. A tarackok helyett a 8 hüvelykes mozsár t hasz
nálták, mely 1 font súlyú töltéssel 750 lépésre lőtt. 1684-ben XIV. Lajos 
megszervezte a királyi bombardások ezredét, mely már inkább tüzér 
ezred volt, mint lövész ezred. Először 12 századból állt, de 1706-ban a 
létszám már 28 századra növekedett, két zászlóaljra osztva. A nagy 
ostromágyúk és a mozsarak mellett teljesítettek szolgálatot. 1691-ben 
a francia tüzérségben már közel 5000 ember szolgált, nagy részük a 
királyi lövész ezredben. Ennek létszáma 6 zászlóaljra és 78 századra volt 
osztva, ezek közül azonban 69 század 3795 fővel puskás volt. XIV. Lajos 
halálakor összesen 7192 ágyú volt használatban, vagy a szertárakban, ha 
az összes típusokat összeszámítjuk.8 

Az osztrák seregnél is jelentős fejlődésnek indult a tüzérség. Az ágyú-, 
típusok a következők voltak: karthaunok, tábori ágyúk, falkonok és ka
maraágyúk. Ezeken belül azonban nagy változatosság uralkodott, úgyhogy 
a típusok száma összesen a negyvenet is elérte. Alkalmazási módjuk sze
rint megkülönböztettek üteg és tábori ágyúkat. Az ütegágyúkat a várak
ban, a táboriakat a harcmezőkön alkalmazták, de ezt a felosztást nem 
minden esetben tartották meg. Kamaraágyúknak nevezték a tarackokat 
és mozsarakat. A régebbi kamaraágyúk azért voltak nagyobb kamarával 

8 s u s a n e : i. m. 157—159. old. Feldzüge des P r inzen Eugen von Savoyen . Ein
lei tung zur Dars te l lung der Feldzüge. Wien 1873. 523. old., Gohlke i. m. 77. old. 
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ellátva, hogy kisebb lőportöltettel nagyobb kögolyókat lehessen kilőni 
belőle. Ezeket a XVII. század közepétől a tarackok szorították ki. Ezidő-
tájt a cső alsó részét képező porzsák, vagy kamara szűkebb volt, m i n t 
a cső többi része, mely a lövedék felvételére szolgált. A tarackokból 8, 
10, Í2, 15, 20 és 30 fontos, vagy ennél nagyobb súlyú golyókat lőttek-
ki. A tarackok mellett 2 tűzszerész volt, és a kaliber szerint 8, 10 vagy 
12 kézműves. A mozsarak is több típusra voltak osztva: álló-, függő-, 
láb-, kézi-, földmozsarak stb. A mozsarak rendszerint bronzból készül
tek. A legjobban az állómozsarakat tudták használni, noha eleinte a 
függőmozsarak haszinálatosabbak voltak. Hátulról töltötték, de kezelésük 
nehézkes volt. A mozsarak kalibere 10 és 100 fontos között változott. 
Az óriási mozsarak azonban inkább a ritkaságok közé tartoztak. Ostro
mokhoz általában 300 font kaliberig használták a mozsarakat. Egy 300 
fontos mozsarat 345 fontra, vagyis 59 cm átmérőjű furatra öntöttek, 
hogy könnyebben ki tudják lőni a jelentős súlyú lövedékeket, lőportöl
tete 12 font volt és 300 fontos köveket lőttek ki belőle. A 200 fontos 
mozsár töltete 8—10 font lőpor volt, kőgolyóinak súlya 200 font. A nehéz
mozsarak mellé tűzszerészeket adtak. Egy mozsárhoz 2 tűzszerész és 6—10 
kézműves tartozott. A petárda harang alakú mozsár volt, kapukra, fa
lakra, sáncokra függesztették fel, hogy azokat szétrobbantsa.9 

Az ágyúk öntéséhez főként bronzot használtak. Ha régi ágyút önöttek 
át, akkor még 2—2Va font ónt is adtak hozzá. Vasat ritkán használtak és 
csak beépített és hajóágyúknál. A lőport vízi, kézi, vagy lóval hajtott 
malmokban állították elő. Az ágyúhoz használt lőport 7 rész kénből, 9 
rész szénből és 1 rész salétromból állították elő. A lövedékeket illetőleg 
is a sokrétűség uralkodott. Voltak tömör lövedékek, üreges lövedékek 
és kartácsok. A tömör golyókat kovácsolták vagy öntötték. Nagyobbrészt 
vasból készült, más fémeket teli golyók öntéséhez ritkán alkalmaztak. 
Az üreges golyókat is különböző formára öntötték. A bombák lőporral 
töltött üreges golyók voltak. io 

A császári seregekben a tüzérségnek még nem voltak pontosan ki
alakult szabályai. Még a XVII. század végén is sok mindent megőrzött 
a régi céhes kapcsolatokból. A tüzérek rendszerint nem mint rekruták 
kerültek a seregbe, hanem mint szakértőket toborozták őket. Kiképzésük 
az egyes elöljárók elképzelése szerint különféleképpen történt. A tüzér
ségnél a szolgálatot nem szabályozták határozott előírások vagy paran
csok. Á tisztek és ágyúmesterek beosztása a körülményekhez képest tör
tént. A könnyű-ágyúkat a csatatéren úgy alkalmazták, hogy 2—4 ágyú 
került egy zászlóalj, vagy ezred közti térközbe. Ezeket ezredágyúknak 
nevezték. A nehézágyúkat ütegbe vonták össze. Ilyen ütegbe, megfelelő 
helyen felállítva, néha 80 ágyút is összevontak. Az ezredágyúkat néha 
állandóan az ezred mellett hagyták, azonban csak akkor voltak azok az 
ezrednek alárendelve, ha az önállóan harcolt, máskülönben ezekkel az 
ágyúkkal is a tüzérparancsnokok rendelkeztek. Az ütegágyúkat nem lehe
tett mozdítani. Ezért felállításuk úgy történt, hogy csatavesztés esetén is 
elkerüljék az ellenség kezére való jutását. 

9 Dolleczek: i. m. 155. old., Feldzüge. Einle i tung 229—233. old. 
10 Feldzüge . Einlei tung 239. old. 
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Az ágyúk ellátása az ágyúmester utasításai szerint történt, és öt 
részre oszlott. Első volt a lövést befolyásoló tényezőkre való felügyelet. 
Ez magában foglalta a kaliber-nagyságra, az öntés megfelelő voltára, 
a furat mélységére, a gyújtólyuk szélességére, az ágyútalpra, a lőporra 
való felügyeletet. Az ágyúmester másik fontos feladata a töltés volt. 
Ez vagy töltőkanál, vagy hüvely (patron) segítségével történt. Az utóbbi 
ugyan előnyösebb volt, a tüzérek azonban sokáig ragaszkodtak a töltő
kanállal való töltéshez. Harmadik volt az ágyú beirányzása, amelyet a 
legöregebb tűzmester végzett. Negyedik volt az ágyú kilövése. Minden 
10 lövés után az ágyút vagy nedves ronggyal le kellett hűteni, ezt volt 
az ágyúmester ötödik feladata, vagy a tüzelést egy időre beszüntetni. 
A nyílt terepen 300 lépésnél nagyobb távolságra teli golyókkal tüzeltek, 
300 lépésnél kisebb távolságnál a csapatok ellen kartácsot alkalmaztak. 
Ezredágyúkkal 1500 lépésig lőttek. Ütegágyúkból 1000 lépésnél nagyobb 
távolságra nem célzott tüzet adtak le.11 

A tüzérség fejlődése Magyarországon a középkorban. 

Magyarországon az ágyú használatának első nyomai a XIV. század 
második felébe nyúlnak vissza. Nagy Lajos királyt a velenceiek elleni 
háborúban a raguzaiak ágyúkkal segítették. Daniello Chinazzónak kora
beli krónikájából kitűnik, hogy annak az 5000 főnyi magyar seregnek, 
amelyet Lajos a padovaiak segítségére küldött, már ágyúi is voltak.12 
Az ágyúk nagyobb arányú elterjedése azonban a XV. században Zsigmond 
és Mátyás uralkodása idejére esik. Zsigmond idejében, aki a husziták 
ellen alkalmazott ágyúkat, a tüzérség jelentősége még jelentéktelen volt. 
Az ágyúk egymásután pattantak szét, részben öntési hibából, részben a 
töltés helytelen adagolása miatt. A magyarországi tüzérség középkori 
szervezetéről kevés emlék maradt fenn. A XV. századi ágyúk kezdetle
gessége miatt Mátyás király se sokat törődött a tüzérséggel. Apósának, a 
nápolyi királynak írt levelében kifejtette, hogy szerinte a hajítógépeket 
sakkal alkalmasabban fel lehet használni várostromokhoz, s hogy egy 
hajítógép három ágyúval is felér. A Baduario féle jegyzékből tudjuk, 
hogy Mátyás seregének 30 darab 100 fontos bombardája, ugyanannyi 
nagy és hosszú cerbottanaja (könnyűágyúja), 72 darab 50 fontos bom
bardája, 8 faltörő és 10 nagy bombardája volt. A bombardákból köveket 
vetettek ki. A tüzérségi lövőszerszámok száma tehát összesen 150 volt. 
Ehhez tartozott még 8 hadigép. A 30 cerbottanához (könnyűágyúhoz) 24 
lőszeres kordé tartozott, s mindegyik 44 kőgolyót tudott szállítani. A hajó
hadnak is voltak bombardai és cerbottanái. Itt az összes lövőszerszámok 
száma 130-at, a tüzérek valószínűleg nem teljes állománya 2600 főt 
tett ki. 13 

A mohácsi vész utáni időkben a tüzérség jelentősebb szerephez jutott-

11 Dolleczek: i. m. 244—252. old., Einleitung. 241—246. old. 
12 Erdélyi Gyula: Ujabb adatok Nagy Lajos tüzérségéhez. Hadtörténelmi Köz

lemények. 1928. 139. old. 
13 Gyalókay Jenő: Mátyás király, a hadszervező és hadvezér. Mátyás király

emlékkönyv I. 239—240. old. 
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A török elleni harcok jelentős része ugyanis várharcokkal telt, amelyben 
az ágyúknak, különösen a várak ostromához, valamint védelméhez hasz
nált ágyútípusoknak jutott jelentősebb szerep, a nyílt ütközetben azon
ban a tüzérség szerepe még nem volt olyan jelentős. A tábori ágyúkat 
azonban már megkülönböztették a többiektől. Magyarországon a XVI— 
XVII. században a következő ágyútípusokat ismerték. A legnagyobb 
ágyúkat várostromoknál használták és faltörő ágyúknak nevezték. A 
nehézágyúk közé tartoztak a quartaunok vagy kártányok, melyeket szin
tén faltörésre használtak. A quartaun típust Magyarországon inkább 
nagy, öreg, faltörő ágyú vagy bombarda magna néven ismerték. A quar
taun típus további változatai voltak a félquartaun és á negyedquartaun, 
vagy csatakígyó. A quartaun típusokból azonban a XVI—XVII. század 
folyamán Magyarországon kevés volt, helyette falkont, falkonétet és 
tarackot használtak. A falkonok között is megkülönböztettek kisebb és 
nagyobb falkont, rövid falkont, továbbá dupla és egyszerű falkont, vala
mint tábori falkont. A falkonok után következtek a könnyebb falkonétek, 
vagy falkonéták, melyek Magyarországon a XVI—XVII. században a leg
gyakrabban használt ágyútípusokat képviselték. A falkonéták között is 
voltak nagy, közép, kis és kisebb falkonéták, valamint tábori, dupla és 
egyszerű falkonéták. Voltak olyan falkonéták, amelyekből tüzes szerszá
mot, követ, és olyanok, melyekből vasgolyókat lőttek ki. Voltak azután 
kisebb falkonéták, 'melyeknek siska vagy scharfetindl volt a nevük a fal
kon és méginkább a falkonét hosszú csövű ágyútípus volt, amelyet ma
gyarul sugárágyúnak neveztek. 

A következő fontosabb ágyútípust a csatakígyók alkották. A kisebb, 
könnyebb csatakígyóket Scharfetindlnek nevezték. A csatakígyók vasból 
vagy rézből készültek és közöttük is megkülönböztettek nagy, közép és 
kisebb csatakígyókat. A csatakígyók mellett gyakran szerepeltek a tarac
kok is, amelynek fogalma azonban a XVI—XVII. században a mainál 
tágabb volt. Gyakran a hosszú csövű ágyúkat is tarackoknak nevezték, 
viszont a tulajdonképpeni tarackokat mozsár-tarackoknak hívták. Az el
nevezések gyakran pontatlanok voltak és ugyanazt az ágyút hol colubri-
nának, hol pedig taraoknak nevezték. Tarack is sokféle volt. így volt 
tábori tarack, kerekes vastarack, a közepes rézágyúkat szintén taracknak 
nevezték. Volt azonkívül még aprótarack, sima és dupla tarack, hosszú 
sebes és kis sebes tarack. Az utóbbiakból elnevezésük után ítélve gyor
sabban lehetett tüzelni. A könnyebb taracktípusok közé tartozott a forgó 
tarack. A forgó tarackokat azért nevezték így, mert több irányban lehe
tett elmozdítani. A forgó taracknál könnyebb ágyútípus volt a siska. 
A tarackhoz közelálló, de azzal nem azonos típus volt a haubicz. A hau-
biczokat csak kőgolyók kilövésére lehetett használni, azért magyarul 
kővető pattantyúnak nevezték. A haubiczok rövidcsövű ágyúk voltak, 
de a haubiczok és a mozsarak között különbséget tettek. A haubiczokat 
azzal különböztették meg a mozsaraktól, hogy míg az előbbieket kőlövők-
nek, az utóbbiakat hajító ágyúknak nevezték. A mozsarak vasból vagy 
rézből készültek és sokféle változatuk volt. Ismertek nagy, öreg mozsa
rat és kismozsarat, melyet néha mozsárkölyöknek is neveztek. A 
mozsarakat még alkalmazásuk szerint is megkülönböztették. így voltak 
követ vető, tüzes labdahányó, bomba vagy pummahányó, gránáthányó, 
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valamint hírmondó, vagy lármára való mozsarak. A hírmondó mozsarak 
azt a célt szolgálták, hogy hírt adjanak az ellenség közéledtéről. A mozsa
rat és tarackot időnként, bár ritkán, kombinálták és azt a típust mo
zsártaracknak hívták. 

A mozsarak után következő könnyű ágyútipust seregbontónak ne
vezték. Ezt úgy szerkesztették, hogy kiskaliberű ágyú, vagy puskacsöve
ket egy lafettára szereltek. Rendszerint szakállas, vagy duplaszakállas 
csöveket szereltek egymás mellé, ezért a seregbontókat rendszerint sereg
bontó szakállasnak nevezték. A seregbontóban legalább két cső volt, de 
a csövek száma változott és akár 10, 20, vagy 50 csövű is lehetett. Az 
ágyú és puska közti átmenetet az úgynevezett szakállasok képezték, 
melyeket hol az ágyúk, hol pedig a puskák közé számítottak. A szakál
lasok között is megkülönböztettek nagyobb, középszerű, vagy fél és kisebb 
szakállast. Voltak azonkívül egyszerű és dupla szakállasok. Ezenkívül 
volt még több ritkán használt ágyútípus is.14 

Az ágyúk* kaliberét Magyarországon a XVI—XVII. században külön
bözőképpen határozták meg. Sokáig nagyjából állapították meg a kali
bert, például, hogy az, ágyúból ököl, vagy lúdtojás nagyságú golyót lehet 
kilőni. A XVI. század második felétől már a golyók fontban mért súlya 
alapján történt a kaliber meghatározás. Az ágyúcsövet talpra, lafettára 
erősítették. Az ágyúk kerekesek, vagy kerék nélküliek voltak. Az előb
bieket a nyílt ütközetben, vagy várak ostrománál az utóbbiakat a várak
ban felállítva használták. A tüzérek létszáma a XVI. század első felé
ben nagyon csekély volt és csak a század második felében kezdett emel
kedni. Győr-várában 1549-ben három tűzmester volt, Érsekújváron 1568-
ban öt. Pozsonyban még a század végén is csak egy. Viszont Kassán 
1585-ben 45, Szendrőn 19, Szatmáron 34 tüzér volt alkalmazva, is Eme 
létszámba valószínűleg a kisegítő személyzetet is bele kell számolni. A 
Magyarországon használt ágyúk hatásfoka a XVI. században még elég 
csekély volt. így Ferdinánd alatt említenek egy ágyút, amely öt óra alatt 
34 lövést tudott leadni. Az erdélyi fejedelmek közül Báthory István szer
vezett először tábori tüzérséget, 1575-ben Békés Gáspár ellen viselt had
járatában már tüzesgolyókat használt. Mindamellett a tábori tüzérség 
Magyarországon az egész XVI. század folyamán, de még a XVII. szá
zadban is alárendelt szerepet játszott. A tüzérség nagyobb része vár
tüzérség volt. A tábori tüzérséget viszont elsősorban várak ostrománál 
alkalmazták. 

A magyar várak felszereléséről, tüzérségi ellátottságáról egy, a bécsi 
haditanács részére 1577-ben készített kimutatás nyújt tájékoztatást. 
Eszerint • Szatmár-várában volt 4 singerin, 2248 hozzávaló golyó, 7 
quartirschlange 2854 hozzávaló golyóval, 10 haubicz 444 hozzávaló golyó
val 404 gátpuskának nevezett szakállaspuska stb. Kassán 3 quartaun, 7 
singerin, 3 quartirschlange, 8 falkon, 2 orgonalöveg, 439 gátpuska volt 
a hozzávaló golyókkal, továbbá 757 mázsa 28 font lőpor volt. Egerben 1 
quartaun, 1 singerin, 6 quartirschlange, 6 falkonet, 14 falkon, 1 schar-
fetindl, 100 tonna lőpor (hordó) volt. Mindez nem jelentett valami erős 

14 Ivány i Béla : A tüzérség tö r téne te Magyarországon, kezdeté től 1711-ig. H. K. 
1927. 4—23. Old. 

15 Iványi ' : i. m. H. K. 1928. 21. old. , 

52 



tüzérséget, a várak védelménél mégis jelentős szerepet játszott, mert az 
ellenfél tüzérsége sem volt erősebb. Kanizsa-várában 1560-ban a követ
kező készletek voltak. Egy nagy ágyú, melyhez napi harminc lövést és 
egy mázsa lőport számítottak, -továbbá 200 vasgolyóbist. 3 tarack, mely
hez ugyancsak 30 lövést véve alapul, egy napra 90 font ónt és 45 font 
lőport számítottak. Volt még ehhez a három tarackhoz 864 óngolyó és 
200 vasgolyó. 4 kisebb tarackhoz pedig napi 30 lövést véve alapul 45 font 
ónt és 26 font lőport számítottak. A várban ezenkívül még hat apró 
tarack is volt, ezeknél már napi 80 lövést is számítottak, valamint 15 font 
ónt és 10 font lőport. Az összes tarackok lőszer fogyasztását napi 4 mázsa 
lőporra becsülték.^6 

Egyike volt a legjobban felszerelt magyar váraknak az ecsedi vár, 
melynek 1619-től részletes leltára maradt fenn. Ez a leltár akkor készült, 
amikor Perneszi Gábor várkapitány a várat feladta Bethlen Gábor csa
patainak. A vár bástyáin 26 nagyobb ágyú volt 8230 golyóval, valamint 
318 szakállas várpuska 35 000 golyóval, ehhez járult még 158 tonnában 
(hordóban) 223 mázsa lőpor. A leltározók az ágyúkat részletesen is leírták 
A főbástyán Vadember nevű ágyú volt, ebből negyven fontos golyókat 
lőttek. Az ágyú hosszúsága 10 láb volt, 776 golyóból álló készlet tar
tozott hozzá. Ugyancsak a főbástyán volt egy öreg faltörő ágyú, amely
ből húsz fontos golyót lőttek ki, az ágyú hossza 9 láb volt a hozzátartozó 
golyók száma 479. A főbástyán volt még három Pálcza nevű ágyú, mely
hez 495 golyó tartozott. A golyók súlya darabonként 12 font volt, az 
ágyúk hossza 13 láb. Volt még a főbástyán egy alj ágyú, három köz
ágyú, három forgótarack, három duplatarack, két seregbontó is. Azaz 
a tüzérségi készlet nagy része a főbástyán volt elhelyezve. A kazamatá
ban volt egy hatvanöt fontos golyóvető Baba nevű öreg ágyú, ez azon
ban úgylátszik, használaton kívül volt helyezve, mert csak 6 golyó volt 
hozzá. Szendrő várában 1634-bein öt falkon, hét dupla falkonét, két egy
szerű falkonét, egy scharfetindl ágyú volt.17 

A tüzérség fejlődése jelentős volt I. Rákóczi György erdélyi feje
delem idejében. Már uralkodása kezdetétől nagy figyelmet fordított 
tüzérsége fejlesztésére. Elsősorban a vártüzérség növelését tartotta szem 
előtt, a tábori tüzérség fejlesztésére nem gondolt. Ehhez a kellő felté
telek is hiányoztak. Mivel az ágyúk minőségének javítására sem lehetett 
gondolni. Rákóczi György arra törekedett, hogy növelje a várak ágyú
parkját. Ezidőtájt két ágyúöntőház, a sárospataki és gyulafehérvári mű
ködött, noha másutt is foglalkoztak ágyúöntéssel. A pataki ágyúöntő
műhelyt, mely már a XVI. században is működött, Rákóczi György 
fejlesztette ki. 1631 után egész sor itt készült ágyúról maradt fenn adat. 
Az erdélyi és a partiumi várakat a gyulafehérvári ágyúöntőház látta el 
ágyúkkal. A szász városok ágyúöntődéi csak a helyi szükségletet látták 
el, a fogarasi ágyúöntöde sern folytatta működését. Az egyik ágyútípus, 
melyből számos példányt öntöttek, a falkon, vagy a díszítéséről madaras 
ágyúnak nevezett típus volt. Ebből a falkonból 10 fontos golyót lehetett 
kilőni. Ezenkívül öntöttek 25 fontos, 5 fontos és 30 fontos ágyúkat is. 

10 Szendrei János: Váraink hadi felszerelése a XV—XIX. században. Magyar 
hadtörténelmi emlékek. Szerkesztette Szendrei János. Budapest. 1896. 872. old. 

i' Szendrei János: Az ecsedi vár 1619-ben. H. K. 1890. 76—81. old. 
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1645-től viszont már a legkülönbözőbb típusokat állították elő. Egy-egy 
várba azonos kaliberű ágyúkat küldetett Rákóczi. A pataki és gyula
fehérvári ágyúöntők 1631—33 és 1641—1646 között működtek erőteljeseb
ben, 1641-ben Patakon Hans Höhlte, Gyulafehérváron Anton Ute volt az 
ágyúöntés vezetője. 1642-ben Patakon négyféle ágyútípust öntöttek, még
pedig 3, 8, 10, és 15 fontosat. A 3 fontosakból 10 darabot öntöttek. A 
pataki és fehérvári ágyúöntők 1645—1646. évi működéséről 2 jegyzék 
maradt fenn. A pataki ágyúöntőházban 12 falkony ágyú öntéséhez 187 
mázsa (93,5 kiló) 92 font tisztarezet, valamint Szerencsről egy harangot 
és Kassáról 4 kis tarackot használtak fel. Még pontosabb kimutatás ké
szült a gyulafehérvári ágyúöntőház működéséről. Itt Anthoni ágyúöntő
mester vezetése alatt 10 nagy ágyúhoz 438 mázsa (219 kiló) és 125 font 
rezet használtak fel. A 10 ágyú öntési költsége 35 453 forint 99 dénárt 
tett ki és egy ágyú 3549 forint és 9/10 dénárba került. Az ágyúk meg-
öntéséhez és felszereléséhez 248 kovácsra, 47 lakatosra, 16 ötvösre, 80 
kerekesre, 84 ácsra, és 1296 darabontra volt szükség. A tüzérség parancs
noka Maxell Bertalan volt, akit Rákóczi 1647-ben utasított, hogy a várak
ban levő felszereléseket, elsősorban az ágyúkat vizsgáltassa meg. Először 
Fehérvárra menjen, ott próbáltassa ki az akkor öntött 6 ágyút. Utasítsa 
az ágyúöntőt, hogy a megöntendő 33 tarackot a régi minta szerint öntéssé 
meg. A 33 tarackból 11 tízfontos, ugyanennyi nyolc és hat fontos legyen. 
Az ágyúöntő először 6 formát öntessen, így a 33-at hatszorta könnyen 
meglehet önteni. Igyekezzen az ágyúöntő, hogy az öntés három hét alatt 
elkészüljön. Patakon a már megöntött 16 darab 12 fontos falkonétot 
próbáltassa ki. Látogassa meg a többi várakat is, adjon • utasítást, hogy 
milyen puskaport törjenek. Ebből a Maxellnak adott utasításból kitűnik, 
hogy Rákóczi milyen sokat adott arra, hogy várai tüzérségi felszerelése 
megfelelő legyen. A ránkmaradt adatokból következtetni lehet, hogy 
Rákóczi György uralkodása alatt többszáz különböző kaliberű ágyút 
öntöttek. A várak tüzérségi felszerelése különböző volt. A nagyobb és 
fontosabb várakban sokkal több felszerelés volt, mint a jelentéktelen, 
vagy kevésbé veszélyeztetett várakban. Fogarasban, Erdély egyik leg
fontosabb várában 1632-ben 10 huszonötfontos, 2 tízfontos, 2 nyolcfontos, 
10 hatfontos, 1 négyfontos ágyú, valamint 4 kisebb fajta tarack és 4 
mozsár volt. Fogaras vára ágyúkészlete 1636-ig 1 huszonötfontos, 2 tíz
fontos, 5 nagyobb fajta tarackkal és 1 mozsárral növekedett, viszont 3 
ágyúval csökkent. Egy másik jelentős várban, Sárospatakon 1642-ben 
1 negyvenfontos, 3 harmincfontos, 2 tizenötfontos, 9 tízfontos, 3 nyolcfon
tos és 1 háromfontos ágyú, 10 kis, 4 kétfontos, 6 kétfonton felüli és 11 
ismeretlen kaliberű tarack, valamint 5 mozsár volt. Az ágyúkat kezelő 
tüzérek, a pattantyúsok létszámát összesen 60—70 főre tehetjük. Rákóczi 
György 1644—45 évi hadjárata alkalmával is megállta helyét ez a 
tüzérség.18 

A tüzérség fejlettségére mutat rá, legalább is magyar vonatkozásban 
Zrínyi véleménye, ö nem ismeri el a tüzérséget önálló fegyvernemnek. 
Annyit ismer csak el, hogy várharcoknál a tüzérséget nem lehet nélkü-

18 Szendrei János: A sárospataki és gyulafehérvári égyúöntő házak a 17. szá
zadban I. Rákóczi György idejében. H. K. 1891. 118—126. old., Makkai László: I. Rá
kóczi György tüzérségének történetéhez. H. K. 1954. 2. sz. 112—126. old. 
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lözni, de a tábori tüzérség jelentőségét nem ismeri el. „Centuriák" című 
művében a tábori tüzérség három féle elhelyezési módjáról ír, a, csa-. 
patok előtt, között és oldalt, de mindhárom felállítási módot rossznak 
tartja, amelyeknél az ágyúknak semmi, vagy nagyon csekély hasznát 
látni. 

Thököly tüzérségéről keveset tudunk. Fennmaradt Thököly utasítása 
Szirmay Miklóshoz, a regéci várkapitányhoz. Ennek hetedik pontjában 
szerepel, hogy a várkapitánynak gondja legyen az ágyúkra, a különféle 
minitiókra és hogy a puskaport és golyóbisokat jól előkészületben tartsa, 
Regéé várában tartottak a többi hadak számára is tüzérségi felszerelést, 
amint az Nagy Márton ónodi lovashadnagy leveléből kitűnik. Az ónodi 
hadnagy mozsárágyú és egy tonna por, valamint hat font kanóc átvételét 
igazolja.^ Munkács várának 1688-ban a vár császáriak kezére jutása után 
történt összeírásából kiderül, hogy az ottlévő ágyúk zömét még I. Rákóczi 
György idejében, vagy még régebben öntötték. Az alsó várban a német 
ütegben 6, a hajdúütegben 4 ágyú volt. A középső várban a hosszú bás
tyán 12 különböző típusú ágyú volt, a 22 fontos mozsártól, az 1 fontos 
csatakígyóig. A bodnár bástyán 7, a Géczy ütegben 4, a hajdúütegben 
ugyancsak 4 ágyú volt, míg a német ütegben 3 ágyú. A felső várban 
4 ágyú volt, míg a palánkokban 12, főként 3 fontos ágyú. Munkács vára 
tehát összesen 56 ágyúval állta 2V2 évig az ostromot.20 

A Rákóczi-szabadságharc tüzérsége. 

Rákóczinak a tiszántúli hadjárat kezdetén nem volt tüzérsége. Mikor 
július végén a kurucok Kalló várát elfoglalták, 11 ágyút is zsákmányol
tak. Ez képezte a kurucok tábori tüzérségének alapját.21 Az ágyúkészlet 
további gyarapodását jelentette Huszt várának augusztus 17-én Ilosvay 
Imre csele által történt megvétele. Huszt várában ugyanis sok, régi idő
ből származó ágyút találtak. Ezeket a további várostromoknál, elsősor
ban Szatmár és Tokaj ostrománál használták fel. Deák Ferenc, Szőcs 
János és Borbély Balázs szeptember 10-én zárták körül Szolnok várát. 
Tizenegy nap múlva, szeptember 21-én a tüzérség nélkül lévő kurucok 
a várat három oldalról ostromlétrákkal megmásztak és hatalmukba ejtet
ték. A várral együtt 14 ágyút és néhányszáz kézifegyvert is nyertek. 
Mikor október 24-én Csábrágot, Koháry István várát elfoglalták, a ku
rucok onnan öt derekas ágyút, két tonna lőport és egyéb derekas lővő-
szerszámokat tudtak Léva várába vinni.22 Ezek, a kurucok által szerzett 
ágyúk lehetővé tették ugyan, hogy a várostromoknál tüzérséget is alkal-
mazzanak^ de a gyakorlatlanság még nagyon akadályozta az ágyúk hasz
nálatát, így Tokaj ostromát Bercsényi három kis tábori ágyúval és két 
mázsa lőporral kezdte meg, de eredményt nem tudott elérni, a vár ost-

19 Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei. M. H. H. S. XXIV. II. kötet 
28. old., valamint a Szirmay Andráshoz írt levelei 4. és 14. old. 

20 I. M. 356—360. old. A m u n k á c s i v á r le l tára . 
21 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. Fordította Vas István. Bp. 1948. 44. old. Itt 

Rákóczi csak négy kis ágyúról ír, viszont Bonnac lengyelországi francia követ
nek írt levelében tizenegyről. 

22 Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család III. Bp. 1892. 45., 59. és 61. old. 
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roma nem haladt előre. Ezért írt Rákóczinak, hogy gyalogsága jobb ré
szével menjen Tokaj alá. Rákóczi meg is érkezett Tokajhoz és megszem
lélte az ostrom-munkálatokat. Az ostrom elrendezését „csodálatraméltó
nak" találta. Ugyanis a kis ágyúüteget a hegytetőn állították fel és ez. 
nem árthatott a várfalaknak. Azonkívül a vár melletti félholdalakú sánc
ból a császáriak kitörésekkel zavarhatták a kurucokat. Ezért Rákóczi 
hidat veretett a Tiszán, elvágta a császáriak útját a szárazföldre, úgy
hogy azok kénytelenek voltak a félholdalakú sáncot kiüríteni. A vár 
azonban csak 1704. január Q'-én adta meg magát. A kurucok ez alkalom-
mai is sok ágyút és mozsarat nyertek, a császári őrség csak két kis 
mezei tarackot vihetett magával.2'' 

Rákóczi csapatai az 1704. évben folytatták a császáriak várainak el
foglalását. 1704. január 18-án Kővár, 28-án Murány, február 26-án Ungvár 
fontos vára esett a kurucok kezébe. Február 16-án Munkács várát is 
feladta Auersperg ezredes, a császári parancsnok. Ungvár várának kapi
tulációját március 2-án erősítették meg. A császáriak az összes ágyúkat 
és az egész élelmiszerkészletét kénytelenek voltak átadni, noha a kézi
fegyvereket elvihettek. Mikor Károlyi július 4-én Rabattá császári tábor
nokon rajtaütött, hat ágyúját és 20 hordó lőporát nyerték el a kurucok. 
Augusztus 25-én megadta magát Nyitra vára. Bercsényi kiemeli Rákóczi
hoz írt levelében, hogy: „Vagyon igen szépen munició benne: 12 fontos 
ágyúk, haubicz,ok, bomba vagy negyven, puskapor több 60 mázsánál.2<* A 
várral összesen 14 ágyút nyertek a kurucok. Augusztus 23-án kuruc kézre 
került Szendrő vára, ahol az ágyúkon és tüzérségi készleteken kívül ezer 
ember felszerelésére való pisztolyt és karabélyt találtak a kurucok. 

Még ezeknél a váraknál is fontosabb volt Kassa, Eperjes, Érsekújvár. 
és Szatmár elfoglalása, ahol a várágyúk száma igen jelentős volt. Forgách 
Simon tábornok által a kassai császári helyőrséggel kötött kapituláció 
23 pontból állt. Ennek 13. pontja kimondta, hogy a bástyákon és a had
szertárban lévő ágyúkról, tüzérségi és hadiszerekről, fegyverekről, az 
éléstárbeli cikkekről és tárgyakról a mindkét részről kirendelendő biz
tosok által rendes lajstromokat kell készíteni, ezek mellett kell azokat 
átadni, illetve átvenni. A 3. pont megengedte a császári várőrségnek,, 
hogy 8 darab nagyobb fajta tábori ágyút és két kis bombavető mozsarat 
20—20 lövésre való porral, golyóval és bombákkal magukkal vihettek. 
A várat október 31-én ürítették ki a császáriak és november elsején vonul
tak be a kurucok. Kassa várának kuruckézre jutása volt a legjelentő
sebb az eddigi összes várbevételek közül. Nem kevesebb, mint 150 ágyú, 
köztük nagyméretű faltörő ágyúk is, 600 mázsa lőpor, 15—20 000 minden
féle nagyságú ágyúgolyó és bomba, másfélezer karabély és sok kard 
jutott Rákóczi kurucainak kezére. S mivel Kassán ágyúöntő volt, ez 
jelentőségét még inkább növelte, Kassa kapitulációját nemsokára követte 
a 700 főnyi császári helyőrséggel rendelkező Eperjesé, melynek parancs
noka De Wilson császári ezredes volt. A november elsején kötött kapitu
láció szerint a császáriak december elsején tartoznak elvonulni és 4 
ágyút vihettek magukkal. Eperjes újabb jelentős erőgyarapodást jelen-

23 Emléki ra tok . 53. és 57. old. 
24 Bercsényi Rákóczinak. Nyitránál 27. Augusti, 1704. Archivum Rákócziánura. 

Dlső osztály. IV. 91. old. 

56 



tett a kuruc tüzérség számára. 50 ágyú, 5 mozsár, 100 mázsa lőpor, 
4—5000 ágyúgolyó, 7—800 puska jutott a kurucok kezére.25 A Kassáról 
hozott nagy faltörő ágyúk, valamint a Szegednél volt ostromágyúk segít
ségével lehetővé vált Érsekújvár ostroma, amelyet őrsége november 17-én 
adott fel. Az évet a császári várak egyik legfontosabbikának, Szatmárnak 
a bevétele zárta be. Szatmárt már több mint féléve körülzárták a ku
rucok, a császári helyőrségnek mégis két alkalommal sikerült a gyenge 
osromzárat áttörni, az ostromló csapatoknak veszteségeket okozni és a 
várba jelentős mennyiségű élelmiszert juttatni, ami lehetővé tette a 
további ellenállást. Ezek a készletek is kezdtek azonban kifogyni és a 
helyőrség kénytelen volt alkudozásba bocsátkozni. Először november 27-én 
Orosz Pál tábornak kötött a császáriakkal egy 22 pontból álló feladási 
szerződést. Ezit azonban Rákóczi nem erősítette meg, mert november 23-án 
Forgách Simont bízta meg alkudozásokkal. Az alkudozások még egy ideig 
elhúzódtak és Forgách december 25-én kötötte meg a várőrséggel a fel
adási szerződést. A kapitulátiós szerződés 19 pontból állt és kikötötte, 
hogy a császári helyőrség Budára tartozik vonulni és csak négy darab 
3 fontos ágyút vihet magával, a többit a várban tartozik hagyni. Szatmár 
várával ismét jelentős tüzérségi készlet került a kurucok kezére. Nyertek 
72 ágyút, köztük voltak 24, 16 és 12 fontosak is, valamint haubicok, 
három bombavető mozsár, 10 seregbotntó; nyertek* még 106 mázsa lőport, 
22 mázsa kanócot, 143 mázsa ónt, 7 mázsa puskagolyót, 150 .darab 60 
fontos bombát, 6570 ágyúgolyót, 436 kőgolyót a haubicokhoz, néhányszáz 
gránátot, 250 jó és 336 javítandó muskétát, 169 kartácsot, salétromot, 
ként, valamint sáncásó és várvédő eszközöket.26 

Az 1704. évben, tehát elsősorban a várak megvételével' jelentősen 
növekedett a kurucok ágyúparkja. Ennek ellenére a várostromló tüzér
ségük tapasztalatlan volt és inkább ostromzár, kiéheztetés, mintsem 
szabályszerű ostrom útján foglalták el a császári várakat. ISlem minden 
esetben sikerült az ostromzár sem, így számos vár a császáriak kezén 
maradt és biztosította az összeköttetési vonalukat. Császári kézen ma
raadtak a dunai vonalat biztosító Pozsony, Győr, Komárom, Esztergom, 
Buda várak. A Dunántúlon Sopron és Szigetvár végig császári kézen 
volt. Fehérvár csak kis időre, 1704 januárja és áprilisa között volt a 
kurucoké. A Felvidéken Lipótvár és Trencsén a császáriak morvaországi, 
Gyula, Szeged, Arad és Nagyvárad vára pedig az Erdéllyel való össze
köttetését biztosították. Erdélyben a császáriak Brassó, Szeben és Fogaras 
váraira tudtak támaszkodni. Több kísérlet történt ugyan a várak elfog
lalására. Szegedet Rákóczi 1704. július 21-től augusztus 14-ig személyesen 
ostromolta, az ostromágyúk azonban nem érdeztek meg idejében és 
Rákóczi közben megbetegedett. A vár terraszos falakkal, erős tornyokká], 
árkokkal, fedett úttal volt megerősítve. A szegedi várban mindössze négy
száz császári tartózkodott, Rákóczinak azonban 50 közepes bombánál nem 
állt több rendelkezésére és így az első alkamat megragadta az ostrom 
félbeszakítására. Nem sikerült jobban Trencsén ostroma sem. Bajmóc 
várát előzőleg július 8-án a Frey császári várparancsnok feladata ugyan 

To Tha ly : A gr. Bercsényi család. III . 239—240. old. 
26 Tha ly : Régi ágyúnevek és föliratok. Századok 1670. 418—419. old. és Ber 

csényi család III. 314. old. 
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és a kurucok ismét 7 ágyút nyertek, de Bajmóc jeľentéktelen vár volt 
Trencsénhez képest. Trencsén várát, mely erős sziklavár volt, Bercsényi 
vette ostrom alá és július 28-án bombáztatni kezdte. Augusztus 4-én maga 
is Trencsén alá érkezett és a várőrséget megadásra szólította fel. Augusz
tus 6-ig már 60 bombát lőttek a várba, de a kurucoknak már fogyni 
kezdett a lőporuk. A szorongatott helyzetben lévő Pfeffershoven vár
parancsnok azonban hajlandó volt az alkudozásra " és augusztus 9-én 
fegyvernyugvást kért. Augusztus 10-én olyértelmű szerződést kötöttek, 
hogy a császáriak a várat két hét múlva tartoznak feladni, ha addig 
segítségük nem jön. Bercsényi erre a bombavető mozsarakat visszaren
delte és csak 4 ágyút hagyott a sáncban, közben azonban Grumbach 
ezredes vezetésével, megérkezett a császári felmentő sereg. Augusztus 
11-én Kosztolna falunál kisebb csetepatéban a császáriaknak sikerült 
Bercsényi csapatait visszanyomnia. Grumbach lisztet és 200 friss katonát 
vitt be a várba, majd visszavonult Morvaországba. Ezután augusztus 
13-án a trencsényi helyőrség is kitört. Sikerült neki a visszamaradt 4 
ágyút elfoglalni és az ostromsáncokat lerontani.27 

A 40 évvel ezelőtt épült fel, de némileg elhanyagolt Lipótvárat a 
kurucok szeptember 1 óta tartották ostromzár alatt. Itt Schwarzenau 
ezredes alatt 500—600 fő gyalogos és 50 lovas képezte a császári várőr
séget. Rákóczi november 27-én Sempte várából előrenyomulva személye
sen fogta ostrom alá Lipótvárát. Szállását Galgóc várában ütötte fel, 
amely szemben feküdt Lipótvárral és a fejedelem mindent láthatott, ami 
a táborban, a sáncban, vagy éppen az ellenséges táborban, várban tör-^ 
tént. Nem voltak azonban nehéz faltörő ágyúi, ezért meg kellett volna 
várni, míg Kassáról azok megérkeznek. Lipótvár falainak kőtapasztása 
azonban rossz volt, a bástyák és körfalak süllyedni kezdtek. Ez némi 
sikerrel bíztatott, ezért de la Motte francia tüzérezredest megbízta, hogy 
a rendelkezésre álló 12 és 16 fontos ágyúkkal kezdje meg a vár ostromát. 
A vár falai ugyan omladozni kezdtek a 12—16 fontos ágyúk golyóinak 
hatása alatt, azonban a várőrség a kazamatákba húzódott. A Kassáról 
elindított ágyúk és a lőpor pedig egyre késett. Ennek oka az volt, hogy 
Kassa fegyvertára nem volt jó állapotban, ezért az ágyútalpak elromlot
tak, ágyúvontató pedig nem volt. A parasztszekerek gyengék voltak a 
szállításhoz, ezért növelni kellett az előfogatok számát. Az utak és hidak 
rosszkarban voltak, ezért az ágyú minden lépésnél megállt. A közelebbi 
Besztercebányáról Sréter János által kiküldött 60, majd 100 bomba, vala
mint lőpor nem volt kielégítő mennyiségű. A Radies András által késve, 
december 16-án útnak indított nagy mennyiségű, 465 mázsa lőpor csak a 
nagyszombati csata után 1705. január 14-én érkezett meg a Kistapolcsányí 
táborba.28 Már csak 2—3 nap hiányzott ahhoz még így is, hogy Lipótvár 
rohaméretté legyen, midőn az osromot Heister csapatainak közeledése 
miatt félbe kellett szakítani. A Heisterrel vívott és elvesztett nagyszom
bati csata után már nem volt alkalom Lipótvár ostromának újrakezdé
sére. Rákóczi ugyanis a nagyszombati csata után utasította a Lipótvár-

27 Trencsén os t romára T h a l y : A gr. Bercsényi család III. 207—212. old. és Ber
csényi levele Károlyihoz N á d a s n á l 16. Augus t i 1704. Rákóczi Tár . Pes t , 1868. II . 
91—92. old. 

28 Tha ly : Bercsényi család III. 283—284. old. Emlék i ra tok 93—94. old. 

58 



nál hagyott de la Motte ezredest; hogy az ostromot szakítsa félbe és 
vonuljon vissza. A visszavonulás meg is történt azzal a kellemetlen eset
tel egybekötve, hogy a Kassáról éppen akkor megérkezett 6 faltörőágyút 
és 7 mozsarat, valamint lőport és bombákat előfogatok hiányában hátra
hagyták. Az egyes alkalmakkor a táborba vitt ágyúk számáról tájékoz
tatást nyüjt Bercsényi 1704. szeptember 12-én Vágszerdahelynél kelt 
levele, melyben írja, hogy 40 ágyú van körülötte, 3, 5, 6, 7 és 8 fontosak, 
15 fontos pedig Nyitrán van kettő.29 

Némileg ellensúlyozta a Lipótvárnál és Nagyszombatnál szenvedett 
tüzérségi veszteségeket Modor, Bazin és Szentgyörgy városok császári 
helyőrségének 1705 március 30. és április 2-a közti kapitulációja, amikor 
huszonegy zászló, negyven dob és háromezer kézipuska mellett húsz 
ágyút is nyertek a kurucok. Eszterházy Dániel a három várost ostromló 
kuruc csapatok parancsnokának diáriumából ismerjük az ostrom körül
ményeit. A csapatok összegyűlése után március 29-én indult meg a három 
város ellen. Modor már 30-án kapitulált. Bazinnak először a kastélyát 
gyújtatta fel, majd 30-án este öt órakor négy nagyobb, két kisebb ágyúval 
és- két mozsárral kezdette lövetni. 31-én Eszterházy Dániel folytatta a 
bombardéroztatást, mire aznap Bazin, majd másnap Szentgyörgy vára 
is kapitulált.30 Erdélyben Medgyes ostroma jelentett a kuruc tüzérség 
számára nagyobb feladatot. Desalleurs márki, a francia király követe 
Rákóczi táborába utazva áthaladt a Medgyes ostromát vezető Forgách 
táborán is. Otthagyta az ostrom vezetésére Demoiseau mérnök brigá
dérost. Medgyes elég jól meg volt erősítve és jó helyőrség védte. Az 
ostrom elhúzódott azáltal, hogy Forgách megváltoztatta Demoiseau intéz
kedéseit és áthelyeztette az ütegeket. Végül is azonban több sikertelen 
roham után Medgyes mégis megadta magát.sí 

A kuruc ostromtüzérség, alkalmazására sor került az 1705 júniusában 
Dunaföldvár és a kömlődi Bottyánvár körül lezajlott harcoknál is. Föld
vár ostromát június 4-én este kezdte meg Bottyán, mikor 300 gyalogossal 
és néhány lovassal behatolt Földvárba és a Szőllőshegyen felállította 
ágyúit. Másnap, június 5-én Bottyán megismételte támadását és ez al
kalommal heves ágyú és puskatűz, főleg ágyútűz folyt, azonban vesz
teséget egyik fél sem szenvedett. Egy kuruc strázsamester az ellenség 
egyik pattantyúsát az ágyú mellett lőtte le. Június 9-én ismét heves 
ágyúzás és puskázás folyt â sáncnál, amely alkalommal a császáriaknak 
egy ágyúját ellőtték. Bottyán megsebesülése után Földvár ostroma félbe
szakadt és Eszterházi Dániel tétlensége miatt az ellenségnek Bottyán
várát sikerült elfoglalni. Bottyán várában a kurucok 7 ágyút és némi 
lőszerkészletet hagytak hátra. Glöckelsberg császári tábornok, a Földvárt 
felmentő császáriak parancsnoka, megkísérelte a solti sánc elfoglalását, 
erre azonban már inem volt ideje, mert a bécsi haditanácstól más meg
bízatást kapott. A kuruc várostromló tüzérség állapota továbbra sem 
volt kielégítő. Ennek okát nem annyira a nehéz faltörő ágyúk hiányában 
kell keresni, hiszen Kassa, Ungvár, Munkás váraiban voltak nehéz ost-

29 A. R. IV. 136. Old. 
30 A. R. IV. 462—465. old. és Bercsény i Károly ihoz , Ni t r i ae 8. Ápri l is 1705. Rá 

kóczi T á r II . 103—104. old. 
31 Emlékiratok. 102. old. 
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romágyúk is. hanem abban, hogy a nehéz ágyúkat nem tudták megfe
lelően és gyorsan szállítani. Viszont a könnyű 2, 3, 4 fontos ágyúk nem 
voltak alkalmasak várostromra. Bercsényi, Nyitrán 1705. május 9-én 
kelt levelében panaszkodik a szállítási akadályokra, „Az alteleriához való 
szekerekért elküldtem a bányákra, azért míg elmennek, amíg elgyünnek is 
innen lemennek, másik foliumra fogjuk irnya, az Diariumot". Ugyan
abban a levélben megjegyezi, hogy Újvárban nincs több 2 mozsárnál, 
amelyek 30 fontosaik. Még 24 ágyút kért az újvári helyőrség, miután 
Léváról már 8 ágyút átvittek Űjvárba. Május 13-i Újvárról Rákóczihoz 
írt levelében Bercsényi kifejti a dunántúli expedíció nehézségeit: lehetet
len, hogy egy hónap alatt is az operatióhoz kezdhessen (ti. Eszterházi 
Dániel), mert ha már megindulna is az gyalog, három hétnek előtte ott 
nem lesz; az ágyúk mikor? én nem tudom."•''2 A földvári vállalkozás 
kudarca Bercsényi érveléseinek helyességét és a kuruc hadak, de külö
nösen a tüzérség mozgékonyságának hiányát bizonyította. Még nagyobb 
nehézségeket jelentett a „mezei arteleriának", azaz a tábori tüzérség
nek összeállítása, melyet tulajdonképpen a vártüzérségből állítottak össze. 
Bercsényi hadtestéhez például 1705 májusában nem volt tüzérség ren
delve, ezért Rákóczitól „valamely arteleria" küldését kérte. Az újvári 
várban még júniusban sem volt megfelelő készlet. Június 13-án 36 db 
30 fontos, 21 kis 10 fontos bomba, valamint 8 kartács és 7 tüzes labda 
volt az újvári várban.33 A szegedi várban lévő 10 ágyún kívül nem 
volt több készen. Mikor Bercsényi augusztusban a morvaországi portyá
zást hajtotta végre, ismét panaszkodott, hogy minden ágyúhoz csak 25 
golyó és ennek megfelelő por van. Mikor októberben Le Maire brigadérost 
Vöröskő ostromára küldte, az nem tudott elérni eredményt, ezért aknát, 
bombát és két faltörő ágyút követelt, amikor azonban Bercsényi nem 
tudott megindítani hirtelen. Az aknák úgylátszik nem érkeztek meg 
idejében, mert Le Maire végül is kénytelen volt abbahagyni Vöröskő 
ostromát. 

A kuruc tüzérség elégtelensége mutatkozott meg Bottyán különben 
diadalmas dunántúli hadjáratánál is. Bottyán katonái a legtöbb várat 
rohammal vették be, tüzérség alkalmazása nélkül. Itt vették be roham
mal november 5-én Földvárt, november 11-én Simontornyát, Tata vára 
pedig november 22-én megadta magát. Kőszeg várát december 10-én a 
hajdúk faltörő ágyúk alkalmazása nélkül, östromlétrákon megmászva 
vették be a harmadszori roham alkalmával. Bottyán 1705. december 24-én 
kezdte meg a Dunántúl egyik legerősebb várának, Sopronnak ostromát. 
Itt már tüzérséget is alkalmazott és bombákat, valamint tüzérségi tüzes 
golyókat lőttek a kurucok Sopronra. Az itt alkalmazott ágyúk száma és 
minősége nem volt kielégítő. Bottyánnak hat gyalogos és két lovas ezre
den kívül mindössze 8 ágyú és 5 mozsár állt rendelkezésére. Az ágyúk 
között nem volt faltörő ágyú, ezek tulajdonképpen könnyű tarackok 
voltak, a legnagyobb is mindössze 8 fontos. Bottyán gyalogságát a város 
környékén úgy helyezte el, hogy a .várból jövő lövések ne veszélyez
tessék, tüzérségeit pedig az akkor Lénárthegynek, később pedig Kurucz-

32 Bercsényi levelei. A. R. IV. 479. és 504. old. 
33 Bercsényi Rákóczihoz, Újvár 13. Jun i . 1705. A. R. IV. 569. old. 
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hegynek nevezett magaslaton állította fel. A bombák ugyan meglehetős 
kárt okoztak a városban, különösen a belvárosban, úgyhogy a lakosok 
kénytelenek voltak pincébe húzódni, a könnyű ágyúk golyói azonban 
nem tudtak a falakon rést törni. Január 2-től két nap alatt 170 bombát 
és 1000 tüzes- golyót lőttek be a kurucok a városba, míg végül is Bottyán 
a várfalon ütött rés nélkül is rohamot határozott el. Ebből a célból 100 
ostromlétrát szerzett és ezeket január 5-én este kiosztotta a hadak között. 
Január 6-án hajnal hasadtakor három ágyúlövéssel és három trombita
szóval jelt adott az ostromra. A hajdúk az ostromlétrákon felkapaszkod
va, bátran törtek előre és kézigránátjaikat a várfalon álló őrökre hajítot
ták, akik alig puskáztak rájuk. A császári katonaságot és a városi polgár
ságot egyaránt meglepte a roham, s a város el is esett volna, ha a roham
létrák nincsenek rövidre méretezve. így a hajdúk nem tudták elérni a 
mellvédeket, ez pedig alkalmat adott a polgárságnak, hogy összegyűljön 
és a rohamot visszaverje. Pedig egy Horváth Mihály nevű százados az 
első kuruc zászlót fel is tűzte a falakra és egyes hajdúknak sikerült a 
várfalakon levő ágyúkat beszegezni, amikor megfordult a helyzet. Hor-
váthot lelőtték és a bástyákra feljutott kurucokat visszanyomták. Boty-
tyán az alig félóra leforgása alatt lezajlott harc eredménytelenségét látva 
visszavonulót fúvatott. A visszavonulás rendben ment ugyan végbe, a ku
rucok vesztesége mégis jelentős volt és 3—500 fő körül lehetett. Ezután 
fegyverszünetet kötöttek és Bercsényi tárgyalások útján próbálta a vá
rost megadásra bírni. A tárgyalások sikertelensége után január 8-án 
Bottyán újra megkezdte a vár és a város lövetését. Csakhogy a bombák 
már fogytán voltak a város pedig Dobner Ferdinánd polgármester által 
vezetve nem volt hajlandó megadni magát. így azután január 10-én Boty-
tyán az ágyúit visszavonta, táborát felgyújtotta és tüzérségével és csapatai
val Bercsényi táborába ment Rusztra. Sopront pedig ostromzár alá vette, 
anélkül azonban, hogy ennek különösebb eredménye lett volna.34 Az igali 
ütközetben, melyet Bottyán 1706. február 14-én Herberstein császári ez
redes ellen vívott, hét tarackkal és két seregbontó ágyúval rendelkezett. 
A kuruc tüzérség itt eredményesen működött ugyan, midőn azonban Her
berstein egész erejét egy befagyott mocsáron keresztül a kurucok ellen 
vezette, ezek sorai meginogtak és kénytelenek voltak visszavonulni. Boty-
tyán jelentése szerint inkább oszlott, mint veszett a had. Nagyobb vesz
teséget jelentett azonban az, hogy a hét tarackot és a két seregbontót 
kénytelenek voltak a sáncban visszahagyni. A dunántúli várakban levő 
ágyúk száma mindvégig jelentéktelen volt. Egy 1707. december 24-én 
kelt kimutatás ismerteti a Sümeg, Csobánc, Somlyó és Csesznek várak
ban levő ágyúk,mozsarak, lőszerek és pattantyúsok számát. Eszerint Sü
meg várában 7 pattantyús és segítő vagy hantlanger volt, az ágyúk szá
ma 22. Ezek közül 7 darab 1 fontos és 7 darab 2 fontos volt, 2 repará
lásra szorult. A legnagyobbak egy 14 fontos kartácshoz való ágyú és egy 
8 fontos haubic voltak. Volt még Sümegben 5 szakállasból álló sereg
bontó, 30 szakállas, 5 labdahányó és 2 bombahányó mozsár. A lőszerkész
let 10 hordóban 20 mázsa lőpor és 30 mázsa ólomgolyóbis volt. Az ágyú-

34 Sopron ostromára részleteket tartalmaz a Ritter krónika. M. H. H. S. XXVII. 
494—511. old. 
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golyóbisok összes száma 1540 volt. A vár készletéhez tartozott 90 kézigrá
nát, 60 mozsárból hányandó gránát és 22 öreg bomba is. A csobánci hely
őrségben mindössze 1 pattantyús volt, azt is Sümegből küldték át. Mind
össze 2 darab 2 fontos vaságyú, 1 darab 5 szakállasból álló seregbontó, 
egy hordóban 2 mázsa por, valamint ehhez való ólom és. ágyúgolyóbis 
alkotta Csobánc egész készletét. Cseszneken 2 pattantyús, 2 darab l*/a fon
tos ágyú, 2 mázsa por, valamint ennek megfelelő ólom és ágyúgolyóbis 
volt. Somlyó várában 1 pattantyús, 1 darab 2 fontos ágyú és 2 mázsa por, 
valamint ágyú és ólomgolyóbis volt. A kimutatás Eszterházy 
Antal akkori dunántúli főparancsnok számára készült, aki a kimutatás
hoz a következő megjegyzést fűzte: „Itten úgy látom az porgolyóbis vagy 
ólom legszűkösebb és az öreg arthauUária, ameluy okból minden kicsin 
ágyúk tanáltatnak; bár csak 8 fontosak volnának". Megjegyzi még, hogy 
bomba is csak 60 van, ezekkel nem lehet nagy hadműveletet indítani. A 
lőpor a várakban is kevés, nemhogy a hadaknak jutna belőle.35 Eszter
házy Antal 1707. december 25-én Bercsényinek írt levelében, a lőszer
hiány mellett azt is panaszolja, hogy a dunántúli szertárakban és a pat
tantyúsok mellett egyáltalán nincs tüzértiszt. A helyzet a Dunántúlon ez
után sem változott, mert Eszterházy Antal 1709. január 28-án kelt pro-
jectumában azt írta, hogy „semmi faltörő ágyúink nem lévén, ámbár sok
szor megígértettenek is, azért az ellenség akármely gaz városát, kastélyo
kat, sőt templomkerítést is praesidiálván bosszúnkra bírja."36 

A kuruc tüzérség 1706. évi legjelentősebb vállalkozása Esztergom ost
roma volt. Rákóczi az ostrom előkészületeit ugyan jó korán, már 1705. vé
gén elkezdte, de a felkészülés, nem utolsósorban a szükséges tüzérségi 
anyag előteremtése miatt húzódtak el. Sréter János, a tüzérség főfelügye
lője (főinspektor) 1706 március 30-án írt jelentésében beszámolt arról, 
hogy Libetbányán és Tiszolcon gyorsan gyártják a bombákat és már 200 
bombát és golyóbist öntöttek. Sréter jelentésében felsorolta a Kassáról 
Érsekújvárba való szállításra előkészített ágyúkat is. Érsekújváron tá
rolták ugyanis az esztergomi ostromhoz előkészített tüzérségi készletet. 
Sréter jelentése szerint a következő felszerelést készítették elő az eszter
gomi ostromhoz: 3 darab 24 fontos ágyút 1000 hozzávaló golyóval, 2 da
rab 16 fontos 600 golyóval, 12 darab 6 fontosat 1600 golyóval és 12 négy 
fontosat 1300 golyóval. Előkészítettek Kassán ezenkívül 12 darab golyó
bis és por alá való szekeret és 550 mázsa puskaport is. A felsorolás tehát 
23 ágyút és 4500 ágyúgolyót említ összesen. Feltűnő, hogy noha Esztergom 
alá már nagyobb faltörő ágyúk küldését is elhatározták, ilyen a 23-ból 
mindössze 5, ezenkívül szerepel még 6 darab közepes ágyú is, de több mint 
a fele 12 kisméretű ágyú, összesen mintegy 40 darab ágyút vontak össze, 
hogy azonban még ez sem volt kielégítő, arra az mutat rá, hogy Rákóczi 
számítása szerint három egymást váltó ágyúparkra lenne szükség, hogy 
Esztergom várát éjjel-nappal lőhessek. Esztergom várában 459 császári 
katona volt Kuckländer ezredessel az élen. 20 ágyúval rendelkeztek, de lő
szerük nem volt elegendő és ágyúmesterük is kevés volt. A vár ostromára 
kiszemelt kuruc ezredek július 24-éin indultak meg, de a tüzérség felvonu-

35 A. R. IX. 460—462. old. 
36 Esz terházy Anta l levele Sümeg die 25. Decembr i s a n n o 1707. Gróf Esz te rházy 
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lása a fejedelem megérkezésével, augusztus 5-ével esett egybe. A műszaki 
előkészületek közben folytak és augusztus 8-ra sikerült a futóárkokat úgy 
előretolni, hogy a várra puskatüzet is lehetett leadni. A tüzérségi támadás 
9-én V24 órakor kezdődött a párkányi oldalról 4 karthaunnal és 3 mo
zsárral, a Tamáshegyről 8 ágyúval és 3 mozsárral. Ezenkívül augusztus 
11-én még másik 11 ágyú is megnyitotta a tüzet Ez összesen 29 különböző 
típusú ágyút jelent. A kuruc tüzérség tüzelése ez alkalommal eredményes 
volt, mert hamarosan sikerült rést lőni a Víziváros falán. Ezek után ke
rült sor az első rohamra augusztus 12-én, de ez eredménytelenül végző
dött, 13-án másfélezer hajdú elfoglalta a Vízivárost. Augusztus 15-én a 
réstörés a várfal ellen kezdődik meg. A várfalban ütött rés után 10 mo
zsárral tovább lövik a várat. Az eredmény azonban most sem kielégítő. 
Rákóczi Bercsényihez írt levelében felemlítette, hogy az eredménytelen
ség „a pattantyúsok inexperientiája miatt" következett be, „akik szerencse, 
ha tíz lövés között hárommal megtalálják, gyakortább pedig semmit sem." 
Az is lehet azonban, hogy az ágyúk lőképessége romlott meg. A lövetés 
eredménytelensége miatt a fejedelem aknaásást rendelt el. Szeptember 
6-ra rohamot vezényelt Rákóczi. Ezt azonban meggátolta az, hogy a csá
száriak a szeptember 5-ről 6-ra virradó éjszaka 30 muskétással elfoglal
ták az aknát. A fejedelem legjobb csapatait küldte az akna visszafogla
lására, ami súlyos veszteségek árán sikerült is. Mivel a védők létszáma 
216 főre csökkent, hosszabb huzavona után Kuckländer feladta a várat 
és az őrség szeptember 17-én, fegyverének megtartása mellett elvonulha
tott. Közben a haditanács Stahremberg Guidó császári fővezér hadtestét 
Esztergom felmentésére iküldte. Noha Stahremberg csak Esztergom elfog
lalása után érkezett meg, sikerült neki a karvai sáncot, majd Esztergo
mot visszafoglalni. Ezzel a vár elfoglalására tett nagyarányú kuruc erő
feszítés kárbaveszett.37 

Nézzük meg ezek után, hogy alkalmazták a kurucok a tábori tüzér
ségüket. A kor viszonyaiból adódott, hogy a tábori tüzérség mindenütt a 
másodlagos szerepet játszotta a vártüzérség mellett. Láttuk már, hogy 
Rákóczi csapatainak a várak ostrománál alkalmazott ágyúparkja sem 
volt kielégítő, már ebből is következtetni lehet, hogy a tábori tüzérség 
sem volt megfelelő. Annak azonban, hogy a kurucok összes nagyobb csa
táikat elvesztették, nem a tábori tüzérség gyengesége volt a fő oka, bár 
kétségtelen, az is hozzájárult a nagyobb csaták elvesztéséhez. A nagy
szombati csatában például ä kuruc hadseregnek 19 000—20 000 embere 
volt, de mindössze 6 ágyúja, a császáriaknak ugyanakkora létszám mel
lett négyszer annyi, vagyis 24 ágyújuk volt. Az 1704. december 26-i csata 
a Nagyszombat városától délnyugatra elterülő 3 kilométer széles és 
6—7 km hosszú dombháton zajlott le. Heister csapatai szabályos négy-
szöben két vonalban állottak fel, míg a kurucok félhold alakú karéjban. 
A császáriak tüzérsége felállításuk első vonalában, középen az ágyúk 
zöme, szélén pedig a tüzérség többi része. A kurucok 6 ágyúja a felállí
tásuk közepén állott. A harc éppen tüzérségi párbajjal kezdődött. Először 
a Fierville ezredes vezetése alatt álló kuruc ágyúk szólaltak meg, melyek 

37 perjés Géza: Esztergom 17P6. évi ostromai. H. K. 1954. 2. sz. 161—165. old. 
Rákóczi levelei az ostromról. A. R. II. 586., 588., 595., 608., 614. old. 
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tüzelését Heister tüzérei viszonozták. Miután Heister csapataival balra ka
nyarodó mozdulatot végzett, Ebeczky István ezredes lovasokkal végre
hajtott támadásának sikerült Heister balszárnyát zavarba hozni. Ocskay a 
császáriak jobbszárnya ellen sikerrel hacolt, a hadiszerencse a kurucok 
felé hajlott. Ocskay csapatainak sikerült Heisternek a jobbszárnyon tüzelő 
ágyúit elhallgattatni. Ekkor vezette Fierville ezredes a kurucok derékha
dát, a gyalogságot Heister ellen. Mivel a császáriak tüzérségének zöme 
éppen középen volt, várni lehetett, hogy a császáriak ágyúinak lövései 
megbomlasztják a támadó kurucok sorait. Ezek azonban a császári ágyúk 
tüzelése ellen nagyon ügyesen védekeztek. Mivel az ágyúk megtöltése és 
elsütése között bizonyos idő telt el, a kuruc gyalogosoknak alkalmuk volt 
a tüzelési előkészületeket megfigyelni. A kurucok tehát egyszerűen hasra
vágódtak minden tüzérségi tűzsorozat megkezdése előtt. Ezután a derék
had támadása is sikerrel járt, sőt Heister ágyúit itt is elhallgattatták, tü
zérei nagy részét levágták. Két esemény azonban megváltoztatta és meg
fordította a csata sorsát. Egyik Heister nehézlovasságának oldaltámadása, 
a másik Scharudi kuruc szolgálatban álló ezredes árulása volt. Heister a 
kuruc jobbszárny lovassága és gyalogsága közötti résbe indította rohamra 
a Fels dragonyosezredét, amelyet két vértesezred követett. A támadás si
került, először a kuruc jobbszárny lovassága, majd a gyalogsága bomlott 
meg. Ez alkalommal a császáriaknak sikerült a kurucok ágyúit elnémítani. 
Legtovább még a kuruc balszárny folytatta a harcot, de végül ez is kény
telen volt visszavonulni. A kurucok 400 embert vesztettek és a császáriak 
foglyul ejtették Fierville ezredest, a kuruc tüzérség parancsnokát is. Ha 
tüzérségi szempontból vizsgáljuk a csatát, azt látjuk, hogy Heister tüzér
ségének négyszeres fölénye ellenére sem emiatt vesztették el a kurucok. 
Noha a császáriak több ágyúval és jobban begyakorolt pattantyúsokkal 
rendelkeztek, a kurucok megtalálták a császári tüzérség ellen a megfelelő 
védekezési módot és Heister nem tudta tüzérségét csatadöntővé tenni. 
A döntő ez esetben is, ugyanúgy, mint a többi nagy csatában, a császári 
nehéz lovasság lökőereje volt. Minden egyes alkalommal, midőn a csá
száriak már-már elvesztették ezeket a nagy csatákat, elég volt a kuru
cok hadállásában keletkezett egyetlen hézag, hogy a császári nehéz lovas
ság hadmozdulatai azt a hézagot kiszélesítve, a kurucok egyes hadállásait 
egymástól szétválasztva megbontsák és az egyes kuruc csapategységeket 
egyenként verjék meg. Végeredményben tehát a nagy csatákban az általá
nos kiképzési és fegyelmi fogyatékosságok mellett elsősorban a nehéz lo
vasság hiánya volt az oka, hogy a fejedelem csapatai a nagy csatákat el
vesztették.38 

A pudmerici csatát, mely 1705. augusztus 11-én zajlott le. ugyancsak 
egy lovastámadás, Pálffy császári tábornok támadása döntötte el. Ez al
kalommal is jelentős szerep jutott a két fél tüzérségének. Az ütközet kez
detén Herbeville ágyúi a kurucokat némileg zavarba ejtették, de ezt még 
sikerült helyrehozni. A kurucok tüzérségének La Mothe ezredes volt a pa
rancsnoka. Noha a -kuruc gyalogság egy része az ágyúk köré csoportosulva 
akadályozta munkáját, La Mothe tüzérsége derekasan megállta a helyét. 

:1<S Markó A r p á d : Rákóczi , a hadvezér . Bp . 1934. A nagyszombati , csata le í rása 
a 215—249. old. Rákóczi visszaemlékezései . Emlék i r a tok 95—98. old. Tha ly Ká lmán 
h á r o m leírása közül az időrendben utolsó, Bercsény i család III. 292—306. old. 
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A harcot végül is eldöntötte Pálffy tábornok, majd Viard ezredes lovastá-
:madása a császári nehézlovassággal. Noha .az ütközetet a kurucok elvesz
tették, veszteségük mindössze 250 fő volt. Az ágyúkból pedig kettő jutott 
a császáriak kezére. Pálffy császári tábornok az ütközetről írt jelentésé
ben külön kiemelte a kurucokról, „hogy tüzérségük is jó tűzszerészekkel 
van ellátva, a császáriaknak nagy károkat okoztak és alig két lövésük hi
bázott." A nagyszombati csata óta, tehát a kuruc tábori tüzérség jelentő
sen fejlődött. 

Az 1705. november 11-én lezajlott zsibói csatában a kuruc tüzérség 
már számbelileg is jelentős erőt képviselt. Nem kevesebb, mint 34 ágyú
val rendelkezett, amelyek a csatatér különböző pontjain lettek felállítva. 
A zsibói csatában is megismétlődött a nagyszombati és pudmerici eset. 
A kurucok jobbszárnya ellen Virmond császári tábornok és Harboe dán 
tábornok lovassága támadott. Ez megingatta a kurucokat. Először ugyan 
visszaverték az ellenség három támadását, de a negyedik visszaverésére 
Des Alleurs tábornoknak, a jobbszárny parancsnokának már nem volt 
ereje. Később Cusani Caraffa lovas ezredei rejtett utakon indultak tá
madásra a kurucok mindkét szárnyán. Ez a támadás döntő volt. A kuru
cok súlyos veszteségeket szenvedtek, és elvesztették a csatát. A zsibói 
csata súlyos veszteséget jelentett a kuruc tábori tüzérség zámára. A 34 
ágyúból 25 a császáriak kezére került, veszteségük emberekben körülbelül 
600, a császáriaké 450 volt. A kuruc tábori tüzérség úgylátszik csak ideig-
óráig tudott hatásos tüzelést kifejteni és miután a császáriak nehéz lo
vassággal végrehajtott támadásaival a kurucok egyébként gyengén kiépí
tett sáncait elfoglalták, a tüzérség tehetetlenségre volt kárhoztatva, sőt 
nagy része, mint láttuk, a császáriak kezére került. 

A kuruc hadsereg két utolsó nagy csatája, a trencséni és a romhányi, 
nem mutat változást az előzőekhez képest. A trencséni csatában a kuru
coknak 14—15 000 fő haderejük volt, amelyben a'gyalogság és a lovasság 
létszáma egyforma. Heisternek csupán lovassága állott rendelkezésére, 8 
lovasezredben mintegy 5200 fő. A kurucoknak 14 ágyújuk is volt, így tü-
zérségileg is fölényben voltak. Felállításuk a következő volt: balszárnyon 
a gyalogság kisebb része a Túrna falu feletti lejtőn. A szárny mögött, egy 
kis réten, Charriére lovas csapata állott fel. A kuruc hadállás közepén, 
melyet egy országút szelt ketté, volt a gyalogság nagyobb része, a regu
láris lovasezredek és La Mothenak 14 ágyúja. A jobbszárny főként irre
guláris lovasságból állt, amelynek parancsnoka Pekry Lőrinc altábornagy 
volt. A karabélyos ezred hat százada képezte a tartalékot. Reggel 7 óra
kor Rákóczi észrevette, hogy Heister el akar vonulni a csatatérről, és ezért 
utasította Pekryt, hogy támadja majd oldalba a császáriakat. Egyúttal 
három zászlóaljat utasított, hogy fedezze Pekry támadását. A terep azon
ban nem volt alkalmas lovastámadásra. Mikor Pekry csapatai előtt egy
két helyen tóvá szélesedő mocsaras patak tűnt fel, Pekry zavarba jött. 
A két tó között egy majdnem használhatatlan gát volt az átjáró. A szűk 
gáton Pekry egyik lovas ezrede már áthatolt, mikor Ebeczky brigadéros 
rámutatott arra, hogy milyen veszélyt jelent az akadály, ha támadása nem 
sikerül. A rosszkor jött figyelmeztetés Pekryt még nagyobb zavarba hoz
ta és elhatározta, hogy visszavonul. A továbbiakat Rákóczi így írja le em
lékirataiban: „Pekry szánalmas hadmozdulata adott okot Palffynak, hogy 
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figyelmeztesse Heistert: a lovasság magatartása nem látszik valami na
gyon biztosnak, próbálkozásképpen, kockázat nélkül lehetne ellenük kül
deni a rácokat, hogy egy-két svadron támogatásával. Heister beleegyezett 
és Bercsényi figyelmeztetett erre a mozdulatra, éppen amikor vele beszél
tem. Azonnal középre futottam, ahol tábori ágyúim álltak, melyek már 
elkezdték a tüzelést." A tüzérség beavatkozása eredményes volt és a rácok 
visszavonultak. Ez azonban a továbbiakra nem volt hatással. Pálffy két 
dragonyos századának rohama elég volt, hogy a gát körül összetorlódott 
kuruc lovasok között előbb zavar, majd felbomlás következzék be. Pekry 
lovasainak meghátrálása hézagot nyitott a kurucok soraiban, ahová a csá
száriak benyomultak. Megnyílt a császári lovasság útja a kuruc gyalogság 
oldalba támadására is. Afejedelem tartalék karabélyosaival hiába kísé
relte meg csapatait ismét harcba vezetni. Lova felbukott, megsebesült és 
környezete kénytelen volt hátravezetni. A középen La Mothe, a tüzérség 
parancsnoka, egyideig még szívósan harcolt, de az általános bomlást már 
ő sem tudta feltartóztatni, annál is inkább, mert az itt harcoló gyalogság 
súlyos veszteségeket szenvedett. Legtovább még a hamri erdőben álló pa
lotásezred folytatta a harcot. Végül is a kuruc erők teljesen felbomlottak, 
az ágyúkat és zászlókat is hátrahagyva menekültek. A kurucok összes 
vesztesége elérte a 3000 főt, tehát súlyosabb volt, mint bármelyik más csa
tában. A császáriak mindössze 160 főt vesztettek. A csata után a még 
megmaradt kuruc csapatok is szétoszlottak. „Másnap Kistapolcsányra ér
tem, ahol a gyalogsági ezredek összegyűltek s elmondták nekem, hogy 
m;' idén csapatunk szétoszlott az erdők és hegyek között. Soha még vere
ség ennél szégyenletesebb és szánalmasabb nem volt és nem is voltak még 
csatavesztésnek szerencsétlenebb következményei" — írja Rákóczi emlék
irataiban.39 

Amint láttuk, a csatában a kuruc tüzérség La Mothe brigadéros ve
zetése alatt megállta a helyét, a csata sorsát mégsem tudta befolyásolni. 
A hadiszerencsét megfordítani nyílt csatában a fejedelem még egyszer 
Romhánynál kísérelte rneg. A Romhány és Vadkert között 1710. január 
22-én lezajlott csata sorsát az előzőekhez hasonlóan a császári nehézlovas
ság kellő időben végrehajtott támadása döntötte el. A kuruc tüzérség al
kalmazásáról ebben a csatában keveset tudunk. Csak azt tudjuk, hogy a 
császáriak a csata után a Lókus patak mocsaraiból vontatták ki a kuruc 
ágyúkat, feltehető tehát, hogy csata alatt is ott álltak. Az is valószínű, 
hogy az ágyúk ez alkalommal is a gyalogsággal együtt voltak és annak 
vonalából tüzeltek az ellenségre. A csata első felében a kurucok ismét kö
zel álltak a győzelemhez. Saint-Croix tábornok dragonyosainak támadása 
és a ikurucok között keletkezett hézagba való benyomulása azonban meg
fordította a csata sorsát. A kurucok végül is, mintegy 400 fő veszteséggel 
visszavonultak. 

Előbbiekben bemutattuk a kuruc tüzérség alkalmazását, mind az ost
romoknál, mind a nyílt csatamezőn. Nézzük most meg, hogy a kurucok
nak milyen típusú ágyúik álltak rendelkezésre. Ezek nem különböztek lé
nyegesen az előző korban alkalmazott típusoktól. A nagykaliberű fegyve
rek közé tartozott a mozsár. A mozsarakat vagy a mozsárágyúkat a kuru-

39 Markó: i. m. 325—251. old. Emlékiratok 182—186. old. 
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cok kizárólag várostromnál használták. Bombákat, gránátokat, kő- és tü
zesgolyókat lőttek ki belőlük. Ennek megfelelően megkülönböztettek bom
ba- vagy punahányó, gránáthányó, labdahányó, kőhányó és tüzet hányó 
golyóbisos mozsarat. A mozsarak kalibere ezidő tájt a másfélfontostól a 
kétszázfontosig terjedt. Az apró mozsarak közé számították az 1 fontos
tól a 6 fontosig terjedőket. A nagy mozsarak, legalábbis a kurucoknál, na
gyon ritkák voltak. A 200 fontosból egy várban egynél több nem volt. A 
kuruc ágyúk különböző típusairól jó képet ad a legjobban felszerelt vár
nak, Kassának 1708. augusztus 1-én készült kimutatása. Kassán összesen 
125 kisebb-nagyobb ágyúmozsár és haubic volt. Volt egy Crocodilus nevű 
36 fontos carthaun ágyú, 12 darab 24 fontos faltörő ágyú, ezekhez 2003 
golyó és 62 kartács szelence. Az ágyúk és tarackok között 1 fontostól 14 
fontosig valamennyi típus megtalálható volt. Volt egy 28 latos (egy lat a 
font harmincketted része) sajkatarack és 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24 latos 
lövedéket szóró apró ágyúk. A haubicok /között volt egy 60 fontos, egy 8 
fontos, egy 3 fontos, volt összesen 5 haubic. Kétszáz fontos bombát vető 
mozsár egy volt, hozzá 200 bomba, ezenkívül egy 100 fontos, 5 hatvan fon
tos mozsár. A kisebb mozsarak kaliberei 1V2 fonttól 40 fontig terjedtek, 
volt ilyen összesen 17. A mozsarak teljes száma tehát 24 volt, míg az 
ágyúké 96. Ágyúgolyó volt Kassán 25 000 darab, kartács 1297, bomba 1350, 
mozsárból való kilövésre tüzes vasgolyó 170. Kézigránátot vasból 1780, 
üvegből 300, szurokkoszorú 200. Seregbontó 11 volt. A tüzérségi készlet
hez tartozott 178 mázsa lőpor, 16 mázsa kén és 45 mázsa salétrom is. Eger 
várában egy 1710. március 27-i kimutatás szerint volt 48 mindenféle ka
liberű ágyú, közte 3 dunai naszádra való forgó tarack. A különböző ágyú
típusok a következők voltak: 2 darab 16 fontos haubic, 2 darab 14 fontos 
csatakígyó, 4 darab 13 fontos és 2 daraz 12 fontos ágyú. A többi tarack 
volt, kaliberük 3 és 8 font között változott. Ágyúgolyó 25 000 darab volt 
Egerben, volt 1200 bomba, 10 fontostól a 70 fontosig, 500 darab kartács,. 
lV^fontostól 12—16 fontosig. A tüzesgolyók száma a 30 fontostól a 80 fon
tosig 130 darab volt. 14 darab 14 fontos láncosgolyó, 3 darab 40 fontos: 
láncosgolyő, 2754 darab töltött vas kézigránát, 120 égetett agyagból ké
szült kézigránát, 10 darab hordócska, 260 robbanó lőporos fazék, 95 mázsa 
77 font lőpor, 55 mázsa 99 font ólom, 47 mázsa 35 font kanóc szintén a fel
szereléshez tartozott. Voltak még bombardák, szurokkoszorúk stb.40 is. La 
Mothe tüzérségi brigadéros 1708 tavaszán szemleútja szerint Ungvár vá
rában akkor 45 ágyú, 4 haubic, 7 bombamozsár, 91 mázsa lőpor, 51 mázsa 
salétrom, 5619 ágyúgolyó, 130 bomba, 1192 darab kézigránát volt. Ungvár 
1711. évi összeírása szerint a tüzérség egy Eck János nevű szertárosból, 
7 pattantyúsból és egy tömlöctartóból állott. Az ágyúk száma 30, a haubi-
coké 4, a mozsaraké 7 volt. Az ágyúk között 1 darab 13 fontos, 2 darab 10 
fontos, 1 darab 9 fontos, 2 darab 7 fontos és 3 darab 4 fontos, 4 darab 3 
fontos, 4 darab 2V2 fontos, 1 darab 2 fontos, 1 darab 1V2 fontos, 7 darab 
1 fontos és 1 darab 28 latos volt. Ezek mellett többszáz ágyúgolyóbis is 
rendelkezésre állt. Amint láthatjuk, Ungvár várában az ágyúknak meg
lehetősen sokféle változata volt, ennek megfelelően az ágyúgolyóknak is 
nagyon különböző méretűeknek kellett lenni. Volt olyan ágyú is, ímely-

40 Thaly: Adalékok II. Rákóczi Ferenc tüzérsége történetéhez 352—354. old. 
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hez nem volt külön golyó, ezekhez a legközelebb álló ágyútípusokhoz tar
tozó golyókat használták fel. A mozsarak közül a legnehezebb 3 darab 30 
fontos volt. Itt tehát már nem fordult elő sem száz-, sem kétszázfontos, 
mint Kassán. Ungvár 1711. évi leírásából azt is megtudjuk, hogyan-osztot
ták a rendelkezésre álló anyagot ütegekre. Eszerint a városbástyán a colle
gium felé 6 ágyút állítottak fel egy battériába 666 golyóbissal és 1997 ' •_> 
font lőporral. A major felől való ütegbe ugyancsak 6 ágyú tartozott, 1179 
golyóval és 1884 font lőporral. A városbástyán levő ütegnél 6 pattantyús 
és 6 hajdú, a major felől való ütegnél 2 pattantyús és 4 hajdú 
volt. A városbástyán volt még 1 haubic és 2 mozsár, a major 
felöli bástyán 2 mozsár is. A Szent János bástyára már csak 4 ágyú, 1 hau
bic és 1 mozsár, 1 pattantyús és 3 kézműves jutott. A kisbástyára 3 darab 
1 fontos ágyú és 1 darab 6 fontos haubic jutott, valamint 1 pattantyús és 
3 kézműves. A templom melletti bástyán 7darab kis ágyú volt, 1 haubic, 
1 mozsár és 1 pattantyús, valamint 4 kézműves. A rendelkezésre álló ösz-
szes ágyúgolyóbisok száma 4240 volt, a puskapor 91 mázsa.41 A munkácsi 
vári ágyúk között 1711-ben volt egy 18 fontos sugárágyú, amely 41 má
zsát nyomott, egy 16 fontos kőlövő haubic, amelynek súlya 11 mázsa 80 
font volt, egy 14 fontos sugárágyú, mely 35 mázsát nyomott. Az ágyúk sú
lya azonos kaliberen belül is változott. így a 10 fontosak között volt 19 
mázsa 49 fontos és 30 mázsa 88 fontos is. Az ágyúk között kaliberük sze
rint megkülönböztettek öreg, középszerű és kisded ágyúkat. Ezek lehettek 
tábori és ostromágyúk is. Kaliber szerint az öreg ágyúk 17 fontosnál na
gyobbak voltak, a középágyúk kalibere 5 és 17 font között változott, míg 
a kisded ágyúk 5 fontosnál kisebb golyókat lőttek ki. Az ágyúk között a 
Karthaun nevű 36—48 font közti kaliberű faltörő ágyú volt a legnagyobb. 
A fél és negyed karthaun is faltörő ágyú volt. A falkon és falkonett a ki
sebb kaliberű ágyúk közé tartozott. A tarackok között volt mezei és vári 
tarack. A haubicokból rendszerint kőgolyókat lőttek ki. A hosszúcsövű 
ágyúkat csatakígyóknak, vagy sugárágyúnak nevezték. Egy-egy ágyúból 
rendszerint csak a kaliberének megfelelő golyókat lőttek ki, néha azonban 
eltértek ettől, mint éppen Ungvár váránál láthattuk. A tömör vasgolyó
kat izzó állapotban is lőtték az ellenségre. Ezeket nevezték tüzes golyóbi
soknak. A láncosgolyó mindkét végén egy-egy félgolyó volt, melyet egy 
ágyúból lőttek ki. Kilövés után a két félgolyó eltávolodott és nagyobb kárt 
okozott az ellenségben, mint egy tömör golyó. A gránát üreges robbanó
szerrel töltött golyó volt. A kartácsok, vasdarabokból, vagy kisebb go
lyókból álló töltések voltak. Hatást velük csak közelről lehetett elérni. A 
hüvelyes kartácsokat vasdarabokkal, vagy seréttel,a gerezdeseket szőlő-
fürtszerűen ólom vagy vasgolyóbisokkal töltötték meg. Az ágyúk töltése 
elölről történt portöltő kanál segítségével, amelyet azután dömöckölő fá
val simítottak el. Az ágyú elsütése úgy történt, hogy a pattantyús a tüzes 
kanócot a gyújtólyukhoz érintette. A kurucoknál elég gyakran szerepel
tek a seregbontók, vagy orgonák is. Ezek több szakállas puskából voltak 
összeállítva, csöveik száma változott.42 

41 Unghvár várában találtatott ágyuknak, haubiczoknak, mozsároknak és az 
ii?;,yúkhoz tartozandó glóbisoknak specification a. A. R. VIII. 402—404. old. 

4-' Czuberka Alfréd: Kuruckori fegyverek. Bp. 1906. 54—68. old. 
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A kuruc tüzérség szervezése nagyobb méretekben csak 1704-ben kez
dődött. Ebben az évben küldött XIV. Lajos Rákóczi kérésének megfele
lően több francia tisztet Magyarországra, elsősorban tüzér és mérnök tisz
teket. Az első francia tisztek 1704. októberében Rákóczi vihnyei táborá
ban jelentek meg. Közülük De Riviére tüzérőrnagy, majd alezredes, Le 
Maire hadmérnökkari brigadéros és de la Mothe tüzérezredes játszottak 
nagyobb szerepet a kuruc tüzérség szervezésében. Ezenkívül még De-
moiseau brigadéros, Barasonville és Saint-Just őrnagyok érdemelnek em-* 
lítést. A tüzérség főfelügyelőjévé Rákóczi 1705. december 28-án Sréter 
Jánost, Thököly hajdani párizsi követét nevezte ki. Sréter Jánosnak fel
adata nem annyira a tüzérség tulajdonképpeni vezetése volt, hanem a vá
rak tüzérségi készleteinek nyilvántartása, azok kiegészítése, a hadszertá
rak ellenőrzése, a kívánt ágyúk-és lőpor elszállíttatása a várak ostromá
hoz, illetve a táborba. Sréter János volt a parancsnoka a bányavárosok
nak is és Besztercebánya kuruc kézre jutása után ott megindította az 
ágyúöntést, ami valószínűleg 1704. tavaszán indult meg 1704. novembe
réig ez maradt az egyetlen ágyúöntő műhely. Kassa elfoglalása után az 
ottani ágyúöntő és laboratórium vezetőjévé Rákóczi Bácsmegyei Ádám 
tüzéralezredest nevezte ki. A kassai ágyúöntő 1705. februárjában kezdte 
meg működését. Az ágyúöntés azonban nem fedezte a tüzérségi igényeket, 
így a kuruc tüzérség tulajdonképpen mindvégig az 1703—1704. folyamán 
különböző várakban talált ágyúkra támaszkodott. A lőportermelés és tüz-
szerszám készítés az ágyúöntésnél jelentékenyebb volt és fedezni tudta a 
kurucok szükségleteit, ha nem is teljes mértékben. Míg a tüzérség ellá
tását és felszerelését Sréter János volt hívatva irányítani, maga a tüzér
ség előbb Le Maire brigadéros, majd La Mothe, végül 1709-től Da Riviére 
parancsnoksága alatt volt. Működésükről a vár és a tábori tüzérségnél az 
előbbiekben már volt szó. De Riviére-nek jelentős szerepe volt Sopron 
1706. évi ostrománál és Érsekújvár 1708. évi védelménél. 1709-ben és 10-
ben ő volt a tüzérség parancsnoka (supremus magister) 1709-ben részt 
vett a liptói sánc ostrománál és arról részletes jelentést, készített. Ami a 
kuruc tüzérség létszámát illeti, egy 1706—1707. évi kimutatás szerint össz
létszáma 674 fő volt, összesen hat századot alkotott, melyből négynek 65, 
kettőnek pedig 55 fő volt a létszáma, ehhez számítottak még négy század 
55—55 főből álló puskást és 84 kézművest. Eszerint végeredményben a tü
zérség segédcsapatokkal együtt 11 századot alkotott. Ezidő tájt a tüzérség 
parancsnoka la Mothe brigadéros volt. Bácsmegyey Ádám és De Riviére 
ez idő tájt alezredesek voltak. Egy, 1708. február 1-i lajstrom szerint a 
pattantyúsok összlétszáma 579 fő volt, akiknek 784 étkezési és 263 lótáp 
adag, valamint: 22591/2 rénes forint havi fizetés járt, a törzset nem szá
mítva. E kimutatás szerint a táborban volt 189 tüzér, Érsekújvárt 88, Kas
sán 84, Munkácson 32, Egerben 30, Nyitrán 13, Ungvárott 10, Ecsedben 8, 
Szepesvárt 7, Murányban 7, Arad várában 4.43 Eltérést mutat ettől a ki
mutatástól egy valamivel előbb, 1708. január 9-én Kassán kelt kimutatás 
a tábori tüzérségről, eszerint a tábori tüzérség létszáma 320 fő volt. Jár t 
neki 617 oralis, 165 equilis portió, valamint 1473 forint havi fizetés. Beosz
tás szerint Rottenstein eompaniájäban 12, Operlevében (?) 19, Lembeké-

'i-i Tha ly : Ada lékok 345—347. old. 
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ben 25, Lebruméban 19, De Cuilierben 38, Schultzmannéban 45, Grünber-
gében 43 és Du Broaréban 53 fő szolgált. Más beosztás szerint a kapitá
nyok Barsonville, Rottenstein, Eisler, Lambek és Adami voltak. Kompá
niájuk 80, 65, 65, illetve 55—55 főt számlált. Mindenesetre feltűnő, hogy a 
három héttel későbbi kimutatás a 320 fő helyett csak 189 főt mutat ki a 
tábori tüzérségnél. Az eltérés onnan adódik, hogy a január 9-i kimutatás 
a törzset és a segédszemélyzetet is beleszámítja az állományba.44 

Ha összefoglaljuk a kuruc tüzérség 8 évi történetét, azt kell látnunk, 
hogy Rákóczinak szinte a semmiből kellett a tüzérséget megszervezni. A 
kuruc tüzérség jelentős fejlődést tett meg a harcok alatt, bár a megfelelő 
színvonalat nem tudta elérni. Ennek oka kiképzett tüzérek hiánya volt, 
amit a francia tüzértisztek csak részben tudtak ellensúlyozni. Nehéz fal
törő ágyúk hiánya volt a másik nehézség, ami miatt sok várostrom nem 
járt sikerrel. (Szeged, Gyula, Lipótvár, Arad, Trencsén stb.). Ami a tábori 
tüzérséget illeti, ennek is voltak fogyatékosságai, azonban a nagy csaták 
(Nagyszombat, Zsibó, Trencsén) elvesztése nem a tüzérség rossz műkö
dése miatt következett be, hanem fegyelmezetlenség, nehéz lovasság és 
jól kiképzett gyalogság hiánya miatt. Általában a kuruc tüzérség sok te
kintetben megközelítette, egyes vonatkozásokban el is érte az ellenséges 
tüzérség színvonalát. 

44 o. L. II. Rákóczi szabadságharca levéltára. V. 2. e. 
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ADALÉKOK BETHLEN GÁBOR HADSEREGÉNEK DUNÁNTÚLI 
HADMŰVELETEIHEZ 

(1619—1621.) 

Dr. Nagy László, a történelemtudomány kandidátusa. 

A XVII. század Habsburg-ellenes függetlenségi harcainkban a Dunán-
'túl mindvégig mellékhad^zíntérként szerepelt. így volt ez a Bocskai ve
zette szabadságharc, a Bethlen Gábor és I. Rákóczi György vezette füg
getlenségi harcok s a Thököly vezette szabadságharc idején egyaránt. 'A 
f őhadszíntér minden egyes esetben az akkor Felső- és Alsó-Magyarország
nak nevezett terület volt, s Dunántúllal a függetlenségi harcok vezetői csak 
mint mellékhadszíntérrel számoltak, ahová legfeljebb csak kisebb kato
nai erőket vetettek be, s még azt sem minden esetben.1 Nem lehet e ta
nulmány feladata, hogy részletes elemzés alá vegye mindazokat a gazda
sági, társadalmi, politikai és katonai tényezőket, amelyek következtében 
így alakult a helyzet, s ezért csak nagy vonalakban kívánok azokra az 
okokra kitérni, amelyek miatt a Dunántúl mellékhadszíntérként szere
pelt a XVII. századi Habsburg-ellenes függetlenségi harcokban. 

A dunántúli országrésznek a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok
ban betöltött szerepét erősen befolyásolta földrajzi fekvése, s az ebből 
eredő gazdasági, politikai és katonai helyzete. A Duna és Dráva között el
terülő területet ketté osztotta a török hódoltság határa. A török hódítástól 
mentes rész, melyet állandóan veszélyeztetett a török terjeszkedés nyu
gati főiránya, sokkal szorosabb szálakkal kapcsolódott a Habsburg-ural-
'kodóhoz és a Habsburg Örökös tartományokhoz, mint az ország bármely 
más része: A szinte állandóan fennálló török hódítás veszélye nagymér
tékben ráutalta ez országrész lakosságát az uralkodó és az örökös tarto
mányok támogatására. Ugyanakkor a Habsburgok is több gondot fordí-

l Bocskai 1604—1606-os szabadságharca idején csak 1605. áprilistól decemberig 
voltak harcok a Dunántúlon. Bethlen Gábor három Habsburg-ellenes hadjáratá
ból csak az első hadjárat (1619—1621) idején küldött csapatokat a Dunántúlra. I. Rá
kóczi György 1644/45-ös függetlenségi harca idején a hadműveletek nem terjedtek 
ki erre az országrészre. A bujdosók mozgalmai, majd a Thököly vezette harcok ide
jén a Dunántúl csak az 1683-as Bécs elleni török támadáskor kapcsolódott be az 
eseményekbe. Hadtörténelmi szerepe a Rákóczi szabadságharc idején emelke-. 
idett nagy jelentőségre. 
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tottak a Dunántúl védelmére, mint a többi országrészekére, mert nagyon 
jól tudták, ha ezt is elnyeli a török hódítás, akkor az ellenség akadály
talanul elözönli a féltve őrzött örökös tartományokat. A földrajzi fekvés 
következtében szoros gazdasági kapcsolatok alakultak ki a dunántúli ural
kodó osztály és az örökös tartományok uralkodó osztályai között, ami 
újabb köteléket jelentett az Habsburg uralkodóhoz. Ezenkívül maguk az 
uralkodók is különböző kedvezmények, jövedelmező és kitüntető méltósá
gok adományozásával igyekeztek megnyerni, s a lehető legszorosabban, 
személyükhöz kötni a birtokos osztályt. 

A függetlenségi harcok vezetői jól ismerték a Dunántúl helyzetét. „Az 
német torkában közel lévén, azon jó akaratjukat meg nem mutathat
ták'^ — mentegette a dunántúliakat Bocskai 1605-ben a törökök előtt, s 
Bethlen is hosszabb ideig csak azt kívánta, hogy semleges magatartást ta
núsítsanak.3 Ezenkívül az Erdélyből vagy Felső-Magyarországról kiin
duló függetlenségi harcok vezetői számára a távoli Dunántúl megszerzése 
és szilárd kézben tartása olyan hatalmas katonai feladatokat jelentett lét
szám, zsold, utánpótlás és egyéb téren, amelyre egyáltalán, vagy csak rö
videbb időre vállalkozhattak. Ehelyett inkább arra törekedtek, hogy le
hetőleg a dunántúli nemesség és az e területen levő magyar katonaság 
megnyerésével állítsák a függetlenségi harcok oldalára ezt az ország
részt, s legfeljebb csak kisebb segélycsapatokat küldtek erre a területre. 

A Dunántúl tehát az adott körülmények között nem volt szilárd bá
zisa a XVII. századi Habsburg-ellenes függetlenségi harcoknak. A füg
getlenségi harcok vezetői nem is számítottak ily módon erre az ország
részre, s csak korlátozott stratégiai célkitűzéseik voltak a Dunántúllal 
kapcsolatban. Arra törekedtek, hogy a Dunántúl ne legyen szilárd bázis 
a császáriak számára, hanem minél nagyobb ellenséges erőt kössön le és 
tartson távol a főhadszíntértől. A függetlenségi harcok vezetői tudták 
jól, hogy a Habsburgok mindenáron meg akarják tartani ezt az örökös 
tartományokat biztosító országrészt, s ha a legkisebb zavarok mutatkoz
nak itt, rögtön nagyobb egységeket tartanak vissza a főhadszíntérről a 
Dunántúl birtoklásának biztosítására. A főhadszíntér tehermentesítésével 
a dunántúli mellékhadszíntér érzékenyen tudta befolyásolni a független
ségi harcok kimenetelét, ami komoly hadtörténeti jelentőséget biztosít a 
Dunántúlon folyó kisebb méretű harci cselekményeknek. 

Bethlen Gábor 1619—1621-es függetlenségi harca idején is mellékhad
színtér volt a Dunántúl, annak ellenére, hogy a terület megszerzésére 
már a támadás első hónapjaiban eredményes lépések történtek, s 1620 
második felében e területre tevődött át a fő támadási irány nyugat felé.. 
A korábbi hadtörténeti irodalom úgy jellemezte a dunántúli hadművele
teket, hogy azok majdnem kizárólag a hódoltatás jellegével bírtak, s had
művészeti jelentőségeszempontjából kiemelkedik a bécsi-kanizsai vonalon 
fekvő Sopron, Kőszeg, a bécsi—győri vonalon levő Hainburg, Magyaróvár, 
valamint a kanizsai—győri-ikomáromi vonalon fekvő Pápa és Veszprém 

2 Bocskai 16P5. ápr. 2-i lev. Ibrahim kanizsai pasához. (OL. Batthyány es. lt. 
Miss. Török István levelei.) 

3 L. Bethlen Gábor 1620. aug. 28-i, később ismertetésre kerülő levelét Sennyey 
Gáspárhoz. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 42.680. sz.) 
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várak megszerzése, illetve az erre irányuló törekvések.4 Az kétségtelen, 
hogy ezeknek a helyeknek a birtoklása döntő jelentőségű volt a dunán
túli hadmüveletek szempontjából, azonban a dunántúli hadműveletek 
vizsgálatánál egyáltalán nem hanyagolható el annak az erőfeszítésnek és 
eredményeinek ismertetése sem, amit Bethlen e terület lakosságának, ma
gyar katonaságának megnyeréséért folytatott. A birtokos osztály, a pol
gárság, a néptömegek megnyerése hadtörténelmi szempontból kiemel
kedő jelentőségű tényező, már csak azért is, mert siker esetén várak, 
erődített városok kerültek nem egy esetben harc nélkül Bethlen hadse
regének kezére. 

Hadműveleti szempontból Bethlen Gábor 1619—1621-es Habsburg-el
lenes függetlenségi harcát a Dunántúlon öt szakaszra oszthatjuk. Az első 
szakasz az 1619-es Bécs elleni támadással kapcsolatos dunántúli sikere
ket foglalja magában a fegyverszünet létrejöttéig, a második szakasz a 
fegyverszünet alatti eseményeket, a harmadik szakasz Bethlen 1620-as tá
madásának dunántúli eredményeit, a negyedik szakasz az 1621 első felé
ben végbement császári ellentámadást, az ötödik szakasz pedig Bethlen 
1621 második felében lezajlott győzelmes előnyomulásának dunántúli ha
tását. / 

1. Az első sikerek a Dunántúlon az 1620-as fegyverszünetig 

Közel másfél évtizeddel azután, hogy Bocskai István fejedelem ge
nerális kapitányának, Némethy Gergelynek csapatai elhagyták Pannó
nia földjét, 1619 őszén újabb Habsburg-ellenes függetlenségi harc kirob
banásának híre érkezett keletről a Dunántúlra. Bethlen Gábor erdélyi fe
jedelem csapatai indultak támadásra, hogy a szabadságáért küzdő cseh né
pet megsegítve, közös erővel megdöntsék a Magyarországra is súlyosan 
nehezedő Habsburg-elnyomást, s visszaállítsák a haza és az elnyomott 
protestáns vallás szabadságát.5 A fejedelem katonái még Debrecen körül 
jártak, amikor a Dunántúl leghatalmasabb főura, Batthyány Ferenc be
jelentette hajlandóságát a mozgalomhoz, hivatkozva ,,édes hazájához, 
nemzetéhez való igaz szeretetére".6 

Batthyány Ferenc állásfoglalása egymagában is sokat jelentett a ki
bontakozó függetlenségi mozgalom számára, hiszen személye várak és 
hatalmas területek sorsát döntötte el, de úgy Bethlen, mint maga 
Batthyány is arra törekedett, hogy minél több főúr és vele együtt minél 
több nemes és „vitézlő nép" tegye magáévá ezt az állásfoglalást. Ennek 
érdekében Batthyány már 1619 szeptemberében tanácskozást tartott ttöbb 
főúrral. Egyelőre még nagyon óvatosan vetették fel a kérdést, arról be
széltek, hogyan lehetne megakadályozni, hogy a Dunántúl hadszíntér le-

4 L. Olchváry Ödön: Bethlen Oábor első támadása II. Ferdhnánd ellen című 
tanulmányát. (Hadtörénelmi Közlemények — továbbiakban HK. — 1890. 330. o.) 

5 Bethlen támadásának okát és célját kifejti többek között 1619. szept. 12-i 
Nyitra vármegyéhez intézett levelében. (Horváth Mihály: Kismartoni regesták. Ma-
nyár Történelmi Tár — továbbiakban MTT. — X. k. 9—10. o.) 

6 Lásd Bethlen 1619. szept. 14-én a debreceni táborban kelt válaszát Batthyány 
an-g. 30-i levelére. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 6.612. sz.) Ez az adat ellentétben áll 
Takáts Sándor azon állításával, miszerint' 1620. augusztusában Batthyány felesége 
beszélte rá őt a csatlakozásra. (Zrínyi Miklós nevelőanyja. Bp. 1917. 28—29. o.) 
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gyen, Bethlen és a császár csapatainak összeütközési helye. Ezzel külön
ben minden birtokos egyetértett, még az olyan kimondottan Habsburg
párti személy, mint Eszterházy Miklós, a későbbi nádor is, csak az útban, 
eszközökben, amiken keresztül ezt elérik, volt ellentét a kialakuló két 
tábor álláspontja között.7 

Eszterházy Miklós, Nádasdy Tamás és más Habsburg-párti főurak 
úgy gondolták ezt megakadályozni, ha az uralkodó hűségén megmaradva, 
minél több császári katonával megerősödve, meghiúsítják Bethlen csapa
tainak Dunántúlra való eljutását. Batthyány és a vele egyetértők ezzel 
szemben azt akarták, hogy Bethlen sikerei esetén jöjjön olyan erős er
délyi sereg a Dunántúlra, amely az itt levő magyar katonasággal együtt 
elejét tudja venni a császári csapatok betörési kísérleteinek. Természete
sen 1619 szeptemberében az álláspontok még nem váltak el ilyen élesen, 
egymástól. Nem váltak el, mert Batthyány is tartózkodott nyíltan állást 
foglalni Bethlen mellett, s Eszterházy is úgy tett, mint aki egyaránt el
lenzi akár császári csapatok, akár Bethlen katonáinak jelenlétét a Dunán
túlon.8 

Bethlen csapatai azonban egyre jobban közeledtek a nyugati részek 
felé. Szeptember utolsó hetében Forgách Zsigmond nádor már a dunán
túli megyéket is utasította, hogy „bizonyos számú lovasokat és gyalogoso
kat" tartsanak készenlétben, s ha kell, egy részüket küldjék Pozsonyba. 
A vármegyék gyűlésén elrendelték, hogy „minden két kapu az polgárság-
tul egy-egy gyalogot adjanak, ismég minden négy kapurul az jószágos ne
mes emberek egy-egy jó lovast adjanak, ismég négy egyházhelyi nemes 
emberek egy jó gyalogot, ismég minden négy kúrián lakozó zsellérek egy 
jó puskást". A rendelkezés be nem tartóinak többszöri pénzbírságot he
lyeztek kilátásba.9 

Szombathelyre ekkor már olyan hírek érkeztek, hogy Bethlen kapi
tánya, Bucsy Benedek egy másik hajdúkapitánnyal, miután Budánál nem 
tudott átkelni a Dunán, Vácnál jött át hajókon, és Szombathely felé kö
zeleg. „Azért tudja nagyságod — írta Horváth Bálint Sopron vármegyei al
ispán Batthyány-nak — hogy azok bizony nem késnek, ha mi szándékok, 
ahoz képest nagyságod az nagyságod jószágabeli gyalogokat és lovasokat 
menél előbb állítaná be Körmendhez, hogy ahoz képest az vármegyék is 
állathassák be menél előbb." Jelentette még, hogy a Sopron vármegye ál
tal kiállított katonaságnak Horváth Péter lesz a kapitánya.10 

Császári oldalról nagyon szerették volna, ha Batthyány kezébe veszi a 
Dunántúlon a Bethlen-ellenes harc irányítását, mert tudták, hogy a fő
urak és nemesek tekintélyes része őt követi. Lipót főherceg magához ké
rette, hogy személyesen rábeszélje erre a szerepre, de Batthyány betegsé
gére hivatkozva nem ment el, mire a főherceg sajnálkozását fejezte ki 

7 A tanácskozásról, s a különböző álláspontokról lásd többek között Eszter
házy Miklós 1619. szept. 2l-i, 22-í, Nádasdy Tamás 1619. szept. 14-1 levelét Batthyány 
Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 12.316., 12.317., 32.915. sz.) 

8 L. Eszterházy Miklós 1619. okt. 14-1 lev. Batthyány Ferenchez. (Ol. Batthyány 
es. lt. Miss. 23.028. sz.) 

9 Horváth Bálint Sopron megyei alispán 1619. szept. 26-i jelentése Batthyány 
Ferenchez, mint főispánhoz. (OL. Batthyány es. lt.* Miss. 19.794. FZ.) 

10 Horváth Bálint idézett szept. 26-i jelentése. L. még Káldi Ferenc 1619. 
szept. 28-i leveles Szombathelyről Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 
12.318. sz.) 
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egészsági állapota felett.11 Eszterházy is latba vetette minden rábeszélő
képességét, s Batthyány megnyerése érdekében azt írta, nagyon jó néven 
vette, hogy Batthyány követet küldött Bethlenhez, „megmaradásunk fe
lől gondolkodván".12 Batthyány azonban, ha attól tartózkodott is, hogy 
kimutassa nyíltan Bethlen mellett állását, még jobban tartózkodott attól, 
hogy a császáriak érdekében bármit is tegyen. 

Október hónapban a dunántúliak magatartására néhány szórványos 
esettől eltekintve a várakozás álláspontja volt a jellemző. Mindenünnen 
igyekeztek híreket szerezni a hadiesemények alakulásáról, Pozsony elfog
lalásáról, a cseh- és morvaországi harcokról.13 November első napjaiban 
elterjedt a híre, hogy Dampierre hada előrenyomult Magyaróvárig, hogy 
megakadályozza Bethlen csapatainak átkelését a Dunán, azonban ez nem 
sikerült, mert a fejedelem katonái hajókon és kompokon Pozsonynál át
költöztek, s Bécs ellen vonultak.1* 

Az egyik korabeli krónikás szerint Bethlen „ . . . Bécs táján harmad 
napig mulata, sok szép seregekben viadalra rendelvén hadát. Azért lát
ván, hogy senki ellene nem állana, nem is jönne semmi ellenség, Sopron 
felé t é r é . . ."is A Bécs alóli visszafordulás valódi oka Homonnai György 
felső-magyarországi főúr Lengyelországból történt betörése volt, melyet 
Rákóczi György, az e terület védelmével megbízott parancsnok nem tu
dott megakadályozni, sőt vereséget is szenvedett Homo-nnaitól. Az ellensé
ges sereg létszámáról és sikereiről erősen felnagyított hírek jutottak el 
Bethlenhez, úgy hogy a fejedelem, tartva utánpótlási vonalának elvágá
sától és a hátbatámadás veszélyétől, visszafordult Bécs alól.16 Bethlen egy 
későbbi levelében azt írta visszafordulásával kapcsolatban: „Bécs alól 
megtérvén Német-Űjhely felől jöttem, csak a magyar hadakkal vissza és 
Sopronig 9 várat vettünk meg Ausztriában."1? 

Sopron a dunántúli országrész fontos erődített városa, mely 1605-ben 
mindvégig ellenállt Bocskai csapatainak, most kardcsapás nélkül kaput 
nyitott az elöljáróban érkező Szécsi György csapatai előtt. November 30-
án Bethlen is bevonult a városba, „kit a soproniak, nem akarván a po

li Ld. Nádasdy Tamás 1619. szept. 27-i levelét Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthvány es. lt. Miss. 32.917. sz.) 

12 Eszterházy Miklós 1619. okt. 14-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Battyány cs. 
lt. Miss. 12.318. sz.) 

13 L. pl. Sennyey Gáspár és Szepsi János 1619. okt. 14-i, Horváth Bálint okt. 
19-i, Káldi Ferenc nov. 2-i lev. Batthyány Ferenchez (OL. Batthyány es. lt. Miss. 
42.736., 19.795., 23.029. sz.), Lipót főherceg 1619. okt. 18-i lev. Eszterházy Miklóshoz 
(MTT. X. 10. o.), továbbá Borovszky Samu szerk..: Magyarország vérmegyéi és vá
rosai (továbbiakban Mvv.) Komárom vm. 457. o., stb. 

14 Ld. Káldi Ferenc 1619. nov. 5-i és 8-i lev. Batthyány Ferenchez (OL. Batthyány 
es. lt. Miss. 23.030., 23-031. sz.), továbbá Bethlen 1619. nov. 6-i lev. Nádasdy Tamáshoz 
és nov. 12-i lev. Rákóczi Györgyhöz. [Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor politikai 
levelei (továbbiakban Bethlen pol. lev.) Bp. 1879. 154., 155. old.] 

15 Pethő Gergely rövid magyar krónikájából. (M. Kovács János: A magyar kró
nikának röviden lerajzolt sommája. Pozsony. 1742. (1619-es rész.) 

16 Egy Bécsből 1619. dec. 17-én keltezett tudósítás szerint: „Nachdem der Beth
lehem Gabor erinderet worden, dass der Humanay aus Polen in Oberungern stark 
eingefallen, und den Ragoczy aufs Haupt geschlagen, auch anderwärts viel der Re
bellen erlegt, hat er alles bei sich habendes ungerisch Kriegsvolk, ausser etwas 
wenigs, so er in den Vorständen zu ödenburg, Altenburg und der Enden gelassen, 
vviederumb über die Donau gesetzt und dasselbig zu diesen End, solches wieder den 
Humanei under der Commando das Zetschi zu gchicken." (Gindely Antal: Okmány
tár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Bp. 1890. 53. o.) 

17 Bethlen 1620. febr. 20-i lev. portai követeihez. (MTT. IV. k. 199. o.) 

75 



zsonyiakriál eszesbek lenni, hasonló örömmel és pompával bé fogadák a 
városba, és néki a vármegyékkel edgyütt meghódol.ának"i8 _ írta a csá
szárpárti krónikás. A város ez időtől fogva fontos bázisa lett Bethlen du
nántúli seregének. A fejedelem csak rövid ideig tartózkodott a városban, 
december 3-án már Pozsonyban volt, s Sopronban 1200 katonát hagyott 
vissza helyőrségnek Bucsi Benedek kapitány parancsnoksága alatt.19 

December hónapban a függetlenségi harc ügye diadalmasan haladt 
előre a dunántúli országrészben. „A Dunán innen Muráig, az erősségek
ben Kőszegnél több, az urakban pedig Eszterházy Miklósnál és ifjú Zrí
nyi Györgynél és Nádasdy Tamásnál több nem marada a császár hívsé-
gében."-o Az uralkodó úgy látszik csak késve értesült a dunántúli helyzet 
alakulásáról, mert december 11-én még azt a parancsot küldte Eszterházy 
Miklósnak, hogy a dunántúli adóhátralékot szedje be és fordítsa a kani
zsai végek ellátására.-i Pedig ekkor már a dunántúli nemesség zöme 
Bethlen parancsaihoz igazodott, s nem a Habsburg uralkodóéhoz. Decem
ber 21-én Thurzó Szaniszló nyilván Bethlen megbízásából felkérte 
Batthyány Ferencet, hogy vállalja el a „Dunántúl való egész földnek és 
végházaknak generális kapitányságát", mert „így használ az országnak és 
ő fölségének",2- három nappal később pedig Bethlen arról értesítette 
Batthyányi, hogy: „Mostani állapatjában az nemes Magyarországnak az 
Dunántúl való szeglet földnek vicegenerálisságára pro tempore rendeltük 
és bocsátottuk az nemes és vitézlő Sennyey Gáspár uramat, kitől kegyel
mednek minden mostani szükséges állapotokról bőségesen izentünk. Ke
gyelmed izenetünket és akaratunkat megértvén, hogy minket levele által 
mentől hamarabb tudósítson felőle szeretettel intjük." 2:i 

Mielőft azonban a Dunántúlra kinevezett vicegenerális elfoglalta vol
na parancsnoki székhelyét Sopronban, a város helyőrsége öntevékeny vál-

1H Pethö G. i. h. Sopron stratégiai fontosságát a császáriak is jól ismerték. 
Dampierre császári hadvezér 1619. dec. 24-én azt jelentette II. Ferdinándnak: „Ezen 
hely roppant fontosságú Felséged szolgálatára nézve . . . alkalmas arra, hogy hatal
masan erődíttessék, belőle az egész környéket lehetne hűségben tartani." Dampier
re fogadkozott, hogy 4 ágyúval, 2000 gyalogossal és a vele levő lovassággal 3 nap 
alatt beveszi a várost, ez azonban csak üres ígérgetés maradt. (Szalay László: Ga-
lántai gróf Eszterházy Miklós. Magyarország nádora. Pest, 1863. 1. k. 123—4. old.) 

19 L. Mollay Károly: Sopron vármegye vázlatos története. Bp. 1957. 81. o., 
Olchváry ö.: i. m. 354., 356. o. 

20 Pető C: i. h. L. még Mvv. Vas vm. 202. o., Dr. Pákay Zsolt: Veszprém 
vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó összeírás alapján. Veszp
rém, 1942. 32. o., Dr. Szendy László: Szombathely története a világháborúig. Szom
bathely, 1947. 28. o. 

A három főúr közül Eszterházy Miklós, akit Habsburg-pártisága mellett 
Munkáccsal kapcsolatos birtokügye is elválasztott Bethlentől, mindvégig kitartott 
a Habsburg uralkodó mellett. Nádasdy Tamás, aki 1605-ben Bocskai dunántúli ka
pitánya volt és az akkor Habsburg oldalon álló Batthyány Ferenc ellen harcolt, 
most Bethlen függetlenségi harca idején 1620-ban bekövetkezett haláláig császári 
oldalon maradt. Zrínyi György, • aki 1619. nov. 1-én még azt írta Batthyánynak, 
hogy mindenben őhozzá tartja magát, később fegyveresen részt vett a császári csa
patok támadásában, amit birtokai fekvéséből adódó kényszerhelyzetével mente
getett. (L. OL. Batthyány es. lt. Miss. 53.732., 53.738., 53.942. sz.) 

ü II. Ferdinánd 1619. dec. 11-i parancsa Eszterházy Miklóshoz. (MTT. X. k. 
11. o.) 

22 Thurzó Szaniszló 1619. dec. 21-1 lev. Pozsonyból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 50.695. sz.) L. még ezzel kapcsolatban Horváth Bálint al
ispán 1619. dec. 22-i jelentését Batthyány Ferenchez. (Uo. 19.797. sz.) 

23 Bethlen 1619. dec. 24-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss.. 
6.614. sz.) 
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lalkozásba kezdett, hogy Kőszeget, e stratégiailag fontos helyet birtokba 
vegye. December 14-én a soproni helyőrség 800—1000 katonája váratlan 
rajtaütéssel elfoglalta a külvárost és fenyegető felszólítást intézett a bel
város lakosságához, meghódolást és 800 tallér hadisarcot követelve tőlük. 
A városi tanács, miután értekezett a várparancsnokkal, 410 tallér hadisar
cot felajánlott, de a meghódolást elutasította. A támadók parancsnoka, 
Bogradi János az ajánlatot nem fogadta el, és a polgárság megfélemlítése 
végett a külváros házait felgyújtotta. Ennek meg is lett a hatása, mert a 
városi tanács meghódolt Bethlennek. December 29-én három tagú küldött
séget menesztett az időközben Sopronba érkezett Sennyey Gáspárhoz a 
további teendők megtudakolása végett, s jó szándékuk bizonyítására 10. 
arany ajándékot küldtek az új parancsnoknak. Hűségük azonban nem 
lehetett túlságosan szilárd, mert Bogradi csapatának elvonulása után nem 
sokkal Nitzky Ferenc és Eörsy Zsigmond kapitányok 1500 főnyi lovassal 
és gyalogossal a külvárost megszállották és három hétig ott tartózkod
t a k ^ 

Mialatt a soproni őrség Kőszeget elfoglalta, Horváth Bálint alispán 
Batthyány parancsára a Sopron vármegyei hadat rendezte, — amelynek 
parancsnokául Horváth Pétert nevezték ki — és Batthyány egyik városá
nak, Körmendnek erősítését intézte. Kérte Batthyányi, „ha volna Ű j váron 
kopja, jó volna nagyságodnak száz kopját küldeni ide Körmendre az ka
tonáknak,, mert nincsen kopjájok, és anélkül semmi az katona".25 

Császári részről amikor december végén értesültek a dunántúli hely
zet kedvezőtlen alakulásáról, a téli szálláson Bécsújhelynél állomásozó 
Dampierre tábornok december 24-én Kismartonig előnyomulva kémszern-
lét intézett Sopron ellen, majd minden eredmény nélkül visszatért szál
láshelyére. Az uralkodó a szükséges katonai erő híján a főurak átpártol-
tatásával akarta megdönteni Bethlen dunántúli bázisát. Felhatalmazta 
Eszterházyt, hogy biztosítsa kegyelméről mindazokat, akik hűségére visz-
szatérnek. Eszterházy igyekezett is. ennek a megbízatásnak eleget tenni. 
Januárban levelet intézett többek között Kőszeg városához, amelyben azt 
írta: „. . .Császár Urunknak ő felségének tuttára úgy esett volna, hogy 
kegyelmetek vármegye népét akarná az városban be bocsájtani, akire 
nézve gondolván azt ő felsége, hogy kegyelmetek is úgy akarna cseleked
ni, mint az soproniak. Szándéka az volt ő felségének, hogy idegen nem
zetet [ti. császári katonaságot] hozzon erre a földre és kegyelmetekre." 
Az uralkodó csak az ő kérésére állt el ettől a szándékától, s ennek viszon
zásaképpen a kőszegiek is maradjanak meg az uralkodó hűségén.2^ 

24 Chernél Kálmán: Kőszeg sz. kir . város je lene és múl t ja . Szombathely , 1879. 
I I . Rész 65—66. o., Mvv. Vas vm. : 202. o. 

25 Horvá th Bál in t 1619. dec. 25-i és 1620. j an . 11-i lev. B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 19.798., 19.799. sz.) 

26 Esz terházy Miklós 1620. jan . 13-i lev. Kőszeg varosához . (Hazai O k m á n y t á r 
I. k. Győr , 1865. 426. o.) L. még H. F e r d i n á n d 1619. dec. 30-i és 1620. j an . 8-i lev. 
Esz t e rházy Miklóshoz.(MTT. X. k. 12. o.), t ovábbá Olchváry ö.: i. m. 529. o. 
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2. Események Dunántúlon a fegyverszünet alatt 

Az 1620 januárjában megkötött fegyverszünet alatt nagyobb harccse
lekmények nem folytak a Dunántúlon sem. Mindkét fél részéről erőgyűj
tésre és minél kedvezőbb helyzet felvételére kívánták felhasználni ezt az 
időszakot, az elkerülhetetlenül bekövetkező újabb összecsapás idejére. 

Császári részről az első lépés Kőszeg visszafoglalása volt. Január 
utolsó, vagy február első napjaiban Nádasdy Tamás katonái Hagymássy 
Miklós parancsnoksága alatt megszállták a várost, amelyben Bethlen 
katonasága ekkor nem állomásozott. Nádasdy úgy magyarázta a dolgot a 
kőszegieknek, azért történt a megszállás, mert „valami csavargók ott 
lenn" adtak okot rá, s megígérte, hogy mihelyt hazaér Bécsből, „mingyá-
rást kegyelmetektül elszállítom".27 Az ígéret ellenére azonban a város 
egészen az év novemberéig császári kézen maradt. Áprilisban Eszterházy 
mustrát tartott itt a katonaság felett. Ügy látszik a császári katonaság ga
rázdálkodása nagyon elkeserítette a polgárokat, mert május első napjai
ban Eszterházynak kellett csendesíteni a felmerült ellenségeskedéseket. 
Azt írta, értésére esett, hogy Kőszegre küldött kis létszámú császári kato
naságot a városiak „nagy böcsületlenségben" tartják. Elrendelte, a jövő
ben tartsák tiszteletben őket, ha pedig a katonák követnek el valami rosz-
szat, írják meg neki, „és kegyelmeteknek hasonlóképpen minden igazsá
got szolgáltatok, ő hozzájuk is hozzá fér a törvény". Figyelmeztette a bí
rót, hogy „az kengyelt egyenesen kell nyomni, mert az hadakozó vitézlő 
rendek azt tartják, homo neutrális est prima praeda victoris, azt vélje 
kegyelmed, hogy nincs híremmel, mit írogatott kegyelmetek Sopronyban 
Sennyey Gáspár uramnak". A császári katonaság kihágásai azonban en
nek ellenére sem szűntek meg, s Eszterházy nem tehetett egyebet, mint 
további hűségre, jobban mondva tűrésre bíztatta a kőszegieket.28 

A császáriak nem csak Kőszegre, hanem Szombathelyre és néhány 
végvárba is helyeztek be katonaságot, ami nagy aggodalmat keltett a 
Bethlenhez húzó nemesek körében. A sárvári gyűlésen, ahol a dunántúli 
megyék megtárgyalták Bethlen kívánságát a portára menő követeknek 
kért portánkénti 2 forinttal, valamint minden négy portánként egy jó lovas 
készentartásával kapcsolatban, úgy döntöttek, hogy Szalasti Ádámot fel-
küldik az uralkodóhoz és felszólítják, hogy „maga ajánlása szerint ne 
tartson hadat közöttünk".29 

Bethlen Kassáról éberen ügyelt a távoli országrészre. Bár az adott hely
zetben nem szándékozott nagyobb megtorlással válaszolni, a fegyverszü
netet megszegő császári lépésekre, de az Alsó-Magyarország fölött pa
rancsnokló Thurzó Szaniszlónak elrendelte: „Hadat pedig hogy senki ne 
conducaljon és által a Dunáin sohul semmi réveken ne bocsássák, salét-

27 N á d a s d y Tamás 1620. febr. 5-i lev. Bécsből Kőszeg vá rosához . (Hazai Ok
m á n y t á r I. k. 427. o.) Olchvary szerint II. F e r d i n á n d febr. 24-én v isszaadta Kőszeget 
Bethlen katonáinak. Ennek megtörténtére nincsenek adatok, a következőkben idé
zett források szerint nov. 18-ig a város mindvégig császári kézen volt. (L. Olch
vary O.: i. m. 529. o.) 

28 Esz te rházy Miklós 1620. m á j . 2-i és m á j . 7-i lev. Kőszeg városához . (Hazai 
O k m á n y t á r I. k. 428—430. o.) L. még Chernél K.: i. m. 66. o., és Mvv. Vas m. : 202. o. 

29 Horváth Bálint 1620. márc. 16-i és ápr. 16-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 19.801., 19,8(»4. sz.) 
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romot az nyitrai püspök hogy Bécsben ne küldhessen, kegyelmek azok 
ellen igen szorgalmatosan viseltessen gondot, subordináljon arra vigyázó 
bizonyos gondviselőket, kik igen vigyázzanak és valakit megkaphatnak, 
kedvezés nélkül arestálják őkef'so Nem egészen három héttel később is
mét fokozott vigyázatra intette Thurzót, mert a császáriak — mint mon
dotta — „bizony sütve akarják alánk az tikmonyát rakni". Elsősorban 
Sopronra és Magyaróvárra kell gondot viselni. Ennek érdekében elren
delte, hogy a lefoglalt papi jószágokból befolyó jövedelemből küldjenek 
azonnal 8000 forintot Sopronba és fogadjanak azon 1200 kopjás lovast és 
800 gyalogost. Arról is értesítette Thurzót, hogy a Portán lévő kémeinek 
jelentése szerint „Váczot, Veszprimt, Tatát Császár nevével töröknek 
ígérték". Értesülése szerint ugyan „demandálta immár a császár azoknak 
a Dunán túl elfoglalt helyeken resti tutióját", de ' ennek végrehajtását 
Thurzó ellenőrizze le és jelentse neki. Mindenesetre „semmiképpen be ne 
bocsássa kegyelmed az profontat Komáromban."31 

Batthyány, aki egészen 1620 őszéig óvatos titoktartással kezelte 
Bethlenhez való tartozását, igyekezett állandóan tájékoztatni magát 
Bethlen erőviszonyairól, hogy annak alakulásához szabja magatartását. 
Mint Németújvár, Szalonak, Rohonc, Körmend és sok más kisebb hely 
birtokosa, arra törekedett, hogy elsősorban a saját várai és erődített he
lyei legyenek jó védelmi készültségben. A különböző helyeken levő őrsé
gek azonban erősen zúgolódtak a nagy fizetetlenség miatt, s nem egy 
esetben kijelentették, hogy pusztán hagyják a várat, ha Batthyány nem 
adja meg elmaradt zsoldjukat.32 Védelmi munkálatok folytak Szombathe
lyen is, ahol a városi tanács a május 1-én tartott gyűlésen elhatározta, 
hogy a város kapuit bármily költség árán megcsináltatják, s a megron
gált falakat pedig kijavíttatják.3-3 

Bethlen és dunántúli vicegenerálisa mindent megtettek, hogy az in
gadozó Batthyányi — akinek megnyeréséről különben még a császáriak 
sem mondtak le34 — határozott állásfoglalásra, bátor kiállásra bírják. Jú
nius 4-én Sennyey megírta neki, hogy Eszterházy Kassán járt emberé
nek tudósítása szerint Bethlennek „szép fizetett hada" van mintegy 15 000 
fő, s az urak és vármegyék is szép haddal vannak mellette.ső Augusztus
ban Bethlen felszólította, hogy mint eddig, ezután is „mutasson minden 
igaz hazafiához illendő szolgálatot maga nemzetségéhez és mihozzánk is, 
melyből következzék hírének, nevének böcsületi és mi is vehessük ke-

30 Bethlen 1620. m á r c . 2-i lev. Kassáró l Thurzó Szaniszlóhoz. (Bethlen pol , 
lev. 168. o.) 

31 Bethlen 1620. m á r c . 19-i és 20-i lev. Kassá ró l Thu rzó Szaniszlóhoz. (Bethlen 
pol. lev. 180—184. o.) 

32 L. többek közöt t Bér Benedek 1620. márc . 3-i lev. Nagyszombatból , Horvá th 
Bá?int j an. 23-i lev. Körmendrő l , Dávid I s tván m á r c . 21-i lev. Szen tpé te r rő l Ba t thy 
á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 5.977., 19.800., 10.038. sz.) 

33 j > \ Kuncz Adolf: Szombathely—Savaria rendeze t t t anácsú vá ros monog" 
raphiá ja . Szombathe ly , 1880. 86. o. 

34 L. Esz terházy Miklós 1620. aug. 6-i lev. Kőszegről B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 12.319. sz.) 

35 s e n n y e y G á s p á r 1620. jún . 4-i lev. B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y cs, 
lt . Miss. 42.678. sz.) 
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gyelmesen." Megígérte, hogy a Dunántúlra „atyai gondviselése" lesz, s 
megindulva ezen a héten „derekas hadakkal" segítségükre siet.:i9 

A fejedelem különben elégedetlenségét fejezte ki Sennyeynek a du
nántúli helyzet miatt. Sennyey ugyanis hosszú időn keresztül bíztatta 
Bethlent, hogy a Dunántúlon toborzott császári katonaságot sikerül át
csalogatnia, de most, amikor a fejedelem támadásra készült, értesítette 
őt, hogy ez nem járt sikerrel. Bethlen megparancsolta Sennyeynek: „ab
ban fáradjatok uram, miképpen a vitézlő rendet minden felől magad 
mellé hivathasd". A csapatok Keszőnél gyülekezzenek, s innen menjenek 
Sopronhoz, de ne túlságosan kis csoportonként, mert akkor könnyen raj
tuk üthetnek. A fejedelem bíztatta a dunántúliakat, hogy ne féljenek a 
császári sereg támadásától, mert ahhoz gyenge az ellenség, s a horvátok 
is meggondolják, mielőtt támadásra indulnának. A dunántúliaknak csak 
haszna származik abból, — állapította meg Bethlen —, ha saját területük 
katonaságával látják el ennek az országrésznek a védelmét, mert a zsold 
az övék lesz és nem kell idegen csapatokat, főképpen törököket vinni a 
Dunántúlra. Ennek érdekében viszont Batthyány is „vegye föl a generá
lisságot", s hívassa gyűlésre a vármegyéket. Ha ott „keményen" viseli 
magát, akkor a nemesség mindjárt fejenként mellé áll s a végbeli kato
nák is ahhoz igazodnak. Ha a vármegyék közös álláspontra helyezkednek, 
s megüzenik a császárnak, hogy ők csak a maguk védelmére gondolnak, s 
idegen csapatokat ne küldjenek a Dunántúlra, akkor megmenekülnek a 
háborús pusztításoktól. Ezt azonban csak Batthyány tudja véghez vinni a 
vármegyékkel. Végezetül megparancsolta Sennyeynek, hogy ezalatt „az 
hadak gyűjségében munkálkodjatok, az más párton valókat hívassátok 
szüntelen oly értelmes emberetek által, ki minden reájok következhetendő 
veszedelmet eleikben tudjon adni". „Tegyétek mienkké a vármegyéket. Mi 
is innét hétfőn okvetetlen megindulunk és egyenesen Pozsonyba sietünk." 
Szeptember 6-án Poszonyban lesz — üzente Bethlen a dunántúliaknak — 
s ha addig a vármegyék „semmi jót nem akarnak végezni, Thurzó ura
mat mindjárást szép haddal bocsájtom által, úgyis meg kell lenni, mert 
bizony a törököt is azontúl elhívatom".37 

3. Bethlen 1620. évi dunántúli támadása. 

1620. augusztus utolsó napjaiban, egy hónappal a fegyverszünet le
járta előtt Bethlen megindította csapatait nyugat felé. Támadásának oka 
az volt, hogy a Habsburg uralkodó nem akart megegyezni a szabadsá
gukért küzdő csehekkel, hanem ehelyett minden rendelkezésre álló erő
vel vérbe akarta fojtani mozgalmukat. Bethlen már március elején 
jelezte; hogy nem fogja tétlenül szemlélni „confoederatosink romlását", 
mert ha az ellenség a cseheket „megnyomhatja, bizony jut nekünk is 
benne; könnyen.tördelhetni a nyilat egyenként, ha nem tudom mennyi 
volna is, de csak egy marokban befogható nyilat sem törhet senki egy-

W Be th len 1620. aug. 26-i lev. B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt . 
Miss. 6.618. sz.) 

37 Beth len 1620. aug. 28-i u tas í tása S e n n y e y Gáspár részére. (OL. B a t t h y á n y 
es. lt. Miss. 42.68C sz.) 
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szersmind el". Ha a császár fegyverrel akarja ügyeit intézni, „nekünk 
sem lehet semmi induciank, hanem kényszerítettünk az fegyverhez nyúlni, 
mert hitünk az confoederatusinknál vagyon". Ennek érdekében megpa
rancsolta Thurzó Szaniszlónak, hogy Alsó-Magyarországon „minden ren
deket készen tartson és ha kévántatik, azoknak segítségére küldhessük 
hadainkat".38 Ennek szellemében a felmerülő anyagi, politikai és katonai 
nehézségek ellenére egész nyáron át szervezte, készítette seregét, hogy 
a szükséges időben a szövetségesek segítségére mehessen. A beszterce
bányai országgyűlés után táborba szállt, s a fegyverszünet lejárta előtt 
egy hónappal megindította a harcot a szövetségesek megsegítésére. A 
katonai helyzet meglehetősen súlyos volt, mert a csehek nem akadályoz
ták meg Buquoi császári hadvezér és Miksa bajor választó fejedelem 
csapatainak egyesülését, elmulasztották Buquoi megtámadását az egye
sülés előtt, s így amikor Bethlen megindult, az ellenség egyesített erői 
már támadásra készen álltak a Duna balpartján. Bécsújhelynél Dam-
pierre, a másik császári hadvezér állt, hogy hadoszlopával Bethlen ellen 
biztosítsa a Csehország felé irányuló támadást. Bethlen stratégiai terve 
az volt, hogy az ország nyugati részét megtisztítja az ellenségtől, majd 
támadásokat hajt végre Bécs irányába, amivel könnyít a szövetségesek 
helyzetén, s azok sikeres védelmi harcot tudnak folytatni, amíg a nyugati, 
vagy a török segítség megérkezik.39 

Bethlen nyugat felé előnyomulva, szeptember 9-én Érsekújvárnál tá
borozott. Előreküldött csapatai váratlan rajtaütéssel felverték Dampierre 
seregének szállását Encersdorfnál és ott közel 300 embert vágtak le és 
ejtettek fogságba. Szeptember 11-én katonái elfoglalták Nyitrát is 
Bethlen még ugyanazon a napon 2300 kopjás lovast küldött a Dunán
túlra Sennyey segítségére, s parancsot adott neki, hogy minél hamarabb 
indítsanak lovas portyákat Bécs felé. A portyák akadályozzák a bécsi 

38 Bethlen 1620. márc. 2-i lev. Kassáról Thurzó Szaniszlóhoz. (Bethlen pol. lev. 
1G7. o.) 

3'.) L. Wittman Tibor: Bethlen Gábor. Bp. 1952. 74. o., Olchváry Ö.: i. m. 531. o., 
SzeKfű Gyula: Bethlen Gábor. Bp. 1929. ill—113. o. Marx az 1620. szeptemberben a 
cseh hadszíntéren kialakult erőviszonyokról azt írja: „am 8. September 1620. vereint 
Buquoi seine Truppen mit den Bayern so das deren Heer auf 32 000 Mann [steigt], 
wahrend Friedrich V. kaum 21 000 [Mann hat]." (Karl Marx: Chronologische Aus
züge zur deutschen Geschichte. Marx, Engels, Lenin, Stalin zur deutschen Ge
schichte. Band. I. Berlin, 1953. 427. o.) 

A történeti és hadtörténeti irodalomban különböző álláspontok vannak Beth
len 1620. szeptemberi stratégiai tervének értékelésével kapcsolatban. Nem lehet e 
tanulmány feladata a különböző álláspontok részletes elemzése és kritikája, mert 
az csak a csehországi és magyarországi események alakulásának alapos vizsgá
latán keresztül történhet, ami nem tartozik a tanulmány keretei közé. 

Bethlen stratégiai elgondolásának részleteire fényt vet az a levele, amit szept. 
17-én Nagyszombatról írt Kornis Zsigmondhoz és Bornemissza Jánoshoz, a csehek
nek küldött segélyhadak főkapitányaihoz. Ebben azt írja, beszéljék rá az an-
halti herceget, hogy míg ő meg nem érkezik, meg ne ütközzék. „Uram féllyetek, 
de meg ne ijedgyetek, én éjjel nappal siettetem az hadakat mellém jönni, Rédey 
uram bizonyosan ma Gyarmat vagy Palánk tájékán vagyon, de Czyereniék most ha 
az Tiszát elérték, Rákóczi György is oda hátra vagyon, de valóban siettetem őket." 
Mondják meg a hercegnek, „Gróf Turont (Thurnt) és Manczfeldet hivassa maga 
mellé hadastól, azok vadnak közel tíz ezerén, de bátor csak 8 ezerén jönnének is, 
innét is csak annyian mehetnénk is, 16 ezerrel többülnétek meg és bátorsággal 
megvívhatnánk az ellenséggel." Ha sikerül nyílt ütközetben győzelmet aratni, nem
csak Csehország marad meg, hanem az övék lesz az ellenség földje is, ..de in 
contrarium, ha így szaggatva lesznek az hadak, és az herczeget megtolják . . . bi
zony oda leszen mind Túron s Manczfeld Jagendorfi marchiv." (Hazai Okmány
tár I. k. 205—208. o.) 
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hegyen a szüretet, s zavarják, nyugtalanítsák a város környékét. Meg
nyugtatta Sennyeyt, hogy a támadásra induló katonáknak nem kell 
félniük, mert Bruckban csak 40 császári katona van, akik a kapukra 
vigyáznak. 40 

Szeptember 13-án Sennyey tudatta Batthyányval, hogy Huszár István, 
Bethlen főlovászmestere és dunántúli mezei generális szép, fizetett kopj ás 
haddal megérkezett. Kérte Batthyányi, hirdessen gyűlést a vármegyék
nek, s ott határozzák el magukat cselekvésre, úgy mint az ország többi 
vármegyéje tette azt. A császáriaktól nem kell félni — tette hozzá — 
mert van elég had, ami megoltalmazza a dunántúliakat, s naponta újab
bak is érkeznek.41 

Valóban azon idő tájban, amikor Huszár István serege Sopronba 
jött, Győr és Komárom között Bethlennek egy másik seregrésze is átkelt 
a Dunán, mintegy 3000 lovas és gyalogos, Halier György és Fekete Péter 
parancsnoksága alatt. Győrben, ahol a helyőrségnek nagyobb része ma
gyarokból állott, elégedetlenség ütötte le l a fejét. Ennek híre nagy 
aggodalommal töltötte el az uralkodót, úgyszintén az is, hogy Bethlen 
katonái Komáromot körülzárták, úgy hogy a vár őrségét csak Chalauf 
Ibrahim esztergomi aga élelmiszer segítsége mentette meg a kiéhezte-
téstől.42 Halier György és Fekete Péter hadoszlopa rövid idő alatt kézre 
kerítette Tatát, Pápát, Várpalotát, Veszprémet, Sümeget és egyéb kisebb 
várakat, majd Zala vármegye területére lépve Egervárat és Zalaeger
szeget.^ Ezzel a sikersorozattal, amely a várak őrségének önkéntes csat
lakozásával jött létre, Bethlen katonái egyúttal lezárták a dunántúli 
országrészt kelet felé és elejét vették, hogy a törökök „segélynyújtás" 
örve alatt valamelyik helyet birtokba vegyék. 

Ezalatt Sennyey Gáspár mintegy 670 katonával Sopronból szeptem
ber 18-án Kőszeg alá érkezett. Felszólította a várost a megadásra, de Hagy-
mássy Kristól várparancsnok elutasította -kívánságát. Erre Sennyey be
tört a külvárosba, mintegy 200 házat felégetett, majd vissztért Sop
ronba.44 

Szeptember utolsó napjaiban került sor Bethlen seregének kétirányú 
támadására a császáriak ellen. 27-én Huszár István 3000 lovassal és a 
végbeli gyalogsággal, összesen mintegy 5500 fővel Sopronból kiindulva 
ostrom alá vette Eszterházy Miklós lakompaki várát, Bethlen pedig mint-

40 L. Bethlen 1620. szept . 12-i lev. Semptérő l Thurzó Imréhez (Bethlen pol. lev. 
220. o.) és P é c h y Simon 1620. szept. 12-i lev. Pozsonyból Sennyey Gáspárhoz . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.681. sz.) II. F e r d i n á n d 162C. szept. 14-én í r ta Bécsből 
B u q u o i n a k : „ Inmassen d a n n der Feind in z iembl icher Anzahl bere i t über die Dona 
auf dies Land gesetzt und mit Rauben u n d P l ü n d e r n dem Feindtha t l ichkei t e inen 
Anfang m a c h t . " (Gindely: O k m á n y t á r . 218. o.) 

41 Sennye i Gáspá r és Huszá r I s tván 1620. szept. 13-i levelei Sopronból B a t t h y á n y 
Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.681., 20.625. sz.) 

42 L. i i . Fe rd inánd 1620. szept. 22-i lev. Bécsből Buquoihoz (Gindely A.: Ok
m á n y t á r . 219—220. o.), továbbá Mvv. K o m á r o m vm. : 457. o.) 

43 L. n . Fe rd inánd id. levelét, továbbá Pethő G. i. h., Olchváry ö.: i. m. 534. 
o., Dr. Pákay Zs.: i. m. 39. o., Mvv. Vas v m . : 202. o. 

44 „ i n m a s s e n d a n n der Enden in H u n g e r n die Kr iegsmacht tägl ich potent und 
mächt ig wirdet , haben die Stadt Ginss bere i t s be raub t und die Vors tadt a b -
bren t , ve rhee ren u n d v e r ö d e r n der Ge t reuen Güte r und U n t e r t h a n e n und sollici-
t ie ren u n d zwingen sie d u r c h dies Mittel zur Defection und Abfa l l " — ír ta II. Fer 
d inánd szept 22-i levelében Buquo inak . (Gindely: O k m á n y t á r . 219. o.) L. még 
Chernél K.: i. m. 67. o., Mvv. Vas vm. : 202. o. 
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egy 8000 katonával 28-án Pozsonynál átkelt a Dunán, s 30-án ostrom, alá 
fogta Hainburgot. 

Eszterházy annyira kilátástalannak ítélte Lakompakon a helyzetét, 
hogy 29-én tárgyalásokat kezdett a megadásról. Bethlen nagy örömmel 
vette ezt a hírt, s 30-án a hamburgi táborból parancsot küldött Sop
ronba, hogy Sennyey hagyjon 500 gyalogost és 300 lovast a városban, 
a többivel pedig hozza Eszterházy t a táborba, vagy ha nem látja biz
tonságosnak az utat, várja meg, amíg ő Kismartonhoz érkezik, örömét 
csak fokozta az a körülmény, hogy a Hainburgban levő 400 német gya
logos szintén feladni ígérte a várost, amit Bethlen már másnap, október 
1-én megtörténni remélt, s úgy tervezte, hogy október 2-án Brück alá 
vonul. 

Dampierre császári tábornok, aki seregével Bécsújhely környékén 
állomásozott, úgy döntött, hogy előbb a közelebb levő Lakompak fel
mentésére siet. Mintegy 1400 főnyi, zömében lovasságból álló különít
ményével szeptember 30-án 7—8 óra között Lakompakhoz érkezett, ahol 
Eszterházy már megadásának végső feltételeit tárgyalta Bethlen ka
tonáival. Amint azonban megpillantotta a hegyen közeledő császári 
katonaságot, beszüntette a tárgyalást. Huszár István is észrevette a csá
száriak közeledését és azonnal harcrendbe állította katonáit. A vár előtt 
árok mögé állította a gyalogosokat, s egy cserjés mögé a lovasokat. Az 
ellenség puskalövésnyi távoságig megközelítette Huszár seregét, s ott 
harcrendbe fejlődve várakozott. 

A harcot a magyarok kezdték meg. A jobbszárnyon álló lovasság 
támadásra indult, de a császári muskétások tüze nagy károkat tett ben
nük, mire visszafordultak. Erre Aldobrandini lovassága támadásra lendült 
ellenük és véres harcban megfutamította a magyar lovasokat. Ekkor álta -
lános menekülés kezdődött, melynek során főképpen a gyalogságból 
sokan elestek. 1000—1200 főnyi veszteség érte a magyar csapatokat 
Lakompaknál. A harc után Dampierre visszatért Bécsújhelyre, Eszter
házy pedig őrséget hagyva a várban, elvonult LanzsérbaA5 

A lakompaki ütközet kimenetele, melyben Dampierre jobb hadvezéri 
képességekről, a császári sereg pedig magasabb harcértékről tett tanú
bizonyságot, mint Huszár István és serege, kellemetlenül befolyásolta 
Bethlen diverziós támadását. Ezt még csak tetézte az október 1-én Hain-
burgnál elszenvedett kudarc. Bethlen ugyanis, bízva a hamburgiak ígé
retében, tüzérségi előkészítés nélkül rohamra rendelte katonáit a falak 
ellen. A csapatok fényes nappal, lajtorják segítségével akarták meg
mászni a falakat. A lajtorják azonban rövidnek bizonyultak, nem érték 
el a várfokot, s így Bethlen csapatai négy sikertelen ostrom után, október 
2-án tetemes veszteséggel elvonultak Hainburg alól. Az ostrom beszün
tetését az is sürgette, hogy Bethlen olyan híreket kapott, miszerint 
Dampierre Sopron ellen indul. Erre a fejedelem seregével Sopron felé 
vonult, majd mikor meggyőződött róla, hogy Dampierre nem támad 

'IŐ L. Bethlen 162C. szept. 30-i lev. a hamburgi táborból Sennyey Gáspárhoz 
(MTT. X. k. 13—14. o.), Dampierre 1620. okt. 1-i jelentését Bécsújhelyről II. Ferdi
nándhoz (Gindely A.: Okmánytár. 221—222. o.), Pethő G.: i. h. 1620., OLchváry O.: 
i. m. 534—535. o., továbbá Dévényi Ferenc—Madáchy Károly: Vas megye hadtör
téneti krónikája. Vas megye helytörténeti tanulmányok. Szombathely, 1958. 183. o. 
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Sopron ellen, Lakompakon—Kőszegen át Szombathelyhez szállt táborba. 
"Útközben csapatai Lakompakot meghódoltatták, Kőszeg kapitánya, Hagy-
mássy Kristóf azonban elutasította Bethlen megadási felhívását.46 

II. Ferdinánd, Dampierre sikerén fellelkesülve, október 2-án levelet 
küldött a dunántúli vármegyéknek. Ebben tájékoztatta a dunántúliakat 
a Dampierrének adott parancsáról, mely szerint a császári hadvezér a 
saját, valamint az Eszterházy- és a végházak katonaságával, továbbá a 
Horvátországból és Stájerországból érkező csapatokkal gondoskodjon a 
Dunátúl védelméről Bethlen csapatai ellen. A továbbiakban megparan
csolta, hogy a vármegyék tartsanak haladék nélkül gyűlést a felkelés 
elrendelésére és küldjék a fegyvereseket a dunántúli főkapitány, Zrínyi 
György mellé. A rendeletet Eszterházy kapta meg október 4-én Lanzséiv 
ban, azonban szétküldeni már nem tudta a címzetteknek, mert a nemes
ség ekkor Bethlen körül gyülekezett.4? 

Bethlen a táborból október 6-án levelet írt Batthyány Ferencnek, 
melyben szemrehányást tett neki, hogy „kegyelmedtől választ sem ér
demlünk levelünkre, melyet csudálhatnánk igen méltán", s közölte vele, 
hogy Thurzó Imrét küldte hozzá tárgyalás végett.4« A történeti irodalom 
szerint ezután Bethlen Rohoncra ment, ahol a kastélyban Batthyány és 
felesége fényesen megvendégelte őt, s itt megbeszéléseket folytattak 
a Horvátország és Szlavónia, valamint Stájerország ellen tervbevett tá
madásokról. 49 Ezzel szemben Bethlen és Batthyány személyes találkozá
sáról és megbeszéléséről a korabeli levelekből adat eddig még nem került 
elő, sőt a levelek inkább arra engednek következtetni, hogy a személves 
találkozó kettőjük között nem jött 1ère. Thurzó Imre ugyanis október 
8-án a szombathelyi táborból a következőket írta Batthyánynak: „Édes 
bátyám uram a táborba őfelségéhez ide érkezem, minden egyéb dol
gaim között azért a kegyelmed parancsolatja szerint való dolgokra leg
nagyobb gondom volt és ő fölségének szólottam mindenekről, s minde
nekre ő fölsége nagy kegyelmességgel is ajánlotta magát". Ezután hivat
kozik Batthyány hat pontba foglalt kívánságára, amelyeket sikeresen 
elintézett, s arra, hogy „minemű nagy dolog késztette vala ő fölségét 
az innét való elmenetelre az ő fölsége leveléből, melyet includalva küld
tem kegyelmednek, mindeneket megérthet kegyelmed". Elmondja még, 
hogy a Batthyányné által küldött ajándékot Bethlen „kedvesen vötte".so 
Az ok. amely Bethlent a hirtelen elvonulásra késztette, Dampierre 
Pozsony elleni támadása volt. Ennek a magyarok számára sikeres kime
neteléről, s egyben magának Dampierrének haláláról október 10-i leve-

48 L. David Peck hainburgi kapitány 1620. okt. 3-i jelentését II. Ferdinándhoz. 
(Hatvani Mihály: Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból 
es a burgundi könyvtárból. Pest, 1859. IV. k. 240—241. o.) Dampierre Sopron elleni 
tervéről Horváth Mihály beszél Eszterhazynak egy Lakompakrol 1620. szept. 26-ról 
keltezett levele alapján (Magyarország történelme. V. k. Pest, 1872. 232. o.), Olch-
vúry ö.: i. m. 534. o., továbbá Bethlen 1620. okt. 1-i lev. a hainburgi táborból 
Sennyei Gáspárhoz (Galántai gr. Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Pest, 
1863. I. k. 148—149. o. és Chernél K.: i. m. 67. o. 

4? Galántai gr. Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Pest, 1863. I. k. 155. o. 
48 Bethlen 1620. okt. 6-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 

6.62C. sz.) 
49 L. Pethő G.; i. h. (1620). Ezt az adatot átvette minden későbbi munka is. 
50 Thurzó Imre 1620. okt. 8-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. 

Miss. 50.642. o.) 
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lében be is számolt Thurzó a Fertő melletti táborokból küldött levelé
ben. Sorait azzal zárja: „Mi is immár sokat nem késünk, hanem mentest 
megyünk az ellenségre éš fölkeresvén ax. ellenséget, valami móddal árt
hatunk neki, ártunk és rontjuk s vágjuk".51 Október 12-i levelében, 
melyet a Sopron melletti táborból írt, hivatkozott a Batthyány által kül
dött hirekre, melyeket azonnal jelentett Bethlennek.52 Október 16-án 
pedig Bethlen már Pozsonyból küldött Batthyánynak utasításokat.53 

Thurzó egy október 20-án kelt levelében hivatkozik Rohoncon való be
szélgetésükre, s a levélből az derül ki, hogy Bethlen nem volt ott.5* 

Mindezek az adatok azt látszanak igazolni, hogy Bethlen az október 
6 és 16-a közötti időszakban nem találkozott személyesen Batthyányval, 
hanem csak Thurzó Imrén, illetve hírvivőkön keresztül érintkezett vele. 
A személyes találkozó valószínűleg Dampierre váratlanul közbejött tá
madása miatt nem jött létre, ami arra késztette Bethlent, hogy elhagyja 
a Rohonchoz és Németújvárhoz közel levő szombathelyi tábort. 

Dampierre Pozsony elleni támadása összefügg a dunántúli hadiese
ményekkel, mert a császári hadvezérnek a stratégiailag fontos város kéz
rekerítésén kívül az is célja volt, hogy Bethlent ezzel a támadással a 
Dunátúlról és a féltve őrzött örökös tartományok közeléből elvonja, s 
nyílt ütközetre kényszerítve, vereséget mérjen rá. Október 4-én Bécsúj
helyről keltezett levelében a vélt közeli nagy győzelmével bíztatta Esz-
terházyt. A következő napokban a Duna két partján támadásra indult 
Pozsony ellen, azonban Bethlen katonái a Pozsony elleni rohamokat 
visszaverték, sőt 9-én maga Dampierre is elesett a harcban. Collalto 
alvezér, — aki a Duna jobbpartján támadó oszlopot vezette, s Dampierre 
halála után a parancsnokságot átvette —, látva a kudarcot, elrendelte a 
visszavonulást Hamburgon át Bécs felé. Bethlen katonái október 11-én 
Petronellnél beérték a császáriakat, merész támadást intéztek ellenük és 
súlyos vereséget mértek rájuk. Dampierre seregének veresége nehéz hely
zetbe hozta a császári hadvezetést a Dunántúl birtoklása szempontjából, 
ahol Bethlen uralmát már csak a délről, Horvátországból kiinduló táma
dással remélték megzavarni.55 

A horvátországi készülődésekről Horváth Ferenc, Batthyánynak lőpor 

51 Thurzó Imre 1620. okt. 10-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL, Batthyány cs. 
lt. Miss. 50.643. SZ.) 

">2 Thurzó Imre 1620. okt. 12-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány cs. 
lt. Miss. 50.644. sz.) Bethlen okt. 10-én Nagycenkről, okt. 11-én Sopronból írt leve
leket. (L. uo. 6.622—6.635. sz.), okt. 13-án pedig a „lajta melletti táborból" a fran
cia követséget okt. 16-ra Pozsonyba magához kérte. (L. Galántai gróf Eszterházy 
Miklós Magyanország nádora. I. k. 159. o.) 

53 Bethlen 1620. okt. 16-i lev. B a t t h y á n y Ferenchez , (OL. B a t t h y á n y es. lt . 
Miss. 6.636. sz.) 

54 Ezt a levelet Thurzó Poppel Évának, Batthyány feleségének írta a pornói bir
tok ügyében, amelyet Bethlen Sennyey Gáspárnak adományozott, s amelyet 
Batthyány visszakért mint őket illető tulajdont. Thurzó azt írta, ha Batthyány 
korábban tudósította volna őt a pornói birtok tulajdonjogáról, „avagy csak Ro-
honczon emlékezett volna meg felőle, azon lettem volna mindjárást, hogy ne 
Sennyeynek de Kegyelmednek atta volna meg ő felesége". (OL. Batthyány cs. lt. 
Miss. 50.643. sz.) 

55 L. Thurzó Imre 1620. okt. 10-i lev. a Fertő melletti táborból Batthyány Fe
renchez (OL. Batthyány es. lt. Miss. 50.643. sz.), továbbá Bethlen 1620. okt. lP'-i 
Nagycenkről és okt. 21-i Bracentrumból (helyesen Breitenbrunnból) írt leveleit 
Pi'alzi Frigyeshez, továbbá az e napokban császári részről írt tudósításokat. (Gin-
daly A.; Okmánytár. 223—233. o.) 
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és posztó vásárlás céljából Varasdra küldött embere már október 6-án keJt 
levelében hírt adott. Jelentette, hogy az itt levő végbeli katonaság el
indult a gyülekezőhelyre, mely sereg a környező tartományok katona
ságával együtt mintegy 8—9000 főnyi lesz. Emellett a horváth bán is 
felkelést rendelt el, s azon fáradozott, hogy legalább 2000 embert tudjon 
küldeni a horvátországi generálissal, Trautmansdorffal. Ügy hallotta, 
hogy Sopronhoz mennek, de még nem sikerült megtudnia, hogy melyik 
útvonalon.56 Alig kapta meg a hírt Batthyány, amikor néhány nap múlva 
már a szalónaki udvarbíró küldött riasztó jelentést az ellenséges csa
patok közeledéséről, s kérte: „Nagyságod viseljen valami gondot reánk, 
mert az minemű polgár, hajdú itt vagyon, mi ahoz keveset bízhatunk". 
Az ott levő hajdúknak „felesége, gyermeke vagyon, mind óránként szök-
tön szöknek". „Az városiak pedig azok németek, azok ugyan örülik ezt, 
hogy hallják." A polgárok a németek mellé húznak, a bástyákra is „bottal 
kell hajtaniuk őket", s bizonyos, hogy az első adandó alkalommal át
allnak az ellenséghez. Kérte Batthyány küldjön a várba „magyarokat, 
mind lovast s mind pedig gyalogost, hogy ha reánk jünek is legyen kik
kel oltalmaznunk magunkat".r>7 

A császári hadvezetés október közepén kétirányú támadással szán
dékozott Bethlen dunántúli hatalmát megsemmisíteni. Észak felől Preiner 
győri kapitányt rendelték támadásra, aki parancsot kapott, hogy a Lajta 
mentén levő császári csapatokkal foglalja el Sopront, délről pedig a pet-
rinai végvárak katonaságával Trautmansdori Zsigmondot rendelték 
északi irányba támadásra. A Sopron elleni támadás tervét azonban ha
marosan elvetették, mert a Preiner parancsnoksága alatt levő katonaság
nak nehéz feladatot jelentett a Bécs előtti városok védelmezése is Beth
len Pozsony körül táborozó csapatai ellen. Október 18-án a császár 
parancsot is adott Eszterházy Miklósnak, hogy az előző utasítástól el
térően ne Preinerhez, hanem Trautmansdorfhoz vezesse katonáit.58 

Batthyány a fenyegető császári hadmozdulatok ellen Bethlentől kért 
segítséget. A fejedelem november 5-én Pozsonyból válaszolt a kérésre. 
Elmondta, hogy tudomása van „az Tót országiak hadának megindulásá
ról", de az elfogott rabok vallomásából — „kiket csaknem minden napon 
hoznak az vitézek" — úgy értesült, hogy Preiner mellé igyekeznek, mert 
az Ausztria védelmével megbízott győri kapitány Brück és környékén 
levő csapatai nem elegendők erre a faladatra, „minthogy bizonyos dolog, 
nem hagyjuk őket nyugodni".59 

A fejedelem segélycsapatokat nem küldhetett, mert seregének jelen
tős részét a végveszélybe került csehek megsegítésére indította, másik 
részével pedig Bécs környékét nyugtalanította. Küldött azonban Szepsi 

56 Horváth Ferenc 1620. okt. 6-i beszámolója Batthyány Ferenc részére. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 19.914 sz.) 

57 Jobbágy János 1620. okt. 12-i lev. Szalónakról Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 22.304. sz.) 

58 Ld. S e n n y e y Gáspá r 1620. okt. 22-i és okt. 25-i lev. Sopronból , Szepsy J ános 
okt. 25-i lev. Pozsonyból B a t t h y á n y Ferenchez (OL. B a t t h y á n y es. It» Miss. 42.682., 
42.683., 42.870. sz), továbbá a főhadi tanács e lnökének 1620. okt. 25-i lev. Lipót 
főherceghez (Gindely A.: O k m á n y t á r 235. old.), va l amin t Esz terházy M. élete I. k. 
159. old. 

59 Bethlen 1620. nov. 5-i s. k. levele B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y 
es. lt. Miss. 6.640. sz.) 

L!6 



János fizetőmesterrel közel 10 000 forintot Batthyánynak az elégedetlen
kedő katonák kielégítése végett.60 

A horvátországi had végül is valóban Ausztriában vonult észak 
felé,61 s így a császári támadástól átmenetileg megszabadult Dunántúlon 
mód nyílott a január óta császári kézen levő Kőszeg visszafoglalására. 

Batthyány november első felében a Bethlen oldalán álló Hagymassy 
Miklóst Kőszegre küldte, hogy próbálja meg bátyját, a császárpárti 
Hagymassy Kristóf várparancsnokot rábeszélni Kőszeg feladására, s ha 
ez nem jár sikerrel, kémlelje ki a belső állapotokat. Hagymassy Miklós 
13-án Sárvárról jelentette, hogy eljárt a reá bízott küldetésben. „Kristóf 
uram" azt a választ adta, hogy nem áll el a császár mellől, s megvédi 
a várost, de ő úgy látta, „oly igen rossz állapottal vannak Kőszegben 
és oly igen félnek az városiak, ha mégegyszer megszállják, magok között 
pártütés leszen". Napirenden van a polgárság viszálykodása a császári 
katonákkal. „Bizony, csak azt mondhatom nagyságodnak, rosszul vagyon 
dolga Kristóf uramnak" és „csak az óra mem tölt reá, de magok meg-
kötözék egykor s kézbe adják".62 E kedvező hirek elnyerése után Batt
hyány saját katonáit és a végvári katonaság egy részét Sennyey Gáspár 
parancsnoksága alatt Kőszeghez rendelte, s titokban megegyezett Kőszeg 
zálogbirtokosával, Szécsy Tamásnéval s Hörmann Mihály várnaggyal, 
hogy éjszaka bebocsátják a katonaságot a várba. Másnap az ostromló sere? 
korán reggel megadásra szólította fel a várost. A felszólítást elutasí
tották, s ekkor az éjszaka a várba bejutott katonák kirohanást intéztek 
a városba, a betóduló ostromlókkal együtt az ellenállást megkísérlő pol
gárokból többet levágtak és megsebesítettek. Hagymassy Kristóf vár
parancsnok, aki mit sem tudott a megegyezésről, feleségével és gyer
mekével a templomba menekült s kénytelen volt megadni magát. Seny-
nyey Sopronba, majd Pozsonyba, Bethlenhez vitette őt. Batthyány az el
fogott polgárokkal 1300 tallér váltságdíjat fizettetett, az ellenálló városra 
pedig 10 000 forint hadisarcot vetett ki. Sennyey, Horváth Pétert nevezte 
ki Kőszeg kapitányává, s kérte Batthyányt, gondoskodjon az őrség ellá
tásáról, s a fölösleges katonaságot szállíttassa el Kőszegről, mert a vá
rosiak készek megfizetni a kirótt sarcot.63 

Másnap Sennyey visszatért Sopronba, de a parancsnoksága alatt levő 
katonaságot nem tudta magával vinni, mert azok kijelentették, hogy 
amíg meg nem kapják elmaradt három havi zsoldjukat, addig nem tér
nek vissza állomáshelyükre. Sennyey kérte Batthyányt, parancsolja el 
az összes katonaságot Kőszeg alól, s akkor a soproniak is hazzajönnek. 
Javasolta, küldjön Oroszi András hadából 100 lovast Lakompakra és 50 

60 Beth len 1620. nov. 18-án B a t t h y á n y h o z í rot t levelében h iva tkozik e r r e . 
(Lo. 6.648. sz.) 

Cl Ld. Horvá th Fe renc 1620. nov. 6-i lev. Sza lónakró l B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 19.917. sz.) 

62 H a g y m a s s y Miklós 1620. nov. 13-i levele Sá rvá r ró l B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 18.151. sz.) 

63 Kőszeg elfoglalásáról ld. Pethő C: i. h., Chernél K.: i. m. 67—68. old., 
Mvv. V a s ' v m . : 202—203. old., Dévényi F. — Madáchy K.: i. m. 184. old. továbbá 
Sennyey G á s p á r 1620. nov. 18-i levelét Kőszegről B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.685. sz.) Chernél t évesen írja, hogy B a t t h y á n y személye
sen vezet te Kőszeg elfoglalását. B a t t h y á n y je len sem volt, ami vi lágosan k i tűn ik 
Sennyey id. leveléből. 
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lovast Kaboldba, hogy azok szorongathassák a Lanzsérban levő császári 
katonaságot. 64 

A Kőszeg elfoglalásáról kapott jó hír némi kis ellensúlyozásként 
szolgált Bethlennek a csehek fehérhegyi vereségéről nyert riasztó érte
süléssel szemben, amit megelőzött Vác törökök által történt elfoglalá
sáról szerzett hír. A fejedelem stratégiai célkitűzéseit alapjaiban rázta 
meg a csehek veresége, de Bethlen emberi és hadvezéri nagysága _<z 
ilyen súlyos helyzetekben domborodott ki a legjobban. Amikor látta, 
hogy az eljövendő időkben döntő mértékben csak a saját erőforrásaira 
van utalva, azonnal hozzálátott azok megszervezéséhez, hogy egyedül is 
képes legyen sikeresen szembeszállni az ellenséggel. Noha felvette a 
béketárgyalások fonalát, de tudta, hogy ott csak akkor számíthat ered
ményre, ha kívánságait ütőképes, sikereket felmutató hadsereggel tá
masztja alá. November 17-én Pozsonyból körlevelet bocsátott ki a fő
urakhoz és vármegyékhez, melyben hivatkozva arra, „mely nagy félel
mes állapatban és periculumban forogjon hazánk országunk állapatja", 
megparancsolta, „mind lovassal, gyaloggal éjjel-nappal siessen szemé
lyünk mellé minden halogatás nélkül, úgy hogy a nemesség persona
liter az község penig minden portárul két-két gyalogot jó puskásán 
és fegyveresen expediaitassanak". Ha jobbra fordulnak a dolgok, vissza
küldi a katonákat a vármegyékbe. Felszólította még a megyéket, hogy 
az elmaradt dica-pénzeket haladéktalanul szolgáltassák be a katonák 
fizetéséhez.fi5 

Másnap levelével felkereste Batthyányi, s tudtára adta a fehérhegyi 
vereséget, de annak súlyosságát csökkenteni akarta, nehogy nagyon 
megijessze az amúgy is óvatos főurat. Elrendelte, hogy „ . . .maga is az 
oda való vármegyék közé parancsolatunkat kiosztogatván vegye fel 
őket a felül megírt insurrectionak limitatioja és módja szerint." Az 
összegyülekezett katonaságot rendelje Batthyány Sopronhoz, hogy ha 
Preiner nem nagylétszámú seregével a Dunántúl ellen akarna támadni, 
az utakat mindenfelé megszállhassák, ha pedig a császári vezér Po-
zony ellen támadna, „azonnal nyomában Óvárhoz kapcsolhatná«: 
magokat".fi« 

4. A Dunántúl a császári ellentámadás időszakában 

Nem sokkal Bethlen parancsának megérkezése után Preiner csá
szári hadvezér megindította támadását a Dunántúlon. Támadásának első 
célpontjaként Magyaróvár visszafoglalását tűzte ki, hogy a fontos át
kelőhely megszerzésével, s a Komárom—Győr—Magyaróvár—Hain-
burg erődvonalra támaszkodva elzárja Bethlen csapatait a Dunántúltól 
és Ausztriától egyaránt. 

November utolsó napján Sénnyey már jelentette Batthyánynak, hogy 
a Brucknál állomásozó császári csapatok Magyaróvárhoz érkeztek és a 

64 Sennyey Gáspá r 1620. nov. 20-i levele Sopronból B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.686. sz.) 

65 A körlevél egyik pé ldányá t Id. OL. B a t t h y á n y es. lt . Miss. 6.647. sz. 
m Beth len 1620. nov. 18-i levele Pozsonyból B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 

Ba t thyány es. lt. Miss. 6.648. sz.) 
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vár környékén szállásolták el magukat. Javasolta, küldjenek valamennyi 
segítséget sürgősen az óváriaknak.6? Azokra azonban Bethlennek is kü
lönös gondja volt, mert jól ismerte a hely stratégiai fontosságát. Petne
házy István kapitányt küldte 2000 emberrel az őrség megerősítésére, 
akik november 30-án megérkeztek a várhoz, s „vitézül szemek láttára 
az ellenségnek" bevonultak oda. Ezt látva Preiner, december. 1-én haj
nalban hátrább vonta a vártól katonái szállását. Másnap Petneházy 
mintegy 1400 lovassal kijött a várból, š megtámadta a császáriak egyik 
szálláshelyét, „melyben Aldobrandinus az pápa öcscse és Muszur Defur 
volt ezer lóval és ezer gyaloggal". A támadás hírére a két császári 
kapitány kivezette katonáit a sík mezőre, s gyalogságuk előnyében 
bízva nyugodtan készültek a harchoz. Petneházy ekkor egy mindent el
söprő gyors lovasrohamot vezetett a császáriak ellen, amit azok nem 
bírtak felfogni, s rövid, nem egészen egy óráig tartó harc után, nagy 
veszteségek hátrahagyásával elhagyták az ütközet színhelyét. Röviddel 
ezután mindnyájan visszavonultak Óvár alól a Bécs és Bécsújhely kö
zötti falvakban levő téliszál lásukra.^ 

Magyaróvár elfoglalási kísérletének meghiúsításával elhárult az a 
veszély, hogy Bethlen Nagyszombat körül levő hadműveleti bázisát el
vágják a Dunántúltól. A fejedelem helyzete különben nem volt annyira 
veszélyes, amint az a csehek fehérhegyi veresége után látszott. A kato
likus liga hadserege ugyanis a csehekén aratott győzelem után a kö
zelgő télre való tekintettel nem kívánta támogatni Ferdinándot a Ma
gyarország elleni hadműveletben, s ezért Buquoi a Prága mellől vissza
vonult császári sereget a Morva alsó folyása mentén téliszállásra he
lyezte, így a Magyaróvárnál győzedelmeskedő Bethlen örömmel írhatta 
portai követének december 8-án: „Egész Magyarországban — Győrön, 
Komáromon kívül — egy vár, egy város, egy kastély, egy falu Ferdi
nánd hűsége alatt nincsen, és tőle mit sem tartunk, mivel immár az 
tél is beállott, ha akarnak sem árthatnak sokat."69 

December 11-én II. Ferdinánd kinevezte Eszterházy Miklóst magyar
országi főbiztossá „lázadóink kicsapongásainak lecsillapítására és fékezé
sére". Teljhatalmat adott neki az átpártolni kész egyénekkel való alku
dozásra és megegyezésre. „Olyan ügyeknél pedig, hol karddal kell meg
oldani a csomót, Preiner Jánossal, vagy azzal ki seregünk vezére le
szen, működjél közösen.'7 7>' 

A Brück környéki császári had néhány napi pihenő után elindult 
szálláshelyéről s Kismarton és környékére szállásolta el magát. Erre 
Lakompak és Kabold őrsége megijedt és gyáván feladta a várakat.'?1 

A császáriak fenyegető megmozdulására Batthyány parancsot küldött 

67 Sennyey Gáspár 1620. nov. 30-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. 
(OL. Batthyány es. lt. Miss. 42.687. sz.) 

68 Bethlen 1620. dec. 8-i levele Nagyszombatból Dóczy István és Balassi Ferenc 
portai követeihez, '[Mlkó Ivire: Erdélyi történelmi adatok (továbbiakban:: ETA) 
1. k. 341. old.], továbbá Jobbágy János 1620. dec. 14-i levele Batthyány Ferenchez. 
(OL. Batthyány es. lt. Miss. 22.318. sz.) 

<>" Uo. Ld. még II. Ferdinánd 1620. dec. 10-i, a szász választófejedelemhez írt 
leveléhez csatolt mellékletet. (Gindely A.: Okmánytár 244—245. old.) 

"0 Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. I. k. 167. old. 
'l Sennyey Gáspár 1620. dec. 12-1 levele Sopronból Batthyány Ferenchez. 

(CL. Batthyány es. lt. Miss. 42.688. sz.) 
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széjjel váraiban az őrségek megerősítésére, újabb katonaság fogadására, 
de megfelelő zsoldpénz hiányában ez nehezen ment most is.72 

Bethlen amint tudomást szerzett a császáriak megmozdulásáról, meg
parancsolta Sennyeynek, hogy Sopronban állandóan 400 gyalogost és 
200 lovast tartson készenlétben, s állandó felderítéssel vigyázza az el
lenség hadmozdulatait. Biztatta Batthyányi; Preiner hadát „hogy várat 
szállhasson mindjárt nem látom az valónak mivoltához képest, hanem 
ha csak ijjesztéssel próbálja az embereket."73 A császári sereg lét
számát a kósza hírek 7000-re, sőt 14 000-re növelték.?4 Bethlen szerint 
„két legfeljebb harmadfél ezernél nem több, nem is levén sehány lövő
szerszám vélek, derekast nem próbálhatnak".75 Sennyei biztatta is 
Batthyányi, hogy ha a császári csapatok Sopron közeléből tovább vo
nulnak, „mutassuk meg magunkat és hírhedjék el hogy vagyunk vi-
gyázásban", mert „vétek volna, ha próbát nem tennénk".7" 

December 21-én a Bécsből visszatért Eszterházy Lanzsér-i várából 
körlevélben szólította fel a vármegyéket az átpártolásra. Először ijesz-
tésül hivatkozott a csehek sorsára, majd bejelentette, hogy értesülése 
szerint a császári had Sopron alá indul és „ellenség képen is akarnák 
magokat viselni". Ennek megakadályozására a katonákat saját fraknói 
birtokaira szállásolta el, de sokáig már nem tudja visszatartani őket, 
s ezért hódoljanak meg minél hamarabb, mert különben a bosszúállás 
következik.77 

Bethlen azzal magyarázta a császári sereg déli irányba való meg
indulását, hogy mivel néhány nappal azelőtt csak a császáriak közele
désének hírére Lakompakról és Kaboldból „az mi praesidiumink kibo-
londoskodtanak, reménlették azt hogy odamenetelek hírével Kőszegből 
is kiijjeszthetnék őket". „Nem is ítiljük — írta a fejedelem — hogy 
olyan keveses ellenség ellen innen kívántatnék segítséget küldenünk." 
Helyeselte, hogy Batthyány mindenfelől mozgósította a csapatokat. 
A Kanizsa felőli végházakból — jegyezte meg — könnyen jöhet „jó vá
logatott" 1000 ember, Veszprém, Pápa felől is annyi, mezei had is össze
gyűlhet 2000, mely sereg Nádasdy Pál és Batthyány hadával „könnyen 
ellene állhat azoknak, és nem egyebet is várhatunk, hanem győzedelmes 
szerencséjéről örvendetes hírt kegyelmetektől". Bár had van elég, de 
nem lehet átküldeni a Dunán a jégzajlás miatt. Különben „mostan 
Buquoi az dereikas hadakkal az Morva szélében mutogatván magát, arra 
vagyon kiváltképpen vigyázásunk". Ennek ellenére, ha a dunántúli esa-

72 Ld. ezzel kapcso la tban pl. B a r a n y a i Is tván sza lónaki porko láb 1620. dec. 8-i, 
Becs I m r e rohonci vajda 1620. dec. 13-i és 15-i levelét B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt . Miss. 2.042., 5.327., 5.332. sz.) 

73 Bethlen 1620. dec. 16-i levele Nagyszombatból , Sennyey Gáspár 1620. d e c 
17-i levele Sopronból B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 4.649., 
42.689. sz.) 

74 Ld. J o b b á g y J á n o s 1620. dec. 17-i, dec. 20-i lev. Szalonakról B a t t h y á n y 
Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 22.319., 22.320., 22.322.. sz.) 

75 Bethlen 1620. dec. 22-i levele Nagyszombatbó l B a t t h y á n y Ferenchez. (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 6.650. sz.) 

76 Sennyey G á s p á r 1620. dec. 20-i levele Sopronból B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.691. sz.) 

77 A körlevél egyik pé ldányá t ld. OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 12.320. sz. 
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patok nem bírnak az ellenséggel, s a folyón át lehet már kelni, küld 
segítséget.^ 

Egy héttel később arról tudósította a fejedelem Batthyanyt, hogy 
tudomása van az ellenség kegyetlenkedéséről a dunántúli helységekben, 
s parancsot küldött mindenfelé, hogy haladék nélkül menjenek Kőszeg
hez, ott gyülekezzenek és támadják meg az ellenséget. A pápai kapi
tány jelentette, hogy személyesen vezeti a Pápa körül levő katonaságot. 
Az óvári kapitány 400 katonát küldött Sopronhoz. Ilyen erőkkel — tette 
hozzá — már régen meg lehetett volna sikeresen támadni Preiner se
regét. „Azt látom legnagyobb fogyatkozást azon a földön — állapította 
meg Bethlen, — hogy nincsen senki kegyelmednél kire valami derekas 
dolgot bízhatna. Mi fejenként az ide való urakkal igen csodálkozunk 
azon, hogy az mely jó hírű vitézek azon az földön vadnak, ezideig is 
azt az kevés ellenséget miért engedték ott rablani." Egyesek nyilván azt 
várnák, hogy más vigyen véghez mindent helyettük, ez azonban most 
Buquoi fenyegető közelsége miatt lehetetlen. Arra vigyázzon viszont 
nagyon Batthyány, hogy Eszterházy „valami szakadást ne indítson az 
vármegyékben".79 

Sennyey Gáspár dunántúli alkapitány december 22-én értesítette 
Batthyanyt, hogy a segélycsapatok mindenfelől érkeznek. Kérte, 
Batthyány is indítsa el a saját seregét és a vármegyék hadát, s hala
dék nélkül támadjanak rá az ellenségre. Azt javasolta, kétoldali átka-
rolással támadják meg az ellenséget Szalónak és Lanzsér felől, s ha 
sikerül közre kapni őket, megsemmisítő vereséget mérhetnek rájutí. 
Hozzátette még, hogy jó lenne tarackot és faltörő ágyúkat is vinni, 
mert akkor könnyen visszafoglalhatnák Lakompákot és Kaboldot. Sop
ronban vannak tarackok, de ezek elszállítása sok napot venne igénybe.80 

A közös támadásra azonban úgy látszik nem került sor, bár Horváth 
Bálint a Rábahídvégnél összevont katonasággal megtámadta a császári 
seregben levő kozákokat s azok közül sokat levágott. Sennyey december 
utolsó napján írt levelében azon sóhajtozott, ha lenne 800 gyalogosa 
és 400 lovasa, megtámadná a Lanzsérban levő 200—300 fegyverest, s 
újra sürgette Batthyanyt, hogy egyesítsék erejüket és támadják meg az 
ellenséget, mielőtt segítsége érkezik.sí 

A császári ellentámadás első hónapja a Dunántúlon Lakompak és 
Kabold megszerzésén kívül nem hozott jelentősebb sikereket. Magyar
óvár, Sopron, Kőszeg, Körmend, Németújvár szilárdan Bethlen csapa
tainak kezén maradt, s ennek birtoklása nélkül a császáriak csak kisebb 
helyi jellegű betöréseket végezhettek erre a területre. Ezek a betoréseK 
pusztították ugyan a lakosságot, s elkeseredést szültek; de stratégiai si
kereket nem hoztak magukkal. December 28-án a császár tudósította 
Eszterhazyt: „Meghagytuk gróf Collaltónak [a dunántúli hadműveletek 

78 Bethlen 1620. dec. 22-i levele Nagyszombatbó l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt . Miss. 6.650. sz.) 

79 Bethlen 1620. dec. 28-i levele Nagyszombatbó l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt . Miss. 6.651. sz.) 

80 Sennyey G á s p á r 1620. dec. 22-i levele Sopronból B a t t h y á n y Fe renchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.696. sz.) 

81 Ld. S e n n y e y Gáspár 1620. dec. 31-i lev. Sopronból Horvá th Bál in thoz es 
H a g y m á s s y Miklós 1620. dec. 29-i lev. Szentgrót ról B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt . Miss. 42.695., 18.152. sz.) 
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irányításával megbízott hadvezérnek], hogy a hadak téli szállására nézve 
veled és Kunigsperg főkapitánnyal tanácskozzék. Meghagytuk egyszers
mind főkapitányainknak, hogy minden ellenséges mozgalomkör, addig 
míg másképp fogunk intézkedni, az ő rendeleteit és parancsait teljesít
sék. Te is mindenre nézve szorgalmasan fogsz vele közreműködni."82 
A császári csapatok Fraknóban, Űjhelyen, Köröslakon, Lakompakon, Ka-
boldban, Szentmártonban helyezkedtek el téli szállásra.83 

Eszterházy újévi jókívánságként újabb fenyegető körlevelet bocsá
tott ki a dunátúli vármegyékhez és főurakhoz. Űjból felidézte Csehor
szág elpusztított állapotát, s bejelentette, bár még mindig „tartóztatja" 
a császári sereget a támadástól, de „az bizonyos, hogy mennél inkább 
ingadozik kegyelmetek, annál nagyobb nyomorúságban ejti magát, ha
záját és szegény nemzetét."84 Külön körlevelet küldött a „pápai, veszp
rémi és az több végbeli vitéz uraimnak", melyet azzal kezdett: „Ál
mélkodva csudálom hogy kegyelmetek haza fiai levén, de fejedelmére 
az kitől sok jót vett háttal fordult és az kitől ezután is minden jót 
és oltalmat várhatott volna, annak ellensége lett, oda fogta fejét az ki 
nemzetünk oltalmára nevelkedett hazánk fiait maga méltósága keresé
siért minden kímélés és könyörület nélkül fogyatja." Felszólította őket, 
hogy ilyen fejedelemre „arcul" támadjanak, s térjenek vissza a ..ko
ronás király" hűségére.85 

Január első napjaiban a császáriak a Fertő tó melletti Rusztra is 
be akartak szállásolni katonaságot, de a városiak megvesztegették a ka
pitányt, s így egyenlőre megmenekültek a megszállástól — jelentette 
Batthyanynak Sennyey Gáspár,' aki Sopronon kívül Széplakot és Lózst is 
védelmezte a kisebb portyázó csapatoktól. 86 

Csepregen Horváth Bálint vigyázott a vármegyei csapatokkal Rohonc 
felé. Jelentette Batthyanynak, hogy január 7-én reggel néhány lovas 
portyázót küldött Lakompak irányába, akik elfogtak egy fiatal angol 
katonát, azonban nem tudták kihallgatni, mert az németül sem nagyon 
tud. Híreket kapott arról, hogy a császári katonák meg akarják támadni 
ezt a vidéket, ami félő, mert a gyalogosainak „nincsen se pora se golyó
bisa". Kérte Batthyányi, küldessen lőport és lőszert, hiszen Szalónakon 
éppen elég nagy készlet van belőle.87 

Horváth Bálint hírei a császáriak támadásáról igaznak bizonyultak. 
8-án Sennyey értesítette Batthyányi, hogy az ellenség támadásra indul 
Kőszeg környékén. Collal tó a krónikás szavai szerint Szalónak környé
két és Csepreget „elrablá, elégeté és feldulá".88 Csepreg feldulása ja-

82 Ga lán ta i gróf Esz terházy Miklós, Magyarország nádora . I. k. 168. old. 
83 Ld. S e n n y e y Gáspár 1621. j an . 7-i levele Sopronból B a t t h y á n y Ferenchez . 

(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.698. sz.) 
M A Sopron v á r m e g y é n e k küldöt t pé ldány t Id. OL. Ba t thyány es. lt. Miss. 

12.321. sz. 
85 Ld. OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 12.325. sz. 
86 Ld. Sennyey Gáspá r 1621. jan . 2-i és jan. 7-i levelét Sopronból B a t t h y á n y 

Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.697., 698. sz.) 
87 Horvá th Bál int 1621. j an . 8-i levele Csepregről B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 

B a t t h y á n y es. lt. Miss. 19.815. sz.) 
88 Pethő G.: i. h. (1621.) Ld. Sennyey Gáspár 1621. j an . 8-i levelét Sporonból 

B a t t h y á n y Ferenchez (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.699. sz.), továbbá Zinner J á n o s 
György 1621. febr. 8-i levelét Hainburgból Lipót főherceghez. (Gindely A.: O k m á n y 
tá r . 268. old.) 

92 



nuár 11-én lehetett, mert másnap már Sennyei megkapta Batthyány 
híradását erről, amit azonnal tovább jelentett Bethlennek. Sajnálkozva 
értesítette Batthyanyt, hogy Sopronból nem tud jelentős segítséget 
vinni, mert mindössze 300 gyalogosa van, azokból is Széplakra és 
Lózsra kellett küldenie. A lovasai egy részét Horváth Bálint mellé 
küldte Csepregre már előzőleg, úgy hogy legfeljebb 200 lovast tud még 
segítségül küldeni.89 Muraszombatról is értesítették Batthyanyt, hogy 
100 lovas segélyt küldenek Kőszegre. Gyalogost sajnos nem tudnak 
vinni, de útközben közhírré teszik, hogy „minden jó katona" siessen 
Kőszegre.90 

Csepreg vidékéről Collalto csapatai Rohonc mellé, Hodászra vonul
tak. Január 14-én a császári hadvezér levélben kérte fel a szintén Ro-
honcon levő Horváth Bálintot, hogy Rohoncon engedélyezzen neki szál
lást, amit az Batthyányra hivatkozva visszautasított. Erre a császáriak 
a környező falvakat elégették, majd Pinkafő felé vonultakéi 

Bethlen amikor értesült a császáriak Kőszeg körüli portyázásairól, 
igyekezett megnyugtatni Batthyanyt, hogy ezt csak ijesztésül csinálják, 
s azt remélik, a megrémült emberek majd önként feladják a várakat. 
Utasította, hogy Sopront, Kőszeget s a több fontos fenyegetett helyet 
„rakja meg praesidiummal". A „vitézlő nép" pedig mutassa meg, „hogy 
az régi magyarok igaz maradéki vagyunk". Értesítette Batthyanyt, hogy 
Buquoi miatt „derekas hadat" most nem tud küldeni a Dunántúlra, s az 
ott levő katonasággal próbáljon meg minden lehetőt a császáriak 
ellen.92 

Batthyány riadóztatta is a csapatokat mindenfelől a fenyegetett vi
dék védelmére. A végvári katonaságot Szombathelyre rendelte, hogy ha 
az ellenség Kőszeget próbálná, közelben legyenek. Ezek január 15-én 
meg is érkeztek Szombathelyre. Horváth Bálint és Sennyey Gáspár ál
landóan sürgették Batthyanyt, hogy a Szombathelyen, Körmenden össze
gyülekezett végváriakkal, valamint a vármegyék és Batthyány csapatai
val indítsanak közös támadást Collalto ellen, mert nem olyan nagy a 
császári had.93 Batthyány azonban túlóvatos magatartást tanúsított, meg
elégedett a fenyegetett helyek védelmével s nem rendelt el támadást, 
pedig Bethlen szerint mintegy 8000 emberrel rendelkezett a Dunántú
lon.94 Bár ez a létszám túlzottnak tűnik kissé, Bethlen nyilván ebbe 
beleszámította az egész dunántúli katonaságot, már pedig a végvárakat 
nem lehetett üresen hagyni a török fenyegető közelsége miatt, de az 
biztos, hogy 4000 főt könnyen mozgósítani tudott Batthyány a császá
riak kisebb létszámú serege ellen. A császáriak gyengeségét mutatja az 

89 Sennyei Gáspár 1621. jan. 12-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 42.700. sz.) 

90 Gercsey Pá l 1621. j an . 13-i levele Muraszomba tbó l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
Ba t thyány es. lt. Miss. 1S.967. sz.) y i L. Horváth Bálint 1621. jan. 14-i, 15-i, 16-i levelét Rohoncról Batthyány Fe
renchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 19.816., 19.817., 19.818. sz.) 92 Bethlen 1621. jan. 14-i levele Straniczáról Batthyány Ferenchez. (OL. Bat
thyány es. lt. Miss. 6.654. sz.) 

93 Ld. H o r v á t h Bál int 1621. j an . 17-én Rohoncról , H o r v á t h Pé t e r j an . 20-án K ő 
szegről. Sennyey G á s p á r j an . 17.. 19., 29-én írt leveleit B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y cs. lt. Miss. 19.820., 20.272., 42.702—42.704. sz. 

94 Ld. Bethlen 1621. jan. 30-i és 31-i lev. Nagyszombatból Thurző Imréhez. 
(Bethlen pol. lev. 233—234. old.) 
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a körülmény is, hogy ők sem mertek döntő támadásra indulni, hanem 
megelégedtek Batthyány birtokainak pusztításával. Nyilvánvalóan ezzel 
akarták megtörni a dunántúliak magatartását döntően befolyásoló főúr 
ellenállását. Amikor azonban Collalto látta, hogy Batthyány riadóztatja 
mindenfelől a csapatokat, visszatért Ausztriába. Megfelelő erő hiánya 
ban a császáriak újra ijesztéssel akarták megtörni a dunántúliak el
lenállását. A Hainburgban tárgyaló kétkulacsos, majd nyíltan árulóvá 
váló Forgách Zsigmond nádor február 8-án felszólította Batthyányi, 
hogy legyen békességgel és a csatározásokat szüntesse meg, mert „ide 
az Dunán túl ő felségének császárnak sok hadai vadnak mind két felől 
az Morva mellett és eddig ha az nagy hideg nem tartóztatta volna, 
azt a földet mind ellepte volna."95 

Február hónap különben meglehetős csendességben telt el mindkét 
fél részéről. Egyedüli fegyvertény az volt, hogy Frangepán Miklós bán 
9-én elfoglalta Batthyány rosszul őrzött szlavóniai várát, Grebent.w 
Bethlen a Dunántúlon levő hiányosságok okát abban látta, „hogy az egész 
földön egy mezőre való gondviselő s látott hallott vitéz kapitány em
bert nem találni", aki Batthyányi megnyugtathatná. Katonának való 
ember pedig lenne a Dunántúlon, csak volna olyan kapitány, aki tudná 
kellőképpen irányítani, vezetni őket.97 

Persze az egyik legnagyobb baj, a katonák fizetetlensége most is 
nagyon károsan befolyásolta a dunántúli csapatok harcértékét. Február 
végén Sennyey panaszkodott, hogy a katonák már nagyon lázonganak 
Sopronban a fizetetlenség miatt. Javítaná a helyezetet -^ tette hozzá —, 
ha a vármegyék s a végvárak katonáinak segítségével megtámadnák a 
Lakompakon, Kaboldon és Ruszton levő császári katonaságot. Most 
könnyen lehetne szerencsét próbálni, — s az ott szerzett zsákmány a 
katonákat is megnyugtatná —, mert a császári csapatok zöme Bécs felé 
elvonult Buquoi megsegítésére, csak „ezek az kaboldiak, lánzsériak, la-
kompakiak ebelködnek és ezek pusztítják az vármegyét".118 Pedig a hírek 
szerint Ruszton 200, Kismartonban 150, Lanzsérban, Kaboldban egészen 
kevés katonaság van, akik csak éjszaka mernek mozogni. Bizony „sok 
csínyt" lehetne tenni velük a vármegyei katonasággal együtt — kesergett 
Sennyey. Már egynéhányszor "vettetett lest nekik, de „hálóra" nem ve
hette őket.u!) Bethlen sem szűnt meg biztatni őket, hogy próbáljanak 
már valami „derekast", hiszen az ellenséges csapatok zöme átment a 
Dunán, s megírta, „hogy oda álltai oly lazán fogják a gondviselést, bi
zony bánom és szegyenlem". Budító példaként felhozta katonáinak 

i)j Forgách Zsigmond 1621. febr. 8-i levele Hainburgból Batthyány Ferenchez. 
(ÜL. Batthyány es. lt. Miss. 14.668. sz.) 

98 Pethő G.: i. h. (1621.), Forgách Zsigmond 1621. febr. 22-i levele Hainburgból 
Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 14.670. sz.) A februári helyzettel 
kapcsolatban ld. még Ziedler János 1621. febr. 10—20-i levelét Bécsből a szász vá
lasztófejedelemhez, és Stadion János Gáspár 1621. febr. 17-i levelét Bécsből Lipót 
főherceghez. (Gindely A.: Okmánytár 269—271. old.) 

97 Bethlen 1321. febr. 20-i levele Nagyszombatból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 6.665. sz.) 

98 Sennyey Gáspár 1621. febr. 25-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 42.708. sz.) 

(J<J Sennyey Gáspár 1621. márc. 3-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 42.711. sz.) 
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straniczai harcát, ahonnan „csak lovakat többet két ezernél hoztak el 
s több két ezernél veszett az ellenségben". 100 

Collalto csapatainak északra vonását a császári hadvezetés azzal 
akarta ellensúlyozni a Dunántúlon, hogy parancsot adott Bánffy Kris
tófnak és Zrínyi Györgynek egy Muraközből kiinduló támadásra s a 
Kanizsával szemben levő végvárak elfoglalására. A számbajöhető erő
viszonyokat figyelembe véve, e támadással többet nem akarhattak el
érni, minthogy a Dunántúlon levő csapatokat lekössék és megakadályoz
zák, hogy azok esetleg Bethlen segítségére menjenek az alsó-magyaror
szági főhadszíntérre. Batthyány már március első napjaiban tudomást 
szerzett Bánffy és Zrínyi „nyughatatlankodásáról", s parancsot küldött 
a csapatok gyülekezésére. Bánffyék próbálkozása nem volt hosszú életű, 
mert ahogy Zalaegerszegig eljutottak, a Körmenden és környékén levő 
katonaság megtámadta és megfutamította őket.ioi 

Ezen idő alatt Sennyey Gáspár is szerencsét próbáltatott a soproni 
katonákkal a császáriak ellen. Március 6-án értesítette Batthyány t : 
„Mostan vagyon kétfelé is csatám Űjhely felé, s ha mit értek bizonyost 
nagyságodnak tudomására adom."102 A portya azonban nem hozta meg a 
várt eredményt, mert ugyan a kaboldiakat „fölverték" és zsákmánnyal 
megrakodva jöttek el onnan, de nem a kijelölt útvonalon, hanem el
kalandoztak Szentmárton felé, s ott császári katonaságba ütköztek, akik 
megtámadták és szétugrasztották őket. Elég jelentős veszteséget szen
vedtek, a két vajdájuk is elesett a harcban. Ennek következtében Sop
ron helyőrsége nagyon megfogyatkozott — jelentette Sennyey, s kérte 
Batthyányi, küldjön sürgősen erősítést a városba. Batthyány rendelt is 
200 katonát Sopronba, de nem gyalogosokat, hanem lovasokat, s Sennyey 
kérte, gondoskodjon ellátásukról is.!03 

Március utolsó napjaiban a császári hadvezetés újabb támadásra 
összpontosította csapatait a Dunántúl ellen. Rusztból, Kismartonból s a 
többi környező helységből kivonták és Bécs körül gyülekeztették a csa
patokat. Bánffy Kristófot újabb utasítások végett felrendelték Bécsbç. 
Collalto pedig a csapatok egy részével Csepregre szállt.104 Batthyány 
erre azonnal a kőszegi őrség megerősítésére rendelte a muraszombati 
katonákat, akik amennyien tudtak, április 13-án el is indultak, de a hely 
őrzésére is kellett visszahagyni csapatokat, mert „az horvátok gyüle
kezni kezdenek, nem tudhatjuk hova legyen igyekezetek" — jelentették 
Batthyánynak.ios 

A támadás azonban egyelőre elhalasztódott. Április közepén Colialtot 
is felrendelték Bécsbe.i06 Sennyey katonái Sopronból ismét Lakompak 

100 Bethlen 1621. márc. 3-i levele Nagyszombatból Sennyey Gáspárhoz. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 6.668. sz.) 

lût Ld. Sennyey Gáspár 1621. márc. 6-i levelét Sopronból és Hathalmi Sándor 
márc. 7-i levelét Sümegről Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss 42.712., 
18.448. sz.) 

102 Ld. Sennyey id. márc. 6-i levelét. 
103 Sennyey G á s p á r 1621. márc . 10-i, 12-i és 31-i levele Sopronból B a t t h y á n y F e 

renchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt . Miss. 42.713-42.715. sz.) 
104 Sennyey Gáspár 1621. ápr. l-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 

Batthyány es. lt. Miss. 42.716. sz.) 
105 Gercsey Pál 1621. ápr. 13-i levele Muraszombatról Batthyány Ferenchez. (OL. 

Batthyány es. lt. Miss. 15.968. sz.) 
106 Nádasdy Pál 1621. ápr. 25-i levele Sárvárról Batthyány Ferenchez. (OL. 

Batthyány es. lt. Miss. 32.817. sz.) 
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felé csatáztak, ahol levágtak 10 muskétást. 107 A nyugalom azonban csak 
átmeneti volt, mert hamarosan megindult a császári nagy ellentáma
dás a főhadszíntéren és a Dunántúlon egyaránt. Bethlen számolt Buquoi 
támadásával, s már március végén elhatározta, hogy Pozsonyt, Érsek
újvárt, Nyitrát, Nógrádot, Füleket, a Dunántúlon pedig Magyaróvári, 
Sopront, Kőszeget őrségekkel megrakja, maga pedig visszahúzódik 
Kassára és „a mint erősíthetem magamat, azon fáradozók éjjel nappal" 
— írta portai követeinek. 108 Bethlen azért húzódott vissza, mert nem 
akart számára kedvezőtlen erőviszonyok között Nagyszombatnál nyílt 
ütközetbe bocsátkozni Buquoival, s számított arra, hogy ezeknek a vá
raknak ostroma egyrészt meglassítja Buquoi előnyomulását, s idő adódik 
a felkészüléshez, másrészt pedig a sok várvívás meg is gyöngíti a csá
szári sereget, s akkor újonnan szervezett csapataival könnyen győzhet 
ellenük. Április 16-án megindult. Nagyszombatból s május első napjai
ban már Kassán volt. Innen tudósította Batthyányi, hogy a császár nem 
törekszik a békés megegyezésre, hanem fegyverrel akarja megtörni az 
országot, s bejelentette, hogy június l-re Eperjesre generális-gyűlést 
hirdetett. 109 

Május első napjaiban Pozsony a császáriak kezébe került, ahonnan 
3-án Forgách Zsigmond nádor, Aponyi Pál és Jakusits András körlevél
ben szólították fel a dunántúli várak őrségeit az átpártolásra. A dunán
túliak 12 nap határidőt kaptak ennek véghezvitelére. Az idegen csapa
toknak az országba való bevonulásán „senki közületek meg ne ütközzék" 
— írták a végváriaknak —, mert ez csak a török elleni védelem miatt 
történik.no A nádor Batthyányi is felhívta, hogy „meg levén azért az 
országunknak szabadsága és gratiája, nem tudom micsoda megvakult és 
istentől elszakadt volna az, ki igaz koronás királya ellen mégis ruga-
dozik".m 

A császáriak első sikere a Dunántúlon Magyaróvár elfoglalása volt, 
ahol a vicekapitány Oroszi András várparancsnokot elfogatta és a várat 
feladta. A vár feladása legkésőbb 8-án mehetett végbe, mert május 10-én 
Bethlen már Kassán tudott a dologról.i12 Úgyszintén Forgách Péter kapi
tány is Tatán, aki e napon írta meg a hírt Batthyánynak, s hozzátette: 
„Elég rossz állapottal kezdünk nagyságos uram lenni az Dunán innen. 
Nekem itt Tatában sehol senki, csak egy magyar végházszomszédom nin
csen, csak ülök itt az sok török vár és kastélyok közt"'. Megnyugtatta 

W7 S e n n y e y Gáspá r 1621. áp r . 14-i levele Sopronbó l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. 
B a t t h y á n y es. lt. Miss. 42.717. sz.) , 

108 Bethlen 1621. m á r c 20-i levele Pozsonyból por ta i követeihez. (ETA. II. k. 
389—391. old.) , 

109 „ . . . vár ja el az júl iust , ha azt adja is ten é rnem, meglátja kegye lmed, hogy 
bizony szép h a d a k k a l megyek által Ausz t r i á r a " — ír ta Bethlen 1621. ápr . 22-én 
Nyi t rá ró l T h u r z ó Imrének . (Bethlen pol. levele 285. old.) Ld. még Bethlen 1621. m á j . 
9-i levelét Kassáró l B a t t h y á n y Ferenchez . (OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 6.674. sz.) 

110 Forgách Zsigmond. Aponyi Pál és J a k u s i t s Andrá s 1621. m á j . 3-i lev. P o 
zsonyból a veszprémi és t i hany i helyőrséghez. (OL. B a t t h y á n y es. lt . Miss. 14.748. 
sz.) 

111 Forgách Zsigmond 1621. má j . 4-í levele Pozsonyból B a t t h y á n y Ferenchez . 
(OL. B a t t h y á n y es. lt. Miss. 14.674. sz.) 

112 Ld. Beth len 1621. má j . 10-i levelét Kassáró l Thurzó Imréhez . (Bethlen pol . 
lev. 292. old.í 
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Batthyányi: „Tudom kötelességemet ő fölségéhez, a komáromi főkapitány 
eleget irogatott nekem, de csak válasza se lőtt".113 

Óvár elfoglalása elsősorban Sopron helyzetét érintette érzékenyen. 
- A támadó császári sereg úgy elvágta a várost minden összeköttetéstől 

észak felé, hogy Sennyey még 13-án sem tudott bizonyosat a vár hely
zetéről. A városi polgárok állhatatossága az első riasztó .hírekre meg
ingott, s 9-én vagy 10-én Lackner Kristófot negyedmagával a nádorhoz 
menő küldöttségbe megválasztották. A tanács tagjai az aggódva érdek
lődő Sennyeynek azt válaszolták, „készek lesznek inkább halált szen
vedni", minthogy idegen katonaságot a városba befogadjanak. Ellenben 
ha a császár kötelezi magát, hogy nem hoz idegen katonaságot a városba, 
vallásukat és szabadságukat nem háborgatja, Bethlenhez való csatlako
zásukat soha szemükre nem veti, akkor meghódolnak. Sennyey kénytelen 
volt alkalmazkodni hozzájuk. Mindössze 40 katonával volt a városban, 
mert a lovasakat élelem hiányában kiküldte a Rábaközbe. Sennyei meg
ígérte Batthyánynak, hogy a 13-i tanácskozáson még megkísérli lebe
szélni a polgárokat az elpártolásról. Ha megfogadják a szavát — irta —, 
kész velük élni és halni, de ha nem, „hát jobb énnekem kimennem, 
mint gyalázatomra megvárnom, imide-amoda, mint a tekenyőben öntött 
víz, hogy locsanjak". Jó lett volna, ha Batthyány beküld valami tekin
télyes embert a városba, „mert ezek azt sóhatják, hogy nincsen ki őket 
defendálja, mert azt megtapasztalhatták, hogy sem az vármegye sem az 
urak meg nem segítik, ha ellenség jön az városra".114 

Ilyen körülmények között Sopron meghódolása már csak napok kér
dése volt, ami hamarosan be is következett. Sennyey kevés katonájával 
kivonult a városból, s a Dunántúl második fontos erőssége is császári 
kézre került. A kudarcok azonban nem törték meg Batthyány ellenál
lásait, s a nemesek és a vármegyei katonaság nagy része őutána igazo
dott. „Azon a földön nagyobb tökéletesség van, hogysem az Vágón túl" 
— írta Bethlen május Jíözepén a dunántúliakról. — „Battyáni uram nem 
hiszen semmit az német ígéretnek, pöki igen az diplomát, készen várja 
az oda rendelt hadakat."11^ 

Batthyány állhatatos magatartása ellenére Bethlen kissé túl derű
látóan ítélte meg a dunántúli helyzetet. Az igaz ugyan, hogy ebben az 
országrészben nem következett be az árulások olyan sorozata, mint 
Alsó-Magyarországon, s Forgách Péter büszkén írta Tatáról a pápai ka
pitánynak, hogy szilárdan tartja Bethlen számára az erősséget,116 de 
Kőszegről, amelynek megtámadását pedig hamarosan várni lehetett, 
riasztó hírek érkeztek Batthyányhoz. Gercsey Pál május 17-én jelentette, 
„az aminemű gyülevész emberekkel itt ez helyben lakunk", félő a vár 
helyzete egy -támadás esetén. Kérte, küldessen hajdúkat Kőszegre, úgy-

113 Forgách Péter 1621. máj. 10-i levele Tatáról Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 14.644. sz.) 

H4 Sennyey Gáspár 1621. máj. 13-i levele Sopronból Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 42.720. sz.) l lü Bethlen 1621. máj. 15-i levele Kassáról Thurzó Imréhez. (Bethlen pól. lev. 
303. old.) 

116 Forgách Péter 1621. máj. 19-i levele Tatáról Lengyel Boldizsárhoz. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 43.168. sz.) Thurzó Szaniszló 1621. máj. 22-én értesítette Érsek
újvárról Batthyányi, hogy a császári hadak Újvár közelében vannak, s „szándékok 
az, hogy Újvárat megszállják reánk". (Uo. 50.661. sz.) 
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szintén lőport és lőszert is hozzon Horváth Péter kapitány Németújvár
ról, il? Batthyány azonban úgy látszik, nem szándékozott Kőszeget meg
védeni, mert az őrség megerősítése helyett Eszterházynak írt, 
hogy tartsa vissza a hadakat a további előnyomulástól, s 
megbízottakat küldött a nádorhoz, hogy tárgyalásokkal tartóz
tassa fel az ellenséget. Ez azonban hiú remény volt, mert 
a császáriakat csak kemény ellenállással lehetett feltartóztatni, 
amánt azt az érsekújvári őrség is tette. Május 25-én Eszter-
házy tudósította Batthyányi, hogy a hadak „megindultának Sopronból és 
lassan Kőszeg felé mennek, várván az nemes vármegye resolutiójáť'.u8 

A császári csapatok közeledésének hírére az őrség a lövőszerszámok el
szállítása után elhagyta a várost, ahova az ellenség május 27-én be is 
vonult. Bevonulásuk azonban mégsem lett zavartalan, mert Hörmann 
Mihály várnagy a visszahagyott 5 tonna lőport felrobbantotta, ami nagy 
károkat okozott, s amiért őt még azon a napon ki is végezték.na 

Kőszeg elfoglalása után a császári csapatok tovább vonultak az el
lenállás központja, Németújvár irányába. Május 28-án korán reggel Col-
lalto katonái elfoglalták a Batthyány tulajdonát képező Rohoncot.™ 
Június első napjaiban kezükbe került Körmend is, s az ellenség előnyo-
mulásán megijedve hódolatát jelentette be Sárvárral együtt Nádasdy Pál 
is.121 Ezzel a Rábától nyugatra eső terület Németújvár kivételével csá
szári uralom alá került. 

A júniusban kialakult dunántúli helyzet súlyos volt, de nerrí remény
telen. Collalto serege számára, amely nem sokkal haladta meg a 3000 
főt, hatalmas feladatot jelentett e viszonylag nagy területnek megtartása 
is, főképpen azért, mert az ellenállást nem sikerült még felszámolniuk. 
Batthyány szilárdan támaszkodott németújvári sziklavárára, valamint 
a Rábától keletre eső területek várainak és az ezeket környező terüle
teknek katonaságára, akikről Bethlen a következőket írta: „mely töké
letességgel viseljék magokat hazájokhoz, bizonyságot tesznek az magok 
levelei". A Bethlenhez küldött követeik, Szepsi János fizetőmester, Tallay 
György veszprémi alkapitány és Kutasi Mihály cseszneki kapitány el
mondották, hogy „mind Pápához gyülekezett az egész vitézlő nép és az 
nemességnek is nagy része, Battyáni uramtól dependeálnak, minden kár
vallásokat semminek tartják". Magatartásukat példamutatónak tartotta 
a fejedelem, mert „azok torkokban vadnak, mind Stiria Austria felől in 
visceritus. égeti rabolja öli vágja az szegénységet, valahol kiket kap
hatnak, de mégis constanter perseverálni igyekeznek az unióban". i22 

Batthyány Vasvárhoz gyülekeztette a csapatokat. Június 16-án parancsot 

117 Uo. 15.969. sz. 
118 Eszterházy Miklós 1621. máj. 25-i levele Lakompakról Batthyány Ferenchez» 

(OL. Batthyány es. lt. Miss. 12.327. sz.) 
119 Ld. Chernél K.: i. m. 69. old. 
l2" Ld. Eszterházy Miklós 1621. máj. 28-i levele Rohoncról Batthyány Ferenchez. 

(OL. Batthyány es. lt. Miss. 12.326. sz.) 
Í21 Ld. Eszterházy Miklós 1621. jún. 14-i levele Körmendről Török Ferenchez és 

Nádasdy Pálhoz. Nádasdy még márc. 26-án azt írta Batthyanynak, hogy amint a 
múltban, a jövőben is őhozzá fogja igazítani cselekedeteit. (Uo. 32.812. sz.) 

122 Betheln 1621. jún. 18-i levele Göncről Thurzó Imréhez. (Bethlen pol. lev. 
333. old.) Ld. még ismeretlen 1621. június hónapban írt levelét Pápáról Batthyány 
Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 49.689. sz.) 
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küldött Horváth Bálintnak, hogy ha a császári had Szombathely felé 
indul, jöjjenek Mindszenthez, s a császári tábor mellett „feles csatákat" 
kell tartani, akik állandóan nyomon kísérik őket.123 Bethlen június 10-i 
levelében nagyon dicsérte Batthyány állhatatos magatartását. Biztatta, 
hamarosan megindul Érsekújvár felmentésére, s akkor 2—3000 lovas segít
séget átküld a Dunántúlra is. Ha addig is nagyon szükséges a segítség, 
kérjen 1000 lovast a kanizsai törököktől.124 

Rohonc elfoglalása volt különben a császári ellentámadás utolsó 
sikere a Dunántúlon. Collalto innen Szálának ellen indult, hogy azt is 
megszállja, azonban a krónikás szavai szerint „meg tartozék csak ott 
közel Rohoncznál és ott hevére táborba. Itt ha Coláldo serénységgel élt 
volna e szerencsével, amint elsőben meg-rémültek vala tőle az emberek, 
bizonyára sok dolgot cselekedhetett volna". Amíg azonban Collalto el
mulasztotta az alkalmat, Batthyány résen volt, s az összegyűjtött vég-
beliekkel „Coláldó hadára szüntelen csatáztatnak vala". Július 5-én 
Zrínyi György, Muraközből Rohoncra menő katonáira ütöttek és levágták 
őket. „Látván azért Coláldó, hogy rosszul van dolga, vissza szállá Kőszeg
hez, azt néppel, éléssel megraká, azután vissza vive hadát."12^ 

Collalto visszavonulásának döntő oka azonban az volt, hogy a csá
szári csapatok július közepén Érsekújvárnál vereséget szenvedtek. Maga 
Buquoi is elesett a harcban, s Collaltót a Pozsonyig visszavonult császári 
sereg megerősítésére a Dunántúlról az alsó-magyarországi főhadszíntérre 
rendelték. 126 

5. Harcok Dunántúlon az érsekújvári győzelem után 

Augusztus elején Bethlen panasszal fordult a török fővezérhez, hogy 
a Batthyány segítségére küldött hadát az esztergomi törökök nem akarták 
átszállítani a Dunán, s már négy napja ott vesztegelnek a várnál.127 

Néhány nap múlva azért a Halier György parancsnoksága alatt küldött 
2500 főnyi had csak megérkezett a rábahídvégi táborba. Batthyány min
denfelől ide rendelte a csapatokat, s a pápaiaknak is megparancsolta, 
hogy az öreg és beteges, de még várszolgálatra alkalmas gyalogosok 

123 Ld. Batthyány Ferenc 1621. jún. l-i és 16-i lev. Németújvárról familiárisai
hoz és Horváth Bálinthoz, Hagymássy Miklós 1621. jún. l-i lev. Szentgrótról, 
Hathalmi Sándor jún. 23-i és júl. 18-i lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Miss. 4.440., 
4.441., 18.154., 18.449., 18.450. sz.) 

i24 Bethlen 1621. jún. 10-i levele Kassáról Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány 
es. lt. Miss. 6.676. sz.) 

125 pethő G.: i. h. (1621.) Zrínyi Györgyről még OL. Batthyány es. lt. Miss. 
53.738., 53.942. sz., Collalto májusi—júniusi működéséről ld. II. Ferdinánd 1621. jún. 
30-i levelét Bécsből Harrach Károlyhoz. (Gindley A.; Okmánytár. 290. old.) 

!26 Lichtenstein Miksa azt jelentette 1621. júl. 18-i levelében Guttáról II. Ferdi
nándnak: „Der Feind ist stark, hat auch etliche Fähndl deutschen Fussvolks bei 
sich und, wie sagt man auch Reiterei, die ich gleichwohl nit wahrgenommen. Ich 
schätz in 15 bis 20.000 Mann das meiste Reiterei." (Gindely A.: Okmánytár. 297. old.) 
„Colalto ist auch im Herzug" — írta 1621. aug. 26-án Pappus János Lipót főherceg
nek a pozsonyi táborból. (Uo. 302. old.) 

127 Bethlen 1621. aug. 7-i levele a török fővezérhez. (Török—magyarkori Állam
okmánytár III. k. 303. old.) 
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helyett küldjenek harcképes fiatal katonákat.12« Halier György megpró
bálta rávenni Batthyányi, hogy személyesen is szálljon ki a táborba, mert 
ez „a mieinknek bátorságot, az ellenségnek rémülést hoz, az vármegyék 
is és több főrendek mindjárt mellénk jőnek". Ezenkívül a török segély
csapatok is hamarosan megérkeznek, akikkel Batthyánynak kell tár
gyalni. A csapatokat el kell igazítani, 'hogy merre támadjanak, különben 
„itt való mulatásunkkal az egész földet elpusztítjuk". Jelentette azt is, 
hogy előző este 1500 lovast küldtek Fekete Péter parancsnoksága alatt a 
Borostyánkő tájékán levő császáriak ellen, akik „elfelejtetik a német 
uraimmal az Lékára való igyekezetet". Tájékoztatta még Batthyányi, hogy 
a küldött kenyereket kiosztatta katonái között, s kérte, küldjön 10—12 
hordó bort, amit a katonák megvennének. 12o 

Batthyány úgy látszik most nem szándékozott kimozdulni Némelúj-
várról. Értesítette a szintén a táborban tartózkodó Horváth Bálintot, hogy 
az ágyúkat elindítja a táborba, s utasította, küldjön 100 gyalogost Pinka
mindszentig elébe, és intézkedjen az utak rendbehozatala felől is.13() 

Batthyány hadműveleti terve az volt, hogy az összegyülekezett csapatok 
zömével sorra visszafoglalja a császári kézbe került várakat és városo
kat, kisebb portyázó csapatok pedig Ausztriába betörve visszaadnak vala
mit a császáriak által elkövetett pusztításokból és ugyanakkor a féltett 
örökös tartományok támadásával elősegítik a császár jobb belátásra téré
sét a békés megegyezés kérdésében. Collalto elvonultatasával nem maradt 
olyan számottevő erő a Dunántúlon, amelyik keresztezni tudta volna 
Batthyány terveit. Augusztus végén a pozsonyi táborból jelentették Lipót 
főhercegnek Batthyány 300 katonájának ausztriai portyázását.i:il s ugyan
ebben az időben csapatai visszafoglalták Körmendet, majd Rohoncot is.132 

A csapatok gyülekezése, felszerelése és rendezése azonban korántsem 
ment zavartalanul. Batthyány Boldizsárné, Muraszombatról értesítette 
Batthyány Ferencnét, hogy csináltatott 200 kopját a helyi kopjacsinálóval, 
amelyre „tizenkét egész tallér" előleget fizetett is, de amikor a kopjak 
elkészültek, a császári odalon álló Zrínyi György egyszerűen lefoglalta és 
elvitette a mestertől.i3;! Hagymássy Miklós azt jelentette szeptember 2-án 
Batthyánynak, hogy itt van a táborban „több főurak között", de Szent-
grótról a törökök gyülekezéséről érkeznek hírek, s mivel a Kanizsával 
szemben levő végvárakban alig van katona, s a Zala megyei nemesség 

128 Ld. Batthyány Ferenc 1621. aug. 7-i lev. Németújvárról a pápai kapitány
hoz. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 4.423. sz.) 

129 Halier György 1621. aug. 13-i levele Hidvégről Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 18.244. sz.) 

130 Batthyány Ferenc 1621. aug. 13-i levele Németújvárról Horváth Bálinthoz. 
(OL. Batthyány es. lt. Miss. 4.442. sz.) 

131 „Gestern sein bei 300 Budianv Volk auf diesem Land heraufgestreift und 
wie der Pfleger zu Scharfeneck berichtet, sollen sie in zweien Markten, Hof und 
M . . . bei 300 Personen niedergehaut und gefangen haben, auch ganz und gar aus
geplündert, es seien auch noch bei geschädigten zehn Personen in beiden Märkten 
vorhanden. Sie haben auch auf der Neustädter Strasse Saltenau, Merkendorf 
sammt etlich andern Flecken in Brand gesteckt." (Gindely A.: Okmánytár. 303. 
old.) 

132 Ld. Sennyey Gáspár 1621. aug. 23-i és Haller György aug. 26-i lev. a kör
mendi táborból Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 42.723., 18.245. 
sz.), továbbá Pethő G.: i. k. (162.1.) 

*33 Batthyány Boldizsárné 1621. aug. 27-i levele Muraszombatból Batthyány Fe-
rencňéhez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 1.981. sz.) 
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is itt van a táborban, aggasztó a helyzet. Javasolta, hogy a katonák egy 
részét küldjék vissza a táborból a várakba.134 A török veszélyre hívták 
fel Batthyány figyelmét Sümegről £s.*85 

Szeptember első napjaiban Kőszeg alatt táboroztak a dunántúli csa
patok, hogy visszafoglalják ezt a fontos erősséget is a császáriaktól. Ha
marosan azonban Bethlen parancsot küldött Halier Györgynek, hogy 
hagyják hátra a Kőszegen levő kevés császári hadat s vonuljanak a Köp-
csény és Brück közötti területre, úgy, hogy útközben Bécsújhelyi és Bécs 
elővárosát érintsék. Bethlen elgondolása, melynek célja nyilvánvalóan az 
volt, a hogy a dunántúli csapatok Bécs körüli felvonulásával visszavonu
lásra késztesse a Pozsony környékén levő császári tábort, nemtetszést 
váltott ki a csapatok kapitányaiból. Haditanácsot tartottak, ahol felve
tették, hogy „ha mi innét úgy indulunk meg, hogy rabolva megyünk, 
harcot úgy az ellenségnek mi nem állhatunk, mert až nyereséggel levő 
hadat próbának, harcnak nem vihetjük. Ha pedig rablás nélkül megyünk 
Sopront, Kismartont és az Fertőt hátunk mögé kell hagynunk, előttünk 
az Duna és az Köpcsénnél levő német had". Felvetették, ha a Kőszegen 
levő kevés császári katonaságot nem akarták hátuk megett hagyni, hogy 
csinálhatják meg azt ott sokkal nagyobb erejű ellenséggel. A kockázat 
nagyon nagy, ,,ha nyerünk, sokat nyerünk, ha vesztünk, hazánkat és 
végházainkat vesztjük el". Megbeszélték a dolgot a katonákkal is, akik 
egyértelműen kijelentették, hogy ők „az végházakat, feleségeket, gyerme
keket kordéra nem hagyják", sőt ha Batthyány meg nem fizeti elmaradt 
zsoldjukat, a mezőn sem szolgálhatnak tovább.136 Ha az egész tábor nem 
is, kisebb csapatok csak elmentek Bécsújhely környékére portyázni, ahol 
nagy károkat okoztak az ellenségnek.137 A csapatok zöme továbbra is 
Kőszeg alatt maradt egész szeptember hóban. A Halier György parancs
noksága alatt álló erdélyi sereget Bethlen szeptember utolsó hetében 
Köpcsénhez rendelte, hogy biztosítsák csapatainak a Dunán való átke
lését. A fejedelem azonban ezt az elhatározását megváltoztatta, mert 
Ausztria helyett Morvaország felé támadt, s így Halier serege is maradt 
továbbra Batthyány hatáskörében.1^ 

Batthyány miután látta, hogy Kőszeggel nem boldogul, az örökös 
tartományok támadására helyezte át a fősúlyt. Kapitányai sűrű portyá
zásokat vezettek Ausztriába és Stájerországba, akik ellen a császári had
vezetés Carracioli ezredest rendelte ki, de nem sok eredménnyel, mert 

134 Hagymássy kérte Batthyányt arra is, hogy küldjön höpénzt a fizetetlen ka
tonáknak, mert ,, . . . vigyázásra és kapuállásra csak az isten tudja minemű nehe
zen vehetjük reá őket, hányván csak az fizetetlenséget szemünkre, azt merik mon
dani szemünkbe, hogy köszönjük csak azt is, hogy vigyázunk az bástyán." (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 18.155. sz.) 

135 Ld. Hathalmi Sándor sümegi kapitány 1621. szept. 7-i lev. Batthyány Fe
renchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 18.451. sz.) 

136 Dunán inneni kapitányok 1621. szept. 5-i lev. a kőszegi táborból Batthyány 
Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss 11.037. sz.) 

137 zeidler János azt írta 1621. szept. 12—22-i levelében Bécsből a szász választó
fejedelemnek: ,, . . . Des Budiany Kriesvolk thut noch grossen Schaden wie man 
dann an nächst verschienenen Samstage umher Neustadt und weiter hinein ins 
steirische Gebirg bei 30 Feuerbrünste gesehen haben soll." (Gindely A.: Ok
mánytár. 309. old.) Ld. még egy ismeretlen tudósítását Dietrichstein bíboroshoz. 
(Uo. 319. o.) 

138 Ld. Halier György 1621. szept. 23-i lev. a kőszegi táborból Batthyány Fe
renchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 18.246. sz.) 
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a gyors könnyűlovas csapatokkar szemben a császáriak nehézkes, lassúbb 
katonasága tehetetlennek bizonyult. Ezekben a portyázásokban részt vett 
mintegy 3000 főnyi török sereg is a dunántúli végekből, akik azonban 
Batthyány parancsaival nem sokat törődve önállóan működtek. Csupán 
a zsákmányszerzés érdekelte őket, s nemegyszer nem is mentek el 
Ausztriáig, hanem dunántúli területen raboltak, égettek, s hajtottak el 
embereket. Batthyány több levélben próbálta meggátolni dunántúli kilen
géseiket, s utasítani őket, hogy parancs szerint működjenek, de ez nem 
járt számottevő sikerrel. Végül is a magyar végvárak kapitányai enge
délyt kértek Batthyánytól, hogy fegyveresen felléphessenek a magyar 
területen garázdálkodó „szövetségesekkel" szemben. 139 

Október elején a lakompaki császári katonák megtámadták Keresztúrt 
és „eléggé osromolván szolgáimnak nagy kárával, az szegény oda szorult 
községnek feles barmuk elhajtásával, mentek el" — közölte a császári 
vereségek hallatára ismét Bethlenhez állt Nádasdy Pál Batthyányval. 
Kérte, hogy a táborban levő katonáit bocsássa haza Kapuvárra, mert 
ott most nagyobb szükség van rájuk, a lakompakíak újabb támadásának 
elhárítására.i-io Batthyány ennek eleget is tett, de amikor a hónap végén 
ismét szükség lett volna a táborban Nádasdy katonáira, ő azzal az indok
kal tartotta vissza őket, hogy a látogatására érkező anyósa kíséretére 
kell küldeni a katonáit.i*i 

November első napjaiban a Kőszeg alatt levő csapatok — úgy látszik 
Batthyány akarata ellenére — a Szombathely melletti Vépre vonultak. 
„Az megindulásban is első nem voltam — mentegette magát Halier 
György —, engemet az én kegyelmes uram az végre bocsátott volt, hogy 
ennek az földnek szolgáljunk, de ha mindnyájan nem akarjuk, én arról 
nem tehetek." Az emberek és a lovak egyaránt ellátatlanok, panaszolta, 
és kérte, Batthyány küldessen a vármegyékkel élést, vagy rendelje őket 
más, kevésbé elpusztult területre. Ha pedig nincs szükség rájuk, írja 
meg, mert itt teljesen tönkreteszik a vidéket. „Én eddig is láttam — 
fejezte be levelét — Kőszeg alatt való heverésünknek az szegénység és 
az földnek pusztulásánál egjyéb hasznát nem lenni. Én olyan, helyre 
mentem volna az hol őfelségének hasznosabban szolgálhattam volna, de 
hogy senki okot és számot 'és magokban való fogyatkozást is nekünk ne 
tulajdonítson, az végre várakoztam." 1*2 Batthyány erre Vépről Ikervárhoz 
a Rába mellé rendelte a tábort. A hónap végén Sopronban megbízottai 
révén tárgyalásokat folytatott a császáriakkal, hogy az ellenségeskedést 
kölcsönösen szüneteltetik a Hainburgban megindult béketárgyalások 

13Ô A török segélycsapatokkal kapcsolatban ld. többek között Batthyány Fe
renc 1621. okt. 3-i és okt. 14-i lev. a kanizsai Amhát agához, Hagymássy Miklós 
1621. okt. 6-i és okt. 14-i lev. Batthyány Ferenchez, továbbá kanizsai agák 1621. 
hétfőn írt lev. Batthyány Ferenchez. (OL. Batthyány es. lt. Miss. 4.450., 4.453., 18.156., 
18.157., 23.817. sz.) 

140 Nádasdy Pál 1621. okt. 7-i lev. Kapuvárról Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 32.824. sz.) 

141 Nádasdy 1621. dec. 3-i levelében tiltakozik az ellen, hogy Batthyány szét
osztja a hadakat téli szállásra, amivel kapcsolatban utasításokat küld az ő szolga
bíróinak is. Kétségbe vonja Batthyány jogát ilyen intézkedésekre. (Ld. OL. Bat-
thiány es. lt. Miss. 32.827., 32.828. Sz.) 

142 Haller György 1621. nov. 6-i lev. Vépről Batthyány Ferenchez. (OL. Bat
thyány es. lt. Miss. 18.247. sz.) Ld. még Hathalmi Sándor sümegi kapitány 1621. nov. 
11-i lev. Batthyány Ferenchez. (Uo. 18.452. sz.) 
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miatt. Batthyány erről értesítette Halier Györgyöt, és meghagyta, hogy 
a Sopronban, Kőszegen, Lánzserban, Lakompakon levő császáriakat ne 
bántsák. Halier ezek szerint utasította a december 1-én Ausztria határ
szélére induló Forgách Pétert, aki 150 lovassal Bécsújhelyhez két mér
földnyire portyázott, s amikor 70 rabbal visszafelé tartott, Eszterhazy 
lovasai a mit sem sejtő csapatra ütöttek. A rabokat elvették tőlük, s 
10—12 (császári jelentés szerint 25) katonát levágtak. „Nem tudom nagy
ságod végzése azokkal (ti. Eszterházyékkal) mi aránt vagyon" — kérdezte 
Batthyánytól Halier, s javasolta: „meg kellene tréfálnunk őket érette". 
Csodálkozását fejezte ki, hogy Eszterhazy csapatában Nádasdy Pál ka
tonái is voltak, aki pedig Bethlen oldalán állónak mondotta magát. „Ügy 
veszem eszemben — írta Halier — kevés ember vagyon itt közülünk, kinek 
bátran kellene hinnünk, nem tudom Nádasdy uram is mit akar." Ilyen 
körülmények között veszélyesnek látta, hogy a sereg továbbra is Iker
várnál táborozzon, mert Eszterhazy és Nádasdy katonái könnyen rajta
üthetnek a portyázások és mind gyakoribb szökések miatt megfogyatko
zott táboron. Javasolta, vonuljanak át a Rába jobbpartjára, ahol nagyobb 
biztonságban lehetnek.143 

A béketárgyalások azonban egyre jobban befejezéshez közeledtek, s 
Bethlen parancsot küldött Halier Györgynek, hogy december 15-én indul
jon meg az erdélyi csapatokkal a Dunántúlról, s Esztergomnál átkelve a 
Dunán, vezesse őket Kassa felé. Halier elbúcsúzott Batthyánytól, s kérte, 
írja meg a fejedelemnek, hogy becsülettel teljesítették kötelességüket 
ebben az országrészben. Jó lenne, ha Batthyány dicsérőleg megemlékezne 
Fekete Péter kapitányról is, akinek Bethlen büntetésből két faluját el
vette, s talán azt itteni jó szolgálataiért újra visszaadatná azokat.144 

Az erdélyi csapatok elvonulását hamarosan követte a nikolsburgi 
békekötés, mely hivatott volt pontot tenni a hadakozásra a harcoló felek 
között. A békekötés értelmében a Dunántúl visszakerült II. Ferdinánd 
uralma alá. Ennek végrehajtására Bethlen Nádasdy Pált, Szécsi Mihályt, 
Sennyey Gáspárt és Szepsi Jánost jelölte ki, Ferdinánd pedig Eszterhazy 
Miklóst, Bánffy Kristófot, Sennyey Istvánt; Szentkereszti Jakabot és 
Szombathelyi Györgyöt. Eszterhazy Győrt jelölte ki tanácskozási helyül, 
ahonnan a bizottság albiztosokat küldött a veszprémi, pápai, cseszneki, 
vázsonyi, csobánci, szigligeti, tihanyi és keszthelyi végvárakba, „hogy 
ott az mi kegyelmes urunk és koronás királyunk számára elfoglalván az 
végházakat, az bennek levő főtisztviselőket megköteíezzék". A várkapi
tányok ezt bizonyos feltételekhez kötötték, melyek között szerepelt a 
császár biztosítéka, „hogy minekünk ez mi méltó változásunk soha senki
től . . . szemünkre nem hányattatik, hanem örök elfelejtésben lészen", to
vábbá, hogy a császár idegen katonaságokat a várakba nem hoz, minden 
parancsnok tisztségében megmarad, a komissziáriusok a katonaság fize
tésével jöjjenek a várakat átvenni, emeljék fel a .katonaság zsoldját, a 
lovasét 3,20 Ft-ról 4 Ft-ra, a gyalogosét 2 Ft-ról 3 forintra, a békekötés 

143 Halier György 1621. dec. 3-i lev. ikervárról Batthyány Ferenchez. (OL. 
Batthyány es. lt. Miss. 18.249. sz.) Ld. még az 1621. dec. 3-án Bécsben kelt tudósí
tást. (Gindely A.: Okmánytár. 331. old.) 

\'A Halier György 1621. dec. 13-i Szanyból Batthány Ferenchez. (OL. Bat
thyány CS. lt. Miss. 18.250. sz.) 
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létrejöttének bizonyítékaképpen a győri protestáns prédikátort a városba 
vigyék be, s a prédikátorokat, „kik ez háborúban velünk együtt szenved-
tenek", senki ne bántsa stb. A biztosok február 20-án Pápáról adtak választ, 
amelyben a követeléseket elfogadtak, illetve némelyek végrehajtását az 
országgyűlésig halasztották.145 

A katonák elmaradt zsoldjának megfizetése érdekében Bethlen is írt 
januárban Batthyánynak. A dunántúli országrész leghatalmasabb főura, 
aki a Bocskai szabadságharc idején szilárdan kitartott a Habsburgok 
oldalán, most még a békekötés után is folytatta a harcot, amennyiben 
februárban katonáival visszafoglalta Greben várát. Tekintélye öly nagy 
volt, hogy a császár utasította Eszterházyt, hagyják meg a várat 
Batthyány birtokában. Batthyány különben 1625-ben bekövetkezett ha
láláig ellenséges magatartást tanúsított a Habsburgokkal szemben. Neve 
még egyszer felmerült Bethlen egyik 1623-as hadműveleti tervében, de 
annak végrehajtására nem került sor. Bethlen újabb Habsburg-ellenes 
támadása idején a Dunántúl nem vált hadszíntérré a császári és magyar 
csapatok között, ahol a vármegyék és a végvári katonaság figyelme ismét 
a török elleni védelem felé fordult.146 

Az 1619—1621-es dunántúli katonai események részletes áttekintése 
után az itt folyó harcokkal kapcsolatban a következő sajátosságokat álla
píthatjuk meg: 

Bethlen első Habsburg-ellenes függetlenségi harca idején a Dunántúl 
az 1620 októberi időszaktól eltekintve mellékhadszíntér volt, ahol az ese
mények alakulását döntő mértékben befolyásolták az alsó- és felső-
magyarországi főhadszíntéren folyó hadműveletek. A dunántúli harcok 
célja a mozgalom minél nagyobb területre való kiterjesztésének politikai 
célkitűzése mellett az volt, hogy császári erőket kössenek le és vonjanak 
el a főhadszíntérről. Még Bethlen 1620 októberi, Bécs irányába megindí
tott támadása is diverzió volt, amely azt célozta, hogy minél több erőt 
elvonjon a cseh szabadságmozgalom elfojtására tömörített Habsburg- és 
bajor csapatoktól. Bethlennek ez a számítása nem vált be, s a csehek 
döntő vereséget szenvedtek, de a magyarországi harcok szempontjából 
a Dunántúl mindvégig teljesítette feladatát, mert 1619 decemberétől a 
békekötésig folytak a harcok, amelyek császári csapatokat kötöttek le 
és vontak el a főhadszíntérről. 

A dunántúli harcok fő jellemvonásai a várak és városok megszerzé
sére irányuló törekvések, továbbá a mindkét fél részéről folytatott por
tyázások, s az ezek folyamán létrejött kisebb találkozóharcok voltak. 
A várak megszerzése a legtöbb esetben önkéntes csatlakozás, rajtaütés, 
vagy kiéheztető körülzárás révén ment. végbe. A Dunántúl birtoklása 
szempontjából fontos várak és erődített városok közül a nyugati részen 
Magyaróvár, Sopron, Kőszeg, Szalónak, Németújvár, a keleti részen Tata. 

145 Galán ta i gróf Esz terházy Miklós Magyarország nádora . I. k. 297—30V. old. 
í'iG Ld. Beth len 1622. jan . 15-i lev. Nagyszombatbó l B a t t h y á n y Ferenchez (OL. 

B a t t h y á n y es. lt. Miss. 6.683. sz.), továbbá Mvv. Vas vm. : 202. old., és Bethlen 1623. 
jún . 15-i u tas í tásá t por ta i követe ihez . (Török—magyarkor i A l l a m o k m á n y t á r I. k . 
395-398. old.) 
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Pápa, Veszprém, Sümeg, Szentgrót és a többi kisebb várak a két év 
folyamán túlnyomórészt Bethlen csapatai kezén voltak. Ezzel szemben a 
császáriak Komárom, Győr, Hainburg várakra, Eszterházy, Fertő kör
nyéki váraira, a kelet-ausztriai és stájerországi erősségekre, továbbá Csák
tornyára, Varasdra és a többi horvátországi várakra támaszkodhattak 
mindvégig, vagy kevés megszakítással mint védelmi vonalra, illetve 
támadások kiindulási bázisára. A portyázások, melyekben 150—z0Q0-ig 
különböző létszámú csoportok vettek részt, mindkét fél részéről morális 
célkitűzésűek voltak, a lakosság megfélemlítésére irányultak, nem be
szélve a katonák zsákmányszerzéséről, mely az elmaradt ellátás pótlására 
és a harcikedv növelésére irányult. Nagyobb nyílt összecsapásra csak 
Lakompaknál, illetve Magyaróvárnál került sor (nem számítva a pozsonyi 
hadműveletekhez tartozó petronelli harcot). Lakompaknál a császáriak, 
Magyaróvárnál pedig Bethlen katonái arattak győzelmet. 

Hadművészeti téren a dunántúli harcok egyik jellemző vonása volt 
még mindkét oldalon az. egységes katonai vezetés hiánya. A dunántúli 
összes csapatok főparancsinoka elvileg 1819 decemberétől Batthyány 
Ferenc volt, helyettese pedig Sennyey István, azonban Batthyány 1620 
végéig vonakodott nyíltan elvállalni a főparancsnokságot, s azután is csak 
németújvári várában tartózkodva irányította az eseményeket, Sennyey 
hatásköre pedig valójában csak Sopron védelmére és az itt levő csapa' 
tokra korlátozódott. Bethlen időnként Dunántúlra küldött kapitányai: 
Halier György, Fekete Péter, Petneházy István csak részfeladatot láttak 
el. Ilyen körülmények között átfogó nagy akciókról nem lehetett nagyon 
szó, s az erőskezű, egyszemélyi vezetés hiánya, párosulva a katonák fize-
tetlenségével, ellátatlanságával és az állandóan meglevő török veszély-
lyel, visszavetőleg hatott Bethlen csapatainak dunántúli működésére még 
az adott erőviszonyok szabta keretek között is. Császári részről szintén 
hasonló volt a helyzet, mert Preiner, CoOlalto mellett Trautmansdorf, Esz
terházy, Bánfy Kristóf, Zrínyi György vezettek különböző időben külön
böző akciókat, melyek ugyan alkalmasak voltak arra, hogy zavarják 
Bethlen dunántúli uralmát, de megdönteni, véglegesen felszámolni nem 
tudták azt. 

Ha Bethlen dunántúli stratégiai sikereinek okát keressük, azt első
sorban az erőviszonyoknak számára kedvező alakulásában találhatjuk 
meg. Már 1619 végén úgy alakult a helyzet, hogy a Habsburgok a horvát
országiak, a katolikus klérus mellett csak Eszterházy Miklósra, Nádasdy 
Tamásra, Zrínyi Györgyre és Bánfy Kristófra támaszkodhattak, mint 
jelentősebb személyekre ebben a nyugati országrészben. Velük szemben 
a Dunántúl leghatalmasabb főura, Batthyány Ferenc, a szintén tekin
télyes Nádasdy Pál, a Szécsiek, Eszterházy Gábor, Forgách Péter, a 
nemesek hangadói közül Horváth Bálint, Szepsi János, Vizkeleti János, 
a híresebb kapitányok közül Lengyel Boldizsár, Sennyey Gáspár kezdet
től fogva Bethlenhez húzva, magukkal vitték az uralkodó osztály és a 
magyar végvári katonaság zömét a Habsburg-ellenes táborba, sőt elha
tározásuk nagymértékben befolyásolta a városi polgárság magatartását 
is. A jobbágyság nagyobb megmozdulására nincsenek adataink, melynek 
oka nyilvánvalóan abban keresendő, hogy a Bocskai szabadságharccal 
elientétben Bethlen függetlenségi harca az erdélyi feudális állam előre 
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létrehozott hadseregére épült, s ennek megfelelően elsősorban a dunán
túli uralkodó osztály fegyveres támogatásának és a végvári katonaság 
csatlakozásának megnyerését tűzte ki célul. Az uralkodó osztály zömének 
Bethlen számára kedvező magatartását az egyéni sérelmek mellett a pro
testánsüldözés, a nemesség háttérbe szorítása befolyásolta, nem beszélve 
olyan nagyon fontos tényezőről, hogy pl. Batthyány magatartásához 
nagyszámú familiárisa, s vármegyék nemessége igazította magát. A vég
várak katonaságának magatartását erősen befolyásolta háttérbe szoru
lásuk az idegen katonaság mögött, fizetetlenségük, a protestánsok üldö
zése, amely sérelmekre Bethlentől vártak orvoslást. A katonai erőviszo
nyok ilyenformán úgy alakultak, hogy a 3—5000 fő között változó Dunán
túlon működő császári katonasággal szemben Bethlen támaszkodhatott 
mintegy 8000 dunántúli fegyveresre. Bár ezek jelentős része a fennálló 
török hódítás veszélye miatt mozgóharcra nem volt felhasználható, de 
arra elégséges volt, hogy időnként kisebb létszámú erdélyi csapatokkal 
megerősítve megvalósítsák Bethlen stratégiai célkitűzését: a Dunántúl 
csatlakoztatását a Habsburg-ellenes függetlenségi harchoz, s ezen keresz
tül császári erők állandó lekötését és elvonását a főhadszíntérről. 
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A ZSOLDOSINTÉZMÊNY KEZDETEI MAGYARORSZÁGON 
A XIV. SZÁZADBAN. 

Rázsó Gyula. 

A zsoldosságról általában. 

A zsoldosság a történelem során rendkívül jelentős szerepet játszott 
a hadseregek és a hadművészet fejlődésében.i Egyes szerzők, mint Schmitt
henner szerint a „haditechnika és a hadtudomány fejlődését mindig a 
zsoldosok hozták, A katonai kiképzés és nevelés is jellegzetes zsoldos 
vonás".2 A zsoldosság a történelem során — változó jelentőséggel bár — 
mindig a hadseregek jelentős összetevőjét alkotta. Az ókori Babilontól 
kezdve a modern imperialista nagyhatalmakig (lásd pl. a francia ún. ide
genlégiót) csaknem valamennyi hadsereg rendelkezett zsoldoscsapatokkal. 
Ennek ellenére, azt találjuk, hogy sem a magyar, sem a külföldi szak
irodalom nem szentelt elég figyelmet a zsoldosság történetével kapcso
latos problémák megoldására. Egyedül Schmitthenner volt az, aki művé
ben megkísérelte a zsoldosság eredetének, alkotó elemeinek, szerepének 
tudományos sikon történő tisztázását.3 Bár Schmitthenner megállapításai 
magukon viselik a német szellemtörténeti felfogás bélyegét,4 számos 
definícióját, mégis felhasználhatjuk. így kiindulási alapnak tekinthetjük a 
zsoldosság meghatározását is. Szerinte „a zsoldos, mint történelmi és ka
tonai jelenség alatt olyan hivatásos katonát kell értenünk, akit vala
milyen bér vagy javadalmazás fejében fogadtak fel. Az állam részére 
előre megszabott ellenszolgáltatás fejében hadiszolgálatot vállalt, anélkül, 

1 A katona elnevezése a legtöbb nyelven a zsoldos, azaz a pénzért (solidusért) 
szolgáló hivatásos harcos emlékét tükrözi. (Pl. az angol soldier, a német Soldat, 
a francia soldat stb.) 

2 Schmitthenner: Europäische Geschichte und Söldnertum. 17. old. 
3 Schmitthenner: Lehnskriegswesen und Söldnertum . . . Historische Zeitschrift 

1934. 229—267. old. (A továbbiakban: HZ.) Europäische Geschichte und Söldnertum. 
<A továbbiakban Schmitth. Europäische) és Krieg und Kriegführung im Wandel 
der Geschichte c. munkái. 

4 Periodizációjában pl. „álló" és „mozgó" időszakok váltakoznak egymással 
s ezeket a változásokat csaknem kizárólag eszmei okokkal magyarázza (HZ több 
helyen), a zsoldosság fogalmának meghatározásánál pedig a gazdasági és társa
dalmi viszonyok helyett a jogviszonyokat tekinti elsődlegesnek. (Europäische 
C—7. old.) 
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hogy az illető országban pontosan meghatározott közjogi helyzettel 
bírna".5 Ez a megállapítás azonban — nézetem szerint — kiegészítésre 
szorul. Túlságosan általános a hivatásos katona csaknem valamennyi faj
tája megfelel annak a kritériumnak, hogy valaki ellenszolgáltatás fejében 
teljesít katonai szolgálatot. A magánjogi szempont túlzott figyelembe
vétele és a meghatározott közjogi helyzet teljes tagadása viszont nem 
pontos, mivel az állandó zsoldoshadseregek korában, a XV. századtól 
kezdve a zsoldosok helyzete — különösen a külföldi zsoldosoké — már 
közjogilag is szabályozva volt. 

Ha a zsoldosság fogalmát pontosan meg akarjuk határozni, a tör
ténelemben messze kell visszapillantanunk. Meg kell vizsgálnunk, milyen 
társadalmi, gazdasági és katonai körülmények tették parancsoló szükség
szerűséggé az egyes államok vezetői számára, hogy zsoldosokat alkal
mazzanak. A történelem azt mutatja, hogy bár a zsoldosság általános jelen
ség a történelem folyamán, nagyobb arányú jelentőségre leginkább egy-
egy társadalmi rend hanyatló korszakában jut.6 Az ilyen korszakban a 
zsoldoshadsereg az uralkodó osztály utolsó fegyveres ereje a hanyatló 
társadalmi rend megvédésére. Ezekben az időszakokban sem a népfel
kelés, sem az uralkodó osztály tagjaiból alakult hivatásos katonai réteg 
— különböző okok folytán — nem képes arra, hogy ütőképes hadsereget 
hozzon létre. Üj hivatásos katonai réteg jelenik meg ekkor, s ez a réteg 
részben az uralkodó osztály, részben az elnyomott osztályok soraiból 
kerül ki. A közös érdekek azonban csakhamar egységes réteggé — a feu
dális kori terminológiát alkalmazva csaknem azt mondhatnánk — új 
renddé alakította a zsoldosságot. Ez az új rend, bár funkcióját tekintve 
az uralkodó osztályok kiszolgálója, nem tartozik azok közé. Ezen a tényen 
lényegileg az a meglehetősen nagyszámú kivétel sem változtat, amely 
egy-egy zsoldosvezér felemelkedéséről szól.7 Helyzetét és társadalmi 
súlyát tekintve a zsoldosság leginkább az abszolút monarchia hivatalnoki 
rétegére, a bürokráciára emlékeztet. 

A zsoldosság nagyobb arányú előretörésének valamennyi társadalmi 
rendben számos objektív és szubjektív oka volt. A leglényegesebbről — 
arról, hog_y más hivatásos vagy nem hivatásos — népfelkelő — katonaság 
hiányában a zsoldosság döntő fontosságú katonai tényezővé vált, már 
megemlékeztünk. Emellett bizonyos fokú gazdasági és technikai, főleg 
haditechnikai fejlettség is hozzájárult akkor, hogy a zsoldosokat nagyobb 
tömegekben fogadjanak. Alkalmazásuk ugyanis hatalmas terheket rótt 
a „munkaadó" vagy még sokkal inkább a „munkaadó" alattvalóinak vál-

5 schmitth. Europäische. 5. old. 
6 A rabszolgatartó társadalmakban például a rabszolgatartók korábbi milí-

ciáját zsoldosok váltották fel. Ez a jelenség mind az ókori Kelet államaira, mind 
Görögországra, mind pedig Rómára nézve érvényes volt. A feudális társadalmi 
rend hanyatlása időszakában szintén csaknem kizárólag zsoldosok képezték a 
hadsereg fő erejét. 

"' Itáliában a Sforzák. a Malatesták, Colleoni stb., Angliában Fawkes de 
Bréauté, William of Ypres, Magyarországon a magyar Kinizsi, a német Ulrich 
Uolffurth — a vöröskői és óvári Wolffurth család megalapítója, az olasz Filippo 
Scolari, a cseh Giskra, a lengyel Komorowski, stb. Jellemző, hogy ezek nagy 
része külföldi eredetű, a legtöbb zsoldosvezér idegenben emelkedett magas polcra. 
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Iára.8 Ezért leginkább abban az esetben fogadtak fel zsoldosokat, ha 
ezek valamilyen új haditechnikai, vagy hadművészeti újdonságot hoztak 
magukkal. A zsoldosok, mint hivatásos katonák, csaknem mindig új 
vonásokkal gazdagították a hadművészet történetét s mindig szoros kap-' 
csolatban állottak az új technikával. (A tüzérség és az ostromgépek ke
zelői szinte kizárólag a zsoldosokból kerültek ki, ugyancsak zsoldosok vol
taik a hires genovai számszeríj j ászok, s svájci lándzsások és török jani
csárok is.) 

Ezeken az, objektív előfeltételeken kívül a zsoldosság nagyarányú tér
hódításának magyarázatára szubjektív okokat is találunk. Szükség volt 
ugyanis arra az emberanyagra, mely kitermelte a zsoldosságot. A bomló
félben levő társadalmi rendszerek bőségesen szolgáltatták az emberanya
got. Vizsgálatainkat a feudális társadalmi rendre korlátozva, nézzük meg, 
milyen társadalmi osztályok és rétegek járultak hozzá a zsoldosság kiala
kításához. A feudális katonai uralkodó osztály, a lovagság nagy részében 
képviseltette magát az új katonai rétegben, királyok (mint pl. János cseh 
király és fia, a későbbi IV. Károly német—római császár Crécynél 1346-
ban zsoldos lovagként harcolt a francia hadseregben), hercegek (Habsburg 
János herceg a „Szent György" zsoldostársaság egyik parancsnoka volt. 
Zähringeni Berthold,9 I. Frigyes császár seregében szolgált zsoldosvezér
ként stb.), főurak (Himfy Benedek, Morócz Simon, Laczkfy András, Czudar 
György, Horváthy János stb. az itáliai hadjáratokban) egyszerű lovagok, 
familiárisok, vállaltak zsoldos-szolgálatot a különböző országok hadse
regében. A zsoldosok sorai között a kialakuló városi polgárság is nagy 
számban volt képviselve, szereplésük rányomta a bélyeget a zsoldosság 
további fejlődésére. A zsoldos katonai szervezetek, a branbançonok, az 
itáliai compagniák, a német landsknechtek szervezetei polgári, kereske
delmi jellegűek,10 leginkább a korabeli céhek emlékeztettek. Ez a fej
lődés Flandriában indult meg, később Itáliába, Németországba, Angliába 
és Franciaországba is átterjedt. -A XV. században Csehországban és Ma
gyarországon is találkozunk polgári eredetű zsoldosokkal.u (Magyar
országon főleg a városi zsoldosok polgári eredetűek.) 

Paraszti származású zsoldosokkal viszonylag későn találkozunk (a 
XIV. században), s ekkor is olyan vidékeken (pl. az angol—walesi határőr
vidék, Svájc, Csehország stb.), ahol a feudalizmus nem fejlődött ki tel
jesen és nagytömegű szabad parasztság maradt fenn. Magyarországon a 
XIV. század folyamán bizonyos mértékben a kunok és székelyek is zsol
dosoknak tekinthetők. Európa többi országában — természetesen a fen-

8 Fülöp Ágost francia király (1180—1223) évente 7293,60 aranyforintot, IX. Lajos 
pedig már 10 805 aranyat fizetett ki zsold fejében. (Gustav Köhler: Die Entwiekelung 
des Kriegswesens. Bd. III. Th. 2. 125. old.) Franciaország évi bevétele ugyanakkor 
mintegy 300 00P ezüstmárka volt. (Hóman Bálint: A magyar királyság pénzügyei 
Károly Róbert korában. 25. old.) Ha az arany és az ezüst átlagos középkori 
értékarányát (10:1) vesszük, ez azt jelenti, hogy Franciaország állami bevételének 
csaknem egyharmadát a zsoldosok tartása emésztette fel. 

9 Szerződését Id. Delbrück Hans: Geschichte der Kriegskunst IH. 100. old, 
10 Aeneas Sylvius szerint ,,a katonaság a bért (gage) kereskedelmi nyereségnek 

tekinti." (Perroy: Le moyen age 465. old.) 
11 A polgári eredetű zsoldosokra Id. Engels Friedrich: A feudalizmus szét

hullásáról és a burzsoázia felemelkedéséről c. tanulmányát. (A német paraszt
háború. 145. old.) 
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tebb említett országokban is — a jobbágyokat szigorú törvények tiltották 
a fegyverviseléstől. 12 Mivel a zsoldos csapatok külső hódító szerepük mel
lett belső elnyomó tevékenységet is folytattak — pl. a parasztháborúk 
idején —, természetes volt, hogy a jobbágyokat igyekeztek kizárni a zsol
dostársaságokból. Csak később, a XIV. században váltak általánossá a 
paraszti zsoldosok.13 

A zsoldosságnak számos fajtáját ismerjük a történelem során. A leg
korábbi, naturális fizetésért szolgáló zsoldosoktól kezdve, az egyénileg 
szolgálatba lépő lovagi jellegű zsoldosokon át a legfejlettebb, a pénz
zsoldért szolgáló, egyben saját törvényekkel és önálló szervezettel bíró 
céhszerű zsoldostársaságig, valamennyi zsoldos közös jellemvonásokkal 
rendelkezik. Ilyen közös vonás a tiszta katonai hivatás, azaz a zsoldost 
csak katonai, vagy esetleg belső rendfenntartó szolgálatra lehetett 
igénybe venni; az alkalmazás előre megszabott ideje és bére stb. Ez a 
bér állhatott pénzbeli vagy természetbeni -javadalmakból, de sohasem 
volt feudális jellegű, a bért- előleg esetén is egy-egy adott feladatra vagy 
megszabott időre kapta, nem pedig mint a feudális jellegű adományokat 
abból a célból, hogy ő vagy utódai a későbbiekben az uralkodó vagy az 
adományozó szolgálatára álljanak. Ezért a zsoldos csak ritkán részesült 
földadományban. Különben az ilyen szolgálat vállalóját nem is tekint
hetjük zsoldosnak, hanem inkább a feudális lovagi rend tagjának. Ez 
természetesen korántsem jelenti azt, hogy a zsoldos nem lehetett egyúttal 
a feudális uralkodó rend tagja, azaz lovag. De zsoldosi minőségében nem 
tekinthetjük lovagi voltát, mivel szolgáltatásai és javadalmai is más ter
mészetűek, mint a feudális kötelmek és javadalmak. A zsoldosság másik 
fontos kritériuma az volt, hogy a zsoldost bárki, aki meg tudta fizetni, 
felfogadhatta. A zsoldos és alkalmazója között a kapitalista munkáltató 
és munkavállaló közötti viszonyra emlékeztető, teljesen magánjogi ter
mészetű szerződés jött létre, mely általában meghatározott időre, esetleg 
feladatokra szólt. Még az állandó zsoldos hadseregek korában is éven
ként, vagy félévenként hosszabbították meg a szerződéseket, korábban 
általában 3 hónapos vagy féléves szerződéseket kötöttek a zsoldosokkal.14 

Ezek kétségtelenül kapitalista vonások, mégsem állíthatjuk azt, hogy a 
zsoldosság kapitalista jellegű intézmény volna. A zsoldosság, mint intéz
mény minden esetben, az osztályhadseregek többi alkotóeleméhez ha
sonlóan, elsősorban a fennálló rend védelmére hivatott, s az osztálytársa
dalmak velejárója, mindig az adott társadalmi rendszer felépítményének 
tekinthetjük. 

A zsoldosság alapvető jellemvonásainak tisztázása után, megkísérel
jük a zsoldos fogalmának meghatározását is: zsoldos alatt olyan hivatásos 
katonát értünk, aki (többnyire) meghatározott ideig, meghatározott bér 
(pénz vagy természetbeni javadalom) ellenében bárki számára katonai 

12 Fehr: Die Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. Zeitschrift für Rechts
wissenschaft 1914. ill—211. old. Az első fegyverviselési tilalmat 1152-ben rendelték 
el Németországban. A parasztoknak 20 solidust kellett fizetniök, ha fegyvert ta
láltak náluk. (I. m. 113. old.) 

13 A magyar parasztzsoldosokra nézve ld. Maksay Ferenc: Parasztság és zsol
dosszolgálat a XVI. századi Magyarországon. H. K. 1956. 1. sz. 26—12. old. 

14 Labande: Rinaldo Orsini. Monaco 1939. XLVI. old. 
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szolgálatot teljesít, s a szolgáltatásaikat, és javadalmaikat minden esetben 
szóban vagy írásban kötött szerződés szabja meg. E meghatározás segít
ségével többnyire sikerül a zsoldosok helyét a középkori társadalom bo
nyolult labirintusában felfedeznünk és megkülönböztetnünk a többi, szin
tén nagyrészt katonáskodó rétegektől (serviensek, familiárisok, milesek, 
praedialisok, varjobbagyok, famulusok, servitorok stb.). Természetesen 
ez a meghatározás sem tekinthető véglegesnek és minden esetben érvé
nyesnek. Különösen a zsoldosság kezdeti és hanyatló időszakában talál
kozunk olyan átmeneti zsoldos típusokkai, amelyek társadalmi és ka
tonai helyzetét, s a zsoldossághoz való viszonyukat e formula segítsé
gével sem tudjuk megnyugtató módon tisztázni. 

Vizsgálatainkat még számos egyéb körülmény is megnehezíti. Az 
egyik a zsoldosok számos, egymástól gyakran lényeges vonásokban 
eltérő válfaja; az egyénileg szolgálatba lépő zsoldosok (különösen lova
gok), a fejlett szervezettel bíró zsoldostársaságok (societasok), a különféle 
átmeneti típusok, mint a városi milícia, a várőrségek, a vármegyék által 
kiállított csapatok, az ún. dica katonaság, a XIV. századtól kezdve az 
országban lakó egyes kiváltságos állású népelemek (kunok, besenyők, szé
kelyek) kontingensei stb., mind olyan katonai típust alkotnak, amelyben 
megvannak a zsoldosság különböző alkotóelemei, mint a pénzben, vagy 
természetben, esetleg földben juttatott javadalom, vagy a meghatározott 
szolgálati idő, mások viszont — mint a zsoldosnak az a joga, hogy saját 
maga válassza ki „munkaadóját" — hiányoznak. Még nagyobb nehézsé
geket okoz az a körülmény, hogy — ha lehet ezzel a modern kifejezéssel 
élni — az ún. „főfoglalkozású", állandó15 zsoldosság mellett rendkívül 
nagy számban találkozunk „alkalmi" zsoldosokkal, vagyis olyanokkal, 
akik csak bizonyos időre, pl. egy-egy hadjáratra szegődtek el, zsoldosnak. 
Ez leggyakrabban akkor fordult elő, amikor a feudális lovagok számára 
kötelező évi szolgálati idő — általában 6 hét — lejárt és az uralkodó, vagy 
az uralkodót képviselő, hadvezér igényt tartott a lovag további szol
gálatára. Hasonló volt a helyzet a nagybirtokosok bandériumát alkotó 
familiárisokkal is. Ezért a korabeli szerzők és az újabb történelmi fel
dolgozások egyaránt gyakran egyenlőséget tesznek a familiáris és a zsol
dos közé.16 Az a tény, hogy a bandériumok legnagyobb részben fami
liárisokból állottak,1'' s hogy a bandériumokban szolgálatot teljesítő ka
tonák zsoldért harcoltak, csupán annyit jelent, hogy ezek a katonák 
pillanatnyilag, azaz szolgálatuk idejére zsoldosoknak tekintendők. De ez 
nem a familiáris viszonyból keletkezett, és a familiárisból lett zsoldosok 

15 Állandóság alatt itt természetesen nem azt értjük, hogy a zsoldos állandóan 
ugyanannak a megbízónak a szolgálatában állott, hanem csupán azt, hogy hosz-
szabb időt töltött katonáskodással és fő jövedelmi forrása az ezért kapott zsold volt. 

16 Ld. erre nézve Szekfü Gyula: Serviensek és familiárisok. Bp. 1912. 51— 
57. old. Deér József: Zsigmond király honvédelmi politikája. Bp. 1934. „A bandé
rium néven nevezett bárói és dominusi csapatokban tehát familiárisok harcol
tak . . . " A „banderiális hadkötelezettség" tehát lényegében nem más, mint „fami
liáris hadkötelezettség". (Deér, i. m. 45. old.) (A szerző kiemelése.) 

17 Rogerius szerint a király felszólította a várnagyokat, hogy „haberent suos 
stipendiarios milites preparatos" (XV. cap.). Deér, i. m. 65. old. szerint Rogerius 
familiárisokat értett a „stipendiarii" alatt, tehát azonosította ezeket a zsoldosokkal. 
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ebben a vonatkozásban semmivel sem különböztek a nem familiáris ere
detű zsoldosoktól.18 

A sokféle jellegű és eredetű zsoldos típus pontosabb megismeréséhez 
elengedhetetlenül szükséges, hogy megkíséreljük a típusok rendszerbe 
foglalását. A csoportosítást különböző szempontok figyelembevételével 
végezhetjük el. A zsoldosokat ezek szerint ötféleképpen osztályoz
hatjuk, i« 

1. nemzetiségi hovatartozás szerint. 
2. a juttatás jellege szerint, 
3. a zsoldosok társadalmi eredete szerint, 
4. fegyvernemük szerint, 
5. alkalmazásuk módja szerint. 
A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb csoportosítás a zsoldosok nem

zetiségi hovatartozását vette alapul. E szerint a „külföldi" és „belföldi" 
eredetű zsoldosokról beszélhetünk, s mindjárt hozzá kell tennünk, hogy 
a régebbi típus a „külföldi" zsoldos. Ez természetes is, hiszen a külország
ból Magyarországra vagy bárhová elvetődött katona, ha hivatását új hazá
jában is folytatni kívánta először zsoldos lett. Közjogi helyzete kezdet
ben nem volt biztosítva, s többnyire bizonyos meghatározott idő tar
tamára szegődött az uralkodó vagy valamely nagy hűbérúr szolgálatába. 
A zsoldosoknak ez a csoportosítása azonban csak felületi jellegű, társa
dalmi és gazdasági helyzetüket tekintve a „külföldi" zsoldosok nem sok
ban különböztek a belföldi zsoldosoktól. Elkülönítésüket leginkább az 
indokolja, hogy a „külföldi" zsoldosok helyzete sokkal inkább tükrözi 
zsoldos voltukat, mint a „belföldi" zsoldosok számtalan feudális kötött
séggel kevert viszonyai. A tanulmány ezért is szentel a többi csoport
tal szemben aránytalanul nagyobb teret ennek a csoportosításnak. 

Schmitthenner a külföldi zsoldosokat eredetük szerint négy nagyobb 
csoportra osztotta.20 

1. Magános harcosok (politikai menekültek, kalandorok stb.). Magyar
országon pl. Vencelint, Huntot, Hedruhot — általában idegen eredetű nem
zetiségeink őseit, később Ulrich Wclffurthot — a vöröskői és Óvári Wolf-
furth család ősét, Filippo Scolarit, Stibort lehetne e csoportba tartozónak 
tekinteni. Az az esetleges ellenvetés, hogy kivétel nélkül olyan szemé
lyekről történt említés, akik magas országos méltóságokba emelkedtek, 
s ezért nem tekinthetők zsoldosoknak, nem helytálló, hiszen pályájuk 
korábbi szakaszain, pl. a Wolffurthok és Scolari esetében, világosan mu
tatják, hogy zsoldosokkal állunk szemben. Az is természetes, hogy az 
írott történeti források csaknem kizárólag azoknak a nevét őrizték meg, 
akik később magas pozícióba kerültek. 

18 A magyar zsoldosok itáliai szereplése idején többször megtörtént, hogy 
a dominusokkal együtt Olaszországba érkezett familiárisok később elváltak uruk
tól és másnál vállaltak zsoldos szolgálatot. (Pl. Toldy Miklós, aki valószínűleg; 
Móricz Simon pozsonyi főispán familiárisa volt, dominusanak hazatérte után is 
Itáliában maradt és a Societas Alba kötelékébe lépett. (Mályusz Elemér: a Toldy-
monda történelmi alapja. HK. 1928. passim.) Himíy Benedek bolgár bán familiá
risai is zsoldosok lettek. (TT. 1910. 6. old.) 

19 Elsősorban magyar példákon keresztül igyekszünk a vázolt kérdést meg
világítani. 

20 Schmitth. Europäische . . . 13. old. 
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2. Politikai célból más országba küldött zsoldosok. Ilyenek voltak 
azok a segélycsapatok, amelyeket az 1350-es évektől kezdve I. Lajos kü
lönböző itáliai államok — különösen a pápai állam s Padova — számára 
küldött Velence és Nápoly elleni harcaik támogatására. Szélesebb értelem
ben ide sorolhatók még azok a lovagok is, akik valamelyik király vagy 
királynő kíséretében jöttek az országba. (Hermann, a Laczkfyak őse 
Gizella királynővel, a Drugethek Károly Róberttel stb.) 

3. Hercegi vagy főúri, esetleg egyéb egységes vezetés alatt álló ka
tonai csoportok, mint a Fra Moriale, Wernher von Urslingen stb. vezette 
zsoldos kompániák a cseh „bratrik" a Felvidéken. 

4. Toborzás útján létrejött csapatok. Ez a zsoldosság legkésőbbi és 
legfejlettebb, számos polgári elemet tartalmazó válfaja. Magyarországon 
már a nápolyi hadjáratok idején találkozunk osztrák, német, olasz és 
angol zsoldosokkal.21 

Ez a típusú zsoldosság legmagasabb fokát Mátyás állandó zsoldos
seregében érte el. 

A fenti négy csoport mellett még egy ötödik idegen, de nem kül-
íöldi eredetű zsoldos fajtát is megemlíthetünk. Ezek a már fentebb emlí
tett nem magyar népelemekből kerültek ki. Tudjuk, hogy a XIV. századi 
hadjáratokban, így a nápolyi hadjáratokban is nagyszámú kun vett 
részt.22 A kunokhoz hasonlóan a besenyők és a székelyek, továbbá a 
németek és románok, később a csehek és a délszlávok is teljesítettek 
zsoldosszolgálatot a XIV—XV. századi magyar hadseregben.23 

Ezeket azonban csak fenntartással tekinthetjük csak zsoldosoknak. 
Bár katonai szolgálatuk fejében többnyire zsoldban részesültek, e szol
gálatuk társadalmi helyzetükből és nem zsoldosi mivoltukból adódott. 
Bizonyos eseteikben azonban — leginkább az ország határain kívül vívott 
hadjáratok alkalmával — amikor önként feudális hadkötelezettségei
ken túlmenően is vállaltak katonai szolgálatot — mint a kunok és szé
kelyek a nápolyi hadjáratok után Itáliában — zsoldosoknak tekinthetők. 

A külföldi zsoldos Európa-szerte más országokban is keresett ebben 
a korban. Ezt több okkal is magyarázhatjuk. Az egyik oka az, hogy 
a legtöbb nép kialakított valamilyen speciális fegyvernemet (az angolok 
gyalogos íjászokat, a magyarok lovas íjászok, a németek, olaszok és 
franciák nehézlovasok, a svájciak zsoldosok ősei a „gasäták"24 és a fla
mand brabançonok25 gyalogosok stb. Egyes uralkodók szívesen alkal-

21 Az osztrákokra nézve Id. Pray: Annales . . . II. 74. old., és Magyar diplo
máciai emlékek az Anjou-korban. (A továbbiakban Magy. dipl. eml.) III. 1B3. old., 
az angolokra Küküllei, XXXVIII. cap., az olaszokra Villani J. Chronica XII. 89., 
103. stb. 

22 P r a y : II. 84. old. Gyár fá s : A j á szkunok tör téne te . II. 70—72. old. 
23 Károly Róbert 1304-ben „cum Cumanis et Ungaris bene XX. millibus. . . 

Bohemiam intraverunt" (Katona: História eritica. VIII. 81. old.). A németekre 
nézve ld. az „Andreanum" katonai vonatkozásait (Zimmermann — Werner: Ur-
kundenbuch . . . I. 34. old.) stb., a románok katonai szolgálatára (1362-ben) Orszá
gos Levéltár, Diplomataria (a továbbiakban OL. Dipl.) 41.505, 41.594. 

24 A „Gasäták" a svájci gyalogosok elődei voltak, akik részt vettek az olasz 
zsoldoscsapatok egymás elleni harcaiban. Fegyverük — akárcsak a későbbi svájci 
gyalogosoknak — a hosszú lándzsa és az alabárd volt. (Ld. Erben Wilhelm: Zu 
der italienischen Kriegstätigkeit der Schweizer. HZ. 1921 34. old.) 

2-"> Németalföldi — brabanti — származású gyalogos zsoldoskatonák, főleg 
a XII—XIII. századi angol polgárháborúkban, I. Frigyes német császár olaszországi 
hadjárataiban és az 1214-i bouvinesi ütközetben tűntek ki. 
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máztak több nemzet fiaiból, s ezért egyszersmind több fegyvernemből 
álló csapategységeket, amelyek kiegészítették egymást a harcban. (A 
francia hadsereg pl. nem rendelkezett jó gyalogsággal — főleg íjászaik 
voltak gyengék — ezért már a XIV. században előszeretettel alkalmaz
tak genovai számszeríjasokat, és flandriai, valamint svájci lándzsásokat.) 
A másik ok egyes országokban a belföldi katonaanyag hiányában kere
sendő. Ez leginkább a XIV. századi Itáliában nyilvánult meg. Itt a feu
dális társadalmi rend válsága a hadseregben is éreztette hatását.26 A Ko
rábban megbízható városi milícia, mely eddig az itáliai haderők zömét 
alkotta, háttérbe szorult, a polgárok többé nem szívesen fogtak fegyvert 
városuk védelmében.27 A „külföldi" zsoldosok akkor is keresetté váltak, 
amikor az uralkodó távoli országba vezetett hadjáratot (pl. I. Lajos Ná
polyba), vagy amikor a hadjárat nem volt népszerű az országban (pl. 
az 1474-i sziléziai hadjárat Magyarországon). A harmadik okot abban 
találhatjuk meg, hogy az uralkodó esetleg az ellene fellázadt hűbérurak 
nem tartották megbízhatónak saját hadseregüket és külföldi erőkkel erő
sítették meg. (I. István a pogány lázadások leverésénél.). 

A következő csoportosítás a zsoldosok juttatásának minősége sze
rint adódik. E szerint természetbeni és pénz fizetésű zsoldosokról be
szélhetünk. E két szélső pólus között számos átmeneti forma található, 
tisztán pénz, vagy tisztán naturális fizetésű zsoldosokról ritkán hallunk, 
viszont a pénzbeni juttatásban részesülők gyakran ellátást és fegyvere
ket is kaptak. 

A zsoldosok megbízóikkal általában szerződéses úton egyeztek meg 
— az egyik megkülönböztető vonásuk a többi katonatípussal szemben. 
A szerződés egyéni és csoportos is lehetett. Az egyéniben megszabták 
a zsoldos kötelességét, szolgálati idejét — valamint a zsoldot és a ter
mészetbeni juttatásokat. A szerződés végül leszögezte, milyen fegyverek
kel tartozik a zsoldos a szolgálatba lépni. A juttatások pénzben és ter
mészetben történtek. Lovas zsoldos 7—8 aranyforintot kapott havonta,2S 
ezenkívül háborús veszteségeit, különösen lovát is megtérítették.2» 
A zsoldosokat név szerint bevezették a város számadáskönyvébe — ezért 
tudunk róluk viszonylag elég sokat — és meglehetős pontossággal je
gyezték juttatásaikat s az elhullott lovak pótlását. 

Lényegesen tanulságosabbak a csoportos szerződések. Ezek hasonló 
pontokat tartalmaztak és többnyire gyakrabban vázolták az alkalmazás 
minőségét, valamint a kapott feladatokat is. A nagyobb zsoldoscsapatok
kal többnyire konkrét meghatározott célokból kötöttek szerződést, tehát 
nem csupán a szolgálati idő, hanem a feladat is meg volt szabva. Rendsze
rint egy-egy ellenséges zsoldoscsapat megsemmisítése (pl. a Magna 
Societas Ungarorum szerződése Anichino Bongardo kiszorítására Nápoly 

2ö Pieri Piero: Il Rinascimento e la crisi militari italiana. Torino 1952. 216— 
217. old. 

27 „La borghesia, assorbita dalla industrie e dai traffici, non fornisse piú la 
vecchia compatta fanteria." (Pieri, i. m. 217. old.) 

28 Labande, i. m. XLVI. old, Magy. dipl. eml. II—III. több helyen. 
29 Lukcsics Pál: Magyar zsoldosok a pápaság szolgálatában. H. K. 1932. 

132. old. Egy jó ló ára Magyarországban a XIV. század derekán 25—30 ezüstmár
kába került. (OL. Dipl. 41.507, 41.522.) 
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területéről,3° egy-egy város elfoglalása vagy felmentése stb. Rendkívül 
érdekesek és jellemzőek azok a zsoldos szerződések, amelyekben a -zsol
dosoknak pusztán azért biztosítanak járandóságot, hogy bizonyos terü
leteket megkíméljenek.3X A legtöbb szerződés kiköti, milyen úton sza
bad az illető zsoldosoknak az illető állam területén átvonulni, s milyen 
helyeken szabad ott tartózkodni. Ezeket a pontokat a zsoldosok általában 
nemigen tartották be, részint ellátási nehézségek, részint zsákmány
szerző hajlamaik arra csábították őket, hogy még szövetséges államtól 
is raboljanak. 

A katonák zsoldja és ellátási költségei hatalmas összegeket emész
tettek fel. Egy-egy kapitány 20—25, a közönséges katona 2,5—8 arany
forint zsoldot kapott havonta, a vezérek pedig gyakran több ezer fo
rintnyi ajándékban részesültek.32 Ez óriási terhet jelentett még a gazdag 
itáliai városokra nézve is. Ha az egyik leggazdagabb állam, a pápai 
állam (Roimagna) számadáskönyveit vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a 
városok kiadásai a bevételek többszörösére rúgtak, s e kiadások leg
nagyobb részét zsoldosok tartására fordították. Bologna város (a leggaz
dagabb a Patrimonium városai közül) évi jövedelme 1364-ben 27 000 fo
rintra rúgott,33 viszont a lovagi védősereg zsoldja két hónap alatt 6524 
bolognai fontot tett ki.34 1355-ben a pápai államban 18 560 forintot fi
zettek ki zsoldosokra,35 míg 1371-ben a bevétel 17 236 forint volt, addig 
a kiadás — melynek igen nagy részét zsoldosokra fordították — elérte 
az 50 240 forintot.36 Ezek az óriási összegek természetesen megingatták 
a városállamok gazdasági egyensúlyát és jelentős mértékben járultak 
hozzá ahhoz, hogy Itália a XIV. század második felében súlyos gazda
sági és társadalmi válságba kerüljön. 

A zsoldosságot társadalmi eredetük szerint is osztályozhatjuk. E sze
rint nemesi (lovagi), polgári és jobbágy zsoldosokat ismerünk. Ez a fel
osztály időrendiséget is jelent. Magyarországon kb. a XIV. században 
szinte kizárólag nemesi, vagy (ami ezzel csaknem egyenértékű) familiáris 
zsoldosokkal találkozunk. A polgári elemet főleg a városok — kezdetben 
csaknem kizárólag idegen ajkú — őrsége és bizonyos fokig a cseh tá
bori ta zsoldosok jelentették. Ez utóbbiak később igyekeztek mindinkább 
átvenni a lovagi hadviselés szabályait és formáit.37 

30 „Pe r e n s e m et a r m o r u m po ten t i am et non ali ter (!) expel lere de hoc regno 
Theotonicos . . . i n Societete Annich in i . " (Magy. dipl . e ml. II . 572. old., The ine r : 
Codex d ip lomat icus domini i t empora l i s Sanc tae Sedis. Róma, 1878. II. 421. old. 

31 A magyarok főleg a szövetséges Firenzével kötöttek ilyen jellegű szerződé
seket. Pl. I38e-ban Horváthyék ígéretet tettek arra, hogy „non offendere . . . Com-
munitatem. . . vei distrietum Florentie ad 18 menses." (Magy. dipl. eml. III. 
451. old.) 

32 Luzo (vagy Luffo) gróf három hónapra 1100 aranyforintot, Habsburg János 
herceg 600 forint külön proviziót kapott. (Sautier Albert: Papst Urban V. und 
die Soldnerkompagnien in Italien in der Jahren 1362—1367. Zürich, 1911. 16. old.) 
A magyarok közül Durazzói Károly és Horváthy János csak Firenzétől 10 000 arany
forint külön juttatásban részesült. (Magy. dipl. eml. III. 420. old.) 

33 Schäfer Karl: Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des 14. 
Jahrhunderts. Bde 1—4. Paderborn 1911—1940. I. 41. old. 

34 A bolognai forint (font) értéke valamivel alacsonyabb volt, mint az egye
temes értékmérőként elismert firenzei forint. A magyar forint értéke általában 
megegyezett a firenzeiével. (Hóman, i. m. 83. old.) 

35 Theiner , i. m. II. 383. old. 
36 Theiner , i. m. II . 516. old. 
37 Tóth Zoltán: Mátyás király idegen zsoldosserege. Bp. 1928. 
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Paraszti zsoldosok a török támadások idején fordultak elő először 
Magyarországon. Zsigmond 1397-ben reformtervezében38 említi meg elő
ször a telekkatonaságot. Ez a parasztok feudális jellegű katona^ szolgá
latán alapuló katonai intézmény részben paraszti eredetű zsoldosokból 
állt. Nagyobbarányú szereplésük a huszita háborúk idején, a Hunyadiak 
hadseregeiben és végül a Jagellók korában történt. 

A negyedik fajta csoportosítás a zsoldosok fegyverneme szerinti meg
osztásán alapul. Ez mint, ahogyan már utaltunk rá, bizonyos összefüg
gésben van a nemzeti hovatartozás szerinti felosztással. E felosztás ér
telmében könnyű és nehéz lovas, gyalogos (lándzsás, alabárdos, íjász, 
számszeríjász, parittyás stb.) tüzér és később a XVI. századtól kezdve 
műszaki fegyvernemről beszélhetünk a zsoldosok között. A XV. század 
végéig a nehéz páncélos lovas alkotta a hadseregek fő fegyvernemét. Ez 
a zsoldosoknál is megmutatkozott, a legkeresettebb, legjobban fizetett 
zsoldosok a nehéz lovasok voltak.39 

A XIV. századtól kezdve, részben a kereszteshadjáratok, részben a 
magyar, kun, lengyel, tatár hadseregek mintájára a könnyűlovasság is 
keresett fegyvernemmé vált, bár jelentőségét tekintve sohasem érte el 
a nehézlovasság értékét. 

Külön fejezetet érdemelne a gyalogság és a zsoldosság viszonya. 
Az új gyalogság megszületése a zsoldoscsapatokban ment végbe. 
A flandriai, cseh, angol és svájci zsoldoscsapatok termelték ki maguk
ból azt a gyalogságot, amely a XIV—XV. században Courtrainál, Mor-
gartennél, Crécynél, Agincourtnál, Ustinál, Domazlicenál, Murtennál és 
Páviánálío bebizonyította fölényét a lovagi hadseregek nehéz páncélos 
lovassága felett. 

Alkalmazásuk módját tekintve egyénileg és csoportosan szolgálatba 
lépő zsoldosokat ismerünk. Kezdetben a magányosan szolgálatba álló 
zsoldos típusa a gyakoribb, azonban már a XIII. századtól kezdve egyre 
inkább arra törekedtek a zsoldosak, hogy kisebb-nagyobb csoportokba 
verődve keressenek maguknak alkalmazást. 

Az első zsoldos kompániákat a németalföldi (ill. brabanti) brabanço-
nok alapították. A XIV. század első éveiben Itáliában is elterjedtek a 
zsoldos szervezetek. Vizsgálatainkat ezek elemzésére korlátozzuk, mivel 
a magyarországi zsoldosság szempontjából döntő jelentőségűek voltaic, 
s a XIV. században ezek alkották a legfejlettebb zsoldosszervezeteket. 
Ezek a szerevezetek később mintaként szolgáltak a svájci, francia, cseh 
stb. zsoldoskompániák megszervezésénél is. Ezek már a brabanconoknál 

38 Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához. Bp. 1954. I. 
73—75. old. 

39 Ebben a korban szinte kizárólag a lovast tartották elsővonalbeli katonának. 
A katona (miles) kifejezést kizárólag lovasokra alkalmazták. Zsoldjuk lényege
sen magasabb volt, mint a gyalogosoké. (2—3 arany, illetőleg 5—10 arany.) XI. Ger
gely pápa is. pl. kifejezetten lovasokat kért Johanna nápolyi királynőtől. (Magy. 
dipl. eml. III. 166—167. old.) 

40 1301-ben a flamandok Courtrainál szétzúzták a francia lovagsereget. Crécy
nél és Agincourtnál az angol íjászok döntő győzelmet arattak a franciák felett, 
Ustinál és Domazlicénél a cseh huszita csapatok győzedelmeskedtek a szemben 
álló lovagi hadseregek felett. Morgarten és Murten a svájci gyalogság győzelmének 
volt tanúja, míg a páviai csatában (1525) végképp lealkonyult a lovagi hadseregek 
harcászati fölénye. 
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fejlettebb szervezettel rendelkeztek, átvették a lovagi hadseregben akkor 
meghonosodó „lándzsa" szervezési és harcászati egységet. A lándzsa egy 
nehéz páncélos lovasból és 3—4 kísérőből állt. A lovast „lándzsafőnek" 
(caporalis) nevezték, 5 lándzsa egy „posztot" (posta, poste), 5 poszt — 
20—25 lándzsa — egy „zászlót" (bandériumot) alkotott. Élén a „cones-
tabilis" állott, a kompánia fejét „capitaneusnak" hívták. Mellette a fej-
lettebb zsoldosszövetségeknél különböző tiszti rangokat (marescallus, se-
neschalus, sőt secretarius4i) találunk. A capitaneus nem rendelkezett 
korlátlan hatalommal, a tisztek tanácsa döntött a fontosabb kérdések
ben. Később, a nagy zsoldostársaságok kialakulásával egyes nagy condot-
tierik korlátlan hatalommal vezették csapataikat (John Hawkwood, 
Amerigo Barbiano, Facino Cane, Rinaldo Orsini, Ambrogio Visconti 
stb.). Ezek már önálló politikát folytattak, „alkalmazottból" jelentős ható 
tényezőkké váltak, akikkel számolniuk kellett, s akiknek főleg fizetni 
kényszerültek a különböző „signoriák". 

Az első zsoldosalakulat, amely jelentős tényezővé fejlődött az itáliai 
politikában, a Roger de Flor vezetése alatt tevékenykedett katalán zsol
doscsapat volt. Később 1342-ben megalakult a Werner von Urslingen 
alatt a „Nagy Compania" (Gran Compagnie).42 Ez a sereg 1349-ben már 
3000 lovasból állott, s ez ebben a korban tekintélyes erőt képviselt. 
Ekkor még ez az egyetlen zsoldos „részvénytársaság", a többiek egyé
nileg vagy kisebb csoportokban szegődtek az egyes államok szolgála
tába. Legnagyobb részük külföldi, főleg német, az olaszok többnyire gya
logosokként, nem játszottak nagy szerepet a XIV. századi itáliai zsoldos
seregekben. 

A magyarországi zsoldosság kezdete. 

A fentiek alapján megkísérelhetjük a magyarországi zsoldosság jel
lemző vonásainak felvázolását. 

Magyarországon már a XI—XII. században találkozhatunk olyan 
elemekkel, amelyeket bizonyos vonatkozásokban már zsoldosoknak nevez
hetünk. Ilyeneknek tekinthetjük — legalábbis pályafutásuk kezdeti sza
kaszában azokat az idegen lovagokat és egyéb katonákat, akikkel az 
Árpádházi királyok a hadsereget erősítették. I. András orosz zsoldosok
kal tért vissza Magyarországra.43 Az I. Béla és I. András között 1060-ban ví
vott ütközetben egyrészről lengyel, másrészről német zsoldosokról hal
lunk, II. Géza uralkodása alatt a magyar hadsereg többek között ,,frank 
zsoldosokat" is alkalmazott a görögök ellen.44 1158-ban is értesülünk, 
hogy magyar zsoldosok külföldi szolgálatba szegődtek.45 Az 1222-es 
aranybulla, majd az 1298-i törvények biztosították a királyi serviensek-

11 Er re nézve ld. e lsősorban Schäfer, Labande , Sauüe r , va lamin t Block: Die 
Condott ier i . Ber l in 1912., G e b h a r t : Les a r m é e s mercena i re s de l 'Italie. Pa r i s , 1898. c. 
művei t . 

42 Villani Giovann i : Cronache . (Középkori krónikások . ) XII. 113. old. 
43 Marczali H e n r i k : Magyarország tö r t éne te az Árpádok ko rában . Bp . 1901. 

42. old. 
44 U. O. 304. Old. 
45 Cont inuat io Gestae Frider ic i impera to r i s . M o n u m e n t a German ie Histor ica. 

S t r ip tores III. 430—437. old. 
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nek azt a jogát, hogy katonai szolgálatuk fejében, zsold juttatásban 
részesüljenek. Mindezek az adatok azt bizonyítják, hogy a zsoldosság 
elemei már a XI—XII. században fellelhetők voltak a magyar hadse
regben. A fentebb felhozott példák azonban egyszersmind azt is bizonyít
ják, hogy a zsoldosság az Árpádok korában egyáltalán nem képezte a: 

hadsereg fő erejét. A legtöbb esetben csak fenntartással beszélhetünk 
zsoldosokról. Mind a hospesek, mind pedig a serviensek katonai szolgá
lata feudális jellegű volt, a zsoldosság bizonyos vonásai, csak egyes ese
tekben, pl. az országhatáron kívül vívott hadjáratok alkalmával tűntek 
elő. Az a néhány adat, pedig amely magyar zsoldosok külföldi állam 
szolgálatába való elhelyezkedéséről szól, olyan kevés, hogy szinte csak 
kivételnek tekinthetjük. 

Ezek a zsoldosok — ebben az értelemben ide számíthatjuk a ser
viensek, familiárisok, hospesek „alkalmi" zsoldosságát is — javadalmai
kat általában természetbeni juttatások formájában kapták meg. Ez ter
mesztés volt, hiszen a XIV. század előtt Magyarország pénzforgalma 
rendkívül csekély eredetű volt, az ország gazdasági életét sokkal inkább 
a cserekereskedelem, semmint a pénzforgalom jellemezte. Ez a zsoldos
ság javadalmazásában is megmutatkozott. Erre — magyarországi zsol
dosság történetében jelentősnek egyáltalán nem nevezhető — kezdeti 
korszakra — tehát a naturális fizetésű zsoldosok voltak jellemzőek. 

A magyarországi zsoldosság valódi — most már nemcsak egyes 
nyomokban fellelhető — kezdetét a XIV. századra tehetjük. A zsol
dosság megjelenését gazdasági, társadalmi és politikai okok idézték elő. 
Gazdaságilag, a XIV. század első felében kialakult szilárdabb gazdasági 
rend a pénzgazdálkodásra való fokozott áttérés, a rendezettebb adóviszo
nyok lehetővé tették az uralkodó, a gazdagabb földesurak, majd később 
a fejlődő városi polgárság számára, hogy zsoldosokat alkalmazzanak. 
Társadalmilag, a feudalizmus kialakulása, egyes korábban kiváltságos 
népeknek — kunok, székelyek, besenyők feudalizálódása, valamint a Ser
biens réteg — a későbbi köznemesség — kevésbé tehetős tagjainak el
szegényedése, valamint az a körülmény, hogy a serviensek egy része 
szabadulni kívánt a nagybirtokosok gazdasági és társadalmi kötelékei 
alól, teremtették meg a magyarországi zsoldosság társadalmi alapjait. 
Ez a réteg azonban természetesen korántsem volt olyan jelentős, mint 
a fejlettebb társadalmi rendszerű országokban. A feudalizmus bomlása, 
— mely tömegével teremti meg a zsoldosság táptalaját; a létalapjukat 
elvesztett, kisajátított falusi és városi rétegeket — Magyarországon H 
XIV—XV. században még nem indult meg. Ez volt az oka elsősorban 
annak, hogy a magyar zsoldosság ebben az időszakban nemcsak kizá
rólag nemesi jellegű volt. Bár a nemesség a nyugat-európai országokhoz 
képest viszonylag nagy létszámú volt Magyarországon, a csaknem kizá
rólag a nemesség zsoldos szolgálatán alapuló zsoldos intézmény nem 
rendelkezett olyan széles társadalmi bázissal, mint számos más európai 
országban. (Németország, Svájc, Anglia, Csehország, Itália stb.) Ez a 
körülmény magával vonta a külföldi eredetű zsoldosok fokozott alkal
mazását. Olyan esetekben, amikor lehetővé vált a zsoldosok nagyobb 
tömegekben történő foglalkoztatása — mint pl. a Hunyadiak korában — 
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a belső zsoldos piac nem tudta teljes mértékben kielégíteni a keresletet 
— és ez egyéb fentebb már említett okok mellett szintén a külföldi zsol
dosok fokozott igénybevételéhez vezetett. 

A zsoldosság feltűnésének politikai okai is voltak. Ezek részben a 
központi hatalom megerősödésében mutatkoztak meg. A XIV. században 
az Anjouk, a feudális társadalmi rendet figyelembe véve, erős, centrali
zált államot teremtettek.. A központosított hatalom pedig a feudális 
anarchia széthúzó erőivel szemben csaknem mindig a zsoldosságra tá
maszkodott, mint katonai erőre. Ez a körülmény a magyar viszonyokban 
is éreztette hatását, Károly Róbert és különösen I. Lajos előszeretettel 
vette igénybe a zsoldosok szolgálatait. 

A zsoldosság térhódításában külpolitikai ok is közrejátszott. A ná
polyi hadjáratok, majd befejezésük után a magyar katonák itáliai sze
replése, döntő mértékben befolyásolta a magyar zsoldosság fejlődését. 
A magyar zsoldosok Itáliában új, fejlettebb viszonyok közé jutottak és 
innen hazatérve hasznosították tapasztalataikat.46 A pénzzel fizetett zsol
dosság, tehát a zsoldosság legfejlettebb, legmagasabbrendű formájának 
magyarországi megjelenése egyidős a magyar zsoldosok itáliai szereplé
sével. Ebben természetesen az itáliai hatás mellett, sőt azon túlmenően 
a magyarországi gazdasági viszonyoknak volt döntő jelentőségük. E had
járatok tehát a magyar zsoldosság történetének egyik legkritikusabb, 
egyszersmind egyik legfontosabb fejezetét képezik.« 

A magyarországi zsoldosság későbbi fejlődése, már az itt megvetett 
alapokon nyugodott. A XIV. század utolsó évtizedében és a XV. század 
elején a korábban csaknem kizárólag nemesi — familiáris jellegű zsol
dosság mellett, már megjelentek a jobbágy, majd a városi zsoldosok 
első előfutárai is. Nagyobb jelentőségre azonban — az ország sajátos 
helyzete folytán — Mátyás állandó zsoldoshadseregétől eltekintve nem 
jutottak. Ez abban is megnyilvánult, hogy az ország területén csak az 
idegen, főleg cseh származású zsoldosok alkottak zsoldostársaságokat 
(bratsvo). Ilyen jellegű magyar zsoldostársaságról történelmi forrásaink 
nem emlékeznek meg. 

Ez a körülmény azt jelenti, hogy hazánkban a fejlettebb fokot kép
viselő zsoldos típusok csak később tűntek fel és a tárgyalt időszakban 
egy-két kivételt nem tekintve (a Hunyadiak kísérletei az állandó zsol
doshadsereg megteremtésére) — nem alkothatták a magyar hadsereg 
fő erejét. Jóllehet, a zsoldosság a XIV. századtól kezdve egyre számotte
vőbb részét alkotta a magyar hadseregnek, éppen nemesi jellegénél 
fogva nem forradalmasíthatta a magyar hadművészetet és nem jelent
hetett megbízhatóbb támaszt a központosításra törekvő uralkodók — 
pl. Zsigmond és Albert — számára a ,feudális széttagoltság megszünte
téséért folytatott harcaikban. Az egyetlen kivétel Mátyás jelentős rész
ben idegen zsoldosokból álló hadserege volt, amely azonban röviddel az 

46 A lovagi lándzsa szervezeti formája is feltehetőleg Itáliából került át a 
magyar hadseregbe. 

47 E hadjáratok legalaposabb, olaszországi levéltári kutatások alapján történő 
feldolgozása Miskolczy István: Magyar—olasz összeköttetések az Anjouk korában. 
Bp. 1934. c. munkája. A mű azonban klerikális és magyar „nagyhatalmi" szem
léletmódja folytán kritikával kezelendő. 
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uralkodó halála után áldozatul esett a feudális uralkodóosztály, a nagy
birtokosok támadásának. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Mohács előtti Magyaror
szágon a zsoldosság összes válfajai között a familiaritás hűbéri kapcsola
tán alapuló, egyénileg szolgálatba lépő nemesi zsoldos játszotta a domi
náns szerepet. 

Mindezeket figyelembe véve kíséreljük meg a középkori magyar 
zsoldosintézmény periodizációjának felvázolását: 

1. A naturális fizetésű zsoldosság kora. (XI—XIII. század.) 
a) Külföldi eredetű zsoldosok (hospesek). (XI—XIII. század.) 
b) serviens és familiáris eredetű zsoldosok. (XIII. század.) 

2. Átmenet a pénzzel fizetett zsoldosságra. 
(A tartományurak és Károly Róbert zsoldosai a XIV. század 
első felében.) 

3. A pénz fizetésű zsoldosság. (XIV.—XV. század.) 
a) A nemesi zsoldosok virágkora. (1347—1380.) 
b) A paraszti és városi zsoldosság elemeinek megjelenése. 

(1380—1460.) 
c) Kísérlet az állandó zsoldoshadsereg megteremtésére, a zsol
dosság ideiglenesen a hadsereg legfontosabb alkotó elemévé vá

lik. (1460-4490.) 
d) A hanyatlás időszaka, a középkori magyar hadsereg felbom

lása. (1494—1526.) 

A magyar hadügy és a zsoldosság a nápolyi hadjáratok idején. 

A magyaroszági zsoldosság történetének részletes taglalásához el
engedhetetlenül szükséges, a XIV. századi magyar hadsereg összetevői
nek elemzése. Ez annál is inkább lényeges, mivel ez a korszak nagy 
jelentőségű — elsősorban éppen a zsoldosság megjelenése folytán — 
a magyar hadügy történetében. . A XIII. században a magyar társada
lom döntő fontosságú változásokon ment át. A serviens réteg megjele
nése, a familiaritás hűbéri jellegű intézményének meghonosodása, a vá
rosi polgárság kifejlődése, valamint annak a folyamatnak a megkezdése, 
mely a XIV. században az egységes jobbágyosztály megteremtéséhez 
vezetett, jelentős mértékben éreztette hatását a magyar hadügy szerve
zetében is. A XI—XIII. századi, főleg a királyi vár népek katonai szol
gálatán alapuló hadsereg már elavult lett. a XIV. században szükségessé 
vált a haderő megreformálása. 

A XIV. századi magyar haderő a következő elemekből épült fel:4« 

48 A XIV. századi magyar hadtörténelem részletes tanulmányozására Id. a ré
gebbiek közül Horváth Mihály, Rónai Horváth, Bánlaki, Salamon (Az első Zrí
nyiek), Erdélyi, Tóth Z. (A magyar művelődéstörténet 2. kötetében) stb. munkáit, 
az újabbak közül a Jegyzet és az egyetemes és a magyar hadtörténelem tanul r 
manyozásahoz c. tankönyv I. kötetét és Az egyetemes és magyar hadművészet 
története 1/1. kötetében megjelenteket. 
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a) a serviensek és várjobbágyok generális exercvtusa, a későbbi ne
mesi felkelés; 

b) a a királyi várnépek, városok és az egyes népelemek (kunok, 
jászok, besenyők, székelyek) csapatai; 

c) a főurak magánkatonasága; 
d) a királyi bandériumok; 
e) zsoldosok. 
A serviensek általános felkelése — a többi európai országok hűbéri 

alapokon nyugvó hadkötelezettségéhez hasonlóan — ekkor már elavult. 
A rövid szolgálati időre felhasználható, fegyelmezetlen, megbízhatatlan, 
katonai kötelezettsége alól húzódozó köz- és középnemesség — bár Ká
roly Róbert harcaiban, különösen a debreceni csatában49 — a királyi 
hatalom mellé állt, már másod-, sőt harmadrendű katonai erőt képviselt, 
nem lehetett többé az ország védelmének gerincévé tenni. 

Károly Róbert uralkodása első felében, a második csoportban fel
soroltak — kunok, székelyek — alkották a királyi haderő legnagyobb 
létszámú és legmegbízhatóbb részét.so E népek társadalmi rendje át
meneti állapotban volt a nemzetiségi társadalom és a feudalizmus kö
zött. A kunok, székelyek stb. szabad tömegei a királyi hatalomban lát
ták azt az erőt, mely támogatja őket abban, hogy meg tudják őrizni 
személyes szabadságukat az egyre növekvő feudális kötöttségekkel szem
ben. Az utolsó árpádházi királyok és az Anjouk is felismerték a szá
mukra kedvező helyzetet és igyekeztek a kunok személyes szabadságát 
megvédeni.5i A feudalizálódás folyamatát azonban nem lehetett meg
állítani. A kunok tömegei a század végére jobbágysorba süllyedtek és 
ezzel a királyi haderő egyik legértékesebb összetevőjét vesztette el.53 

A harmadik és negyedik csoport hasonló eredetű, de célját tekintve 
merőben különböző volt. A XIII. században megindult a tartományurak 
magánhaderejének a szervezése. Ez a haderő hűbéri jelegű volt, nagy
részt familiárisokból tevődött össze. A familiáris önként, „sponte sua 
voluntate" szolgálta hűbérurát, akitől ezért védelmet, földet és gyakran 
pénzbeli zsoldot kapott.53 A dominus és a familiáris közötti jogviszony 
magánjogi természetű volt, jogaikat és kötelezettségeiket szerződés sza
bályozta, ezért tehát zsoldosoknak is tekinthetnénk a familiárisokat. 
A familiáris szolgálata azonban nem teljesen katonai jellegű, gyakran 
adminisztratív, bírói stb. jogkört töltöttek be, a megyei tisztviselők is, 
csaknem kizárólag familiárisaikból kerültek ki.54 A másik lényeges meg
különböztető szempont, hogy a familiárisi viszony általában nem meg
határozott időre szólt, és hogy a familiárisok juttatásainak legnagyobb 
részét hűbéri jellegű földbirtok adomány formájában, „pro servitiis fi-

49 Rafa in Róber t : Dózsa n á d o r és a Debreczeniek. Turu l , 1891. 
50 Gyárfás , i. m. III . 65—73. old., T a n u l m á n y o k a pa rasz t ság tö r téne téhez 

Magyarországon a XIV. században. Bp. 1953. 262. old. 
51 Gyárfás , i. m. III. 265—268. old., T a n u l m á n y o k . . 265. old., 111. old. s tb. 
5^ T a n u l m á n y o k . . . 271—275. old. 
5;! Szekfü, i. m. 33. old. 
5í Gábor Gyu la : A megye i in tézmény a laku lása és működése Nagy Lajos alat t . 

Kp. 1908. 34—36. old. 
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delibus" kapták.55 A familiarités szervezete leginkább a germán „Ge
folgschaft" vagy a szláv „druzsina" intézményére emlékeztet, ezek pe
dig nem zsoldos jellegű intézmények. A tartományurak feudális hadai 
több mint fél évszázadig dacoltak a központosító hatalom erejével. 
Károly Róbert ezt az erőt a banderialis rendszerbe kiszélesítésével az ál
lam szolgálatába tudta állítani. Az uralkodó servienseiből vagy zsol
dosaiból a főurak magánhadereje mintájára maga is bandériumokat ala
kított, s egészen a török megjelenéséig ezek a bandériumok jelentették 
a magyar állam leghatékonyabb harci erejét. 

A jövő a zsoldosságé volt. A XIV. században már, mint ahogyan 
utaltunk rá, már a zsoldosság fejlettebb típusa a pénzzel fizetett zsol
dos jellemző. Először a tartományurak seregeiben találkozunk a fami
liárisoktól megkülönböztetett zsoldosokkal. Csák Mátéról tudjuk, hogy 
a rozgonyi csatában 1700 cseh zsoldosa harcolt a királyi hadsereg el
lene7 Ezek a zsoldosok alkalmiak lehettek, a kortársak Csák haderejé
ről írva „gentes"-t és „homines"-tns emlegetnek. Amikor Gentilis bíboros 
1311-ben kiátkozta Csák Mátét „omnes eorum vasallos, comités, castel-
lanos, jobagiones et officiates",59 de zsoldosokat nem említett. Az egy
ház, mint a feudális államrend védője, sűrűn használta a zsoldosokkal 
szemben a kiátkozás fegyverét.eo Feltehető tehát, hogy ha Csák Máté 
1311-ben nagyobb számú zsoldossal rendelkezik, Gentilis ezeket is kikö
zösítette volna. 

A királyi hatalom a tartományuraknál nagyobb mértékben fordult 
a zsoldosság felé.61 Bizonyos rétegek (hospesek, praediális nemesek, vár
jobbágyok), már a XIV. század első évtizedeiben hadiadót fizettek. En
nek összege személyenként 1318-ban 4 ezüstmárka volt.62 1332-ben egy 
márka adót vetettek ki.« Ezeket az adókat a királyi bandériumok ál-

55 Bogár Is tván adományleve le 1316-ból (Zichy o k m á n y t á r I. 160. old.), László fia 
P o n g r á c (1321-ből, Zichy okm. I. 231.. II. 222. old.), Becsei Vesszős (1350. Es te rházy 
lev. Rep. 32. H 515) s tb . 

56 Deér, i. m. 37—57. old., Miskolczy: Magyar—olasz összeköt te tések. Bp. 1937. 
273—287. old. A bander ia l i s r endszer valószínűleg nápolyi e redetű , lényege az, hogy 
az u ra lkodó va l amenny i hűbé re sének megszabja , milyen erős csapat ta l (bandér ium) 
vonul jon hadba . A főúri b a n d é r i u m o k leg inkább a dominus familiárisaiból ál l tak. 

5/ Képes Krónika Bp . 1959. 203. old. 
58 , ,Homines Magistr i Mat thei de Ti r inchin et B o h e m o s . " A „ h o m i n e s " itt vilá

gosan megkülönböz te t ik a ny i lvánvalóan zsoldosokat je len tő „bohemi"- tő l . (Fejér 
György : Codex d ip lomat icus [a t ovább i akban : CD] VIII/1.) 445—446. old. T a m á s fia 
Kéke „collecta mu l t i t ud ine sue Gentis milicie (ez fel tehetőleg szintén zsoldost jelölt) 
s ietet t Káro ly k i rá ly segí tségére . (Anjou-kori o k m á n y t á r [a t ovább iakban : AO] I. 
132. old.) 

59 M o n u m e n t a Vat icana 1/2. köt. 170. old. 
60 Először 1158-ban á tkoz ták k i a zsoldosokat . (Delbrück, i. m. III . 325. old.) 
61 Már 1277—78-ban szicíliai (nápolyi) zsoldosok harco l tak Kun László seregében. 

Vezetőjük, Jacobus de Bursonio , I. Káro ly szicíliai k i rá ly famil iar isa volt. (Magy. 
dipl . eml . I. 47. old.) 1278 márc iu sában 1 nápoly i miles és 4 zsoldos (st ipendiarius) 

'ál l t m a g y a r szolgála tban. (Magy. dipl . Eml . I: 51. old.) Zsoldjuk 4, ill. 2 unc ia a ra 
nyat- te t t ki (három h ó n a p r a ) . E l l á tásukra többek között 100 db sertést szál l í tot tak 
á t Magyarországra . (Uo. 41. old.) 1330-tól kezdve számos m a g y a r zsoldos szerepelt 
a lengyel seregekben. (Caro J a c o b : Geschichte Polens . Berl in, 1901. Bd. 2. 37— 
38. old.) 

02 Ennyi t vetet t ki Káro ly Róber t a győr i püspök vá r jobbágya i ra (CD VIH/2 
196. old.). A meggyesi szászokat viszont ugyanebben az évben fe lmente t te 400' ezüst
m á r k a had iadó juk t e r h e alól. (CD VIII/2 160—162. old.) 

63 AO II . 593. old. 
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lításai költségeire és feltehetőleg zsoldosok fogadására használták feL 
Először 1336-ban találkozunk azzal, hogy kifejezetten zsoldosok (stipendia-, 
rii) tartására adóztak a városok.<i4 Zsoldos lovagokról pedig már 1344-ben 
hallunk.es Mindezek azonban csak szórványos jelenségeknek bizonyul
tak, a nagy változás, a zsoldosok tömeges alkalmazása a nápolyi had
járatok után ment végbe a magyar hadseregben.«fi 

A zsoldosok szerepe a nápolyi hadjáratban. (1347—1350.) 

A nápolyi hadjáratok dinasztikus, hódító céllal folytatott háborúk 
voltak. Lajos öccsének, Endrének 1345-ben bekövetkezett meggyilkolá
sát használta fel ürügyül arra, hogy I. Anjou Károly álmát, a nagy dél
európai birodalmat megvalósítsa. Ennek egyik legfontosabb lépése a gaz
dag Itáliába való betörés és a nápolyi királyság megszervezése lett 
volna. 

Az időpont megfelelőnek látszott. A kis, egymással folytonosan 
hadilábon álló államocskákra bontott Itália mágnesként vonzotta smaga 
felé a hódítókat. A római birodalom bukása óta tucatnyiéi hódító nép. 
kísérletezett azon, hogy megvesse a lábát Európa e szép félszigetén. 
Különösen a XIII. században folytak heves harcok Itália birtokáért, a 
két szembenálló fél — a pápaság és a császárság — egyaránt vesztes
ként került ki a küzdelemből, s Itáliában a XIII. századra már csak 
a helyi guelfek és ghibelinek párharca idézte vissza a világuralomért 
folytatott háborúkat. A XIV. század derekán a német birodalom ré
szeire bomlott, a Luxemburgok és a Habsburgok megkísérelték ugyan, 
hogy territoriális hatalmuk kiépítésével újból erős központi hatalmat 
hozzanak létre; egyelőre még nem jelentettek veszélyt Itália számára, 
csak zsoldosaik keresték fel az itáliai csatamezőket. Franciaországot az 
Angliával vívott háború foglalta le, Aragónia pedig megelégedett Szi
cília elfoglalásával, Bizánc, mely 1204 óta már csak árnyéka volt ön
magának, teljesen elmerült a század közepétől még nem túl hatalmas
nak látszó törökökkel vívott reménytelen csetepatékban. Az erős köz
ponti hatalommal rendelkező, virágzó gazdasággal bíró Magyarország 
Európa egyik leghatalmasabb tényezője volt. Lajos azonban túlértékelte 
az ország és hadereje teherbíró képességét, amikor arra vállalkozott, 

64 Errő l csak közvete t t b i zony í t ékunk van. 1343-ban ugyan is a r ró l é r t esü lünk , 
hogy I. Lajos fe lment i a kőszegi po lgároka t a had iadó (collectum debi tum) fizetése 
alól, mivel a vá ros falai rongál t á l lapotban v a n n a k . Ež az oklevél viszont Káro ly 
Róber t 1336-i r ende le t ének a megerősí tése . Lajos a „col lec tam . . . r egá l ém . . . p r o 
s t i pend i a rum s u m p t i b u s . . . i m p o s i t a m " tehá t elengedi a kőszegieknek. (CD IX/ I 
109—111. old.) 

65 Magy. dipl . eml. I. 335. old. 
66 Ezt — többek közöt t — az is bizonyít ja , hogy a Soldos (Zsoldos) név csak 

később , a XIV. század végén tűn ik fel fo r rása inkban . . ,Paulus dictus Soldos offi-
c ia l i s" (Zichy okm. IV. 55P. old.) (1394-ből), uő. 1389-ben (Zichy okm. V. 381., 
384. old.), Soldos László 1395-ben (Zichy okm. V. 3. old.), S t e p h a n u s Soldos 1477-ben 
(Károlyi oklevél tár II . 284 old.). 

67 Gót, bizánci , longobárd , f rank, szaracén, n o r m a n n , német , magyar , francia, 
a ragon stb. 
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hogy hajóhad nélkül, eleve kilátástalan hódításokkal fecsérelje el atyja 
gazdaságságát.68 

A nápolyi hadjáratokban már csak az óriási távolság miatt sem 
vehetett részt a teljes magyar haderő. A nemesek, a serviensek, a vá
rosok csapatai különben is csak az ország határain belül voltak köte
lesek harcba szállni. Lajos tehát csupán a királyi bandériumot, a fő
urak magánhaderejének egy részét és a kunokat vihette magával.69 Ha 
a hadjárattal kapcsolatban kiadott adományleveleket megvizsgáljuk, azt 
tapasztaljuk, hogy ezeket csaknem kizárólag nagybirtokosok,?o ezek fa
miliárisaiéi és a királyi bandérium „miles aulicus'"!'2-ai kapták. Ezeken 
kívül ha nem is jelentős részben, a magyar hadsereg és társadalom más 
elemei és képviselve voltak az Itáliába induló magyar hadseregben. 
Olyanokkal is találkozunk, akiket büntetésből küldtek Itáliába. Egyed 
fia, István, és mások pl. azon az áron nyertek kegyelmet, hogy megígér
ték, elkísérik Laczkfy Istvánt a nápolyi hadjáratba.73 Későbbi okleve
leink arról tanúskodnak, hogy a fenti nemesek különböző magyar had
vezérek parancsnoksága alatt három ízben is jártak Itáliában Ez, vala
mint az a tény, hogy a fentiek Hont megyei nemesek voltak és nem 
tartoztak az Erdélyben, Krassóban és a Dunántúl déli részén birtokos 
Laczkfyak familiárisai közé, azt bizonyítja, hogy az Itáliában harcoló 
magyar haderő nem teljesen a főurak familiárisai közül került ki. 

A magyar fősereg 1347 november 11-én74 indult el Nápoly felé. Ez 
csupán 1000 válogatott lovagból, feltehetőleg a királyi bandériumból állt. 
Néhány kisebb magyar csoport, így Kont Miklós nádor, Vásári Miklós 
nyitrai püspök, Treutel (Tröttel) Miklós győri főispán,7^ és mások cso
portja már korábban elindult Nápoly felé. Ezek a kisebb csapatok egyen
ként 100—200 főből állottak, vezetőik nem annyira embert, mint inkább 
pénzt vittek magukkal. Céljuk az volt, hogy Itáliában német és olasz 
zsoldosokat toborozzanak Lajos hadivállalata számára. Már 1347 nyarán 
több ezer főnyi zsoldos szegődött magyar szolgálatba,76 köztük Fra 
Moriale77 egy korábban nápolyi szolgálatban álló zsoldosvezér, aki 
1345-ben elfogta Endre király gyilkosait s akit ezért elbocsátottak a szol
gálatból, továbbá a híres, vagy inkább hírhedt Wernher von Urslingen, 

68 1344-ben Erzsébet a n y a k i r á l y n ő itáliai ú t ja a lka lmából több mint 5250 kg 
a r a n y a t és kb . 6000 kg ezüstöt szórt szét I tá l iában , hogy kedvező fogadtatást bizto
sí tson fiai hódí tó tervei számára . (Hóman, i. m. 134—136. old.) 

69 A nemesség general is exe rc i tusának s e m m i nyoma nem marad t . Sem a 
nemes i felkelés, sem a város i k a t o n a s á g n e m vol t a r r a kötelezhető, hogy az ország 
ha t á r a in k ívül harcol jon. 

70 Laczkfy I s tván (CD IX/1. 756—761. old.), Kon th Miklós (AO V. 339—341. old.), 
Sóvár i Soós László (AO V. 143. old.), Himfy Benedek (OL. Dipl. 41.272.) stb. 

71 Dezső fia Iván (AO V. 374. old.), J á n o s fia Egyed (AO V. 411. old.), Gileth fia 
Pál (AO V. 367. old.) s tb. 

Î2 B a r a c s k a i Miklós (OL. Dipl. 16.102.), Czudar P é t e r (AO V. 542. old.), Német 
J á n o s (AO V. 413. old.) s tb . 

73 OL. Dipl. 43.514. 
74 Miskolczy, i. m. 117. old., Vil lani G. XII. 107. 
/J Miskolczy, i. m. 113. old. 
76 v i l l an i G. XII. 89., 103., P r a y : Annales II. 74. old. 
77 F r a Moria le p rovença l ka landor , 1345 elején hajótörés ve te t te Nápolyba, itt 

zsoldosszolgálatot vállalt , majd I. Lajoshoz csat lakozot t . A második nápolyi had 
j á r a t u t á n feladta a véde lmére bízott Aversa vá rá t . Ezután n a g y zsoldostársa
ságot a lapí tot t , amelyben több száz magya r is szerepel t . Cola di Rienzi — római 
t r i b u n u s — végeztet te k i 1353-ban. 
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a „Nagy Compania" parancsnoka, aki csaknem 4000 főnyi hadával csat
lakozott Lajoshoz.78 A magyar elővéd az Abuzzoban küzdő nápolyi 
magyar párt támogatására sietve átlépte a nápolyi határt és biztosítva 
a magyar főerők útját, kiindulási alapot hozott létre a döntő támadás
hoz. Vásári Miklósról a krónikák is azt írták, hogy „nagy pénzösszeggel" 
jött Aquilába"79 és e hatalmas összegek árán sikerült is számottevő 
hadsereget szerveznie. 

Lajos más úton is megkísérelte, hogy zsoldosokhoz jusson. Már a 
hadjárat megindítása előtt tárgyalásokat kezdett IV. Lajos német—római 
császárral, az osztrák hercegekkel és az aquilejai patriarchával (Velence 
halálos ellenségével). A patriarcha a felvonulási utat biztosította a ma
gyarok számára, a többiek pedig zsoldosokat ígértek.80 A Bécsben meg
tartott tanácskozás után számos német zsoldos állt magyar szolgálat
ban.8* 

így az akkori viszonyokhoz képest elég jelentős haderő — számí
tásaink szerint mintegy 9—10 000 lovas és kb. ugyanannyi gyalogos — 
birtokában Nápoly elfoglalása könnyű feladatnak bizonyult. 

Ennek ellenére mintegy két hónapi ott tartózkodás után Lajos vissza
vonult Magyarországra. Visszavonulását részben az egyre nagyobb mére
teket öltött 'pestis járvány, részben pedig az a beismerés idézte elő, hogy 
nem képes annyi zsoldost tovább fizetni. Ezért zsoldosai javarészét el
bocsátotta, köztük Urslingen „Nagy Compániáját" is, és csupán Laczkfy 
István 1500—2000 familiárisára és egyéb katonájára, Ulrich és Konrád 
Wolffurth, valamint Fra Moriale néhányszáz német és olasz zsoldosára,82 

valamint a magyar párti főurak csekély haderejére bízta újonnan szer
zett tartományát. Ez a haderő nem is bizonyult elégségesnek a vállalt 
feladat megoldására. Johanna nem sokkal Lajos távozása után visszatért 
Nápolyba,83 s erélyesen látott hozzá királysága visszaszerzéséhez. Bár a 
magyarok szívósan védekeztek, Laczkfy vezetésével Lucoránál és Aversa-
nál elismerésre méltó haditetteket vittek véghez, nem bírtak a túlerővel. 
A magyar király újabb, mintegy 12—15 000 fővel, főleg zsoldosokkal84 vég
rehajtott nagy hadi vállalata, a második nápolyi hadjárat nem járt ered
ménnyel, s jóllehet csapatai még három évig tartották magukat az Abruz-
zok sziklái között, 1352-ben kénytelen volt békét kötni. A béke ugyanis 
300 000 aranyforint hadisarcot biztosított Lajos számára, végeredményben 
mégis az ellenpárt sikerének tekinthető, mivel Lajosnak le kellett mon
dania trónigényéről. 

78 w e r n h e r v o n Urs l ingen dé lnémet s zá rmazású ka l andor , az első n a g y zsoldos
tá r saság , a „ G r a n d Compagn ia " megszervezője . A zsoldos társaság vezetését 1350-
ben L a n d a u n a k ad ta át és haza té r t Németországba . A nápoly i had já ra tok idején 
ho l az egyik, hol a más ik hadviselő félhez csa t lakozot t és mindke t tő t többször 
e lárul ta . 

79 Villani G., i. m. XII. 89. 
80 Lajos a fenyege tő f rancia in tervencióval s zemben is biztosí tot ta vá l la lko

zását . 1346 m á r c i u s á b a n Ga ramszen tbenedeken szövetséget kötö t t III . E d w a r d an
gol ki rá l lyal . (Léonard Emi le : Histoire de J e a n n e I re , re ine de Naples , Monaco— 
Par i s 1932—1937. I. 568. old.) 

81 P r a y : Anna les IL 74. old. 
82 Villani M. I. 13., Kükül le i , XII., J ános minor i t a 156. old., Miskolczy, i. m . 

* 140. old. 
83 Schäfer , i. m. II. 205. old. 
84 v i l l an i M. I. 91., Miskolczy, i. m. 180. old. 
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E kudarc okai magától értetődőek. Lajos elsősorban a nagy távolság 
miatt főleg a zsoldosokra támaszkodva kívánta a feladatot megoldani. Ezt 
katonai szempontból helyes elhatározásnak tarthatjuk, mivel az itáliai 
olasz és német zsoldosok jó minőségű katonaanyagot nyújtottak és mind 

' a nyílt összecsapásokban, mint nehézlovasok, mind pedig a várostromok
ban, mint műszaki katonák és tüzérek — nélkülözhetetlennek bizonyultak. 
S amennyiben állandóan fizetni tudták volna őket, úgy feltehetőleg hűek 
maradtak volna a király ügyéhez. 

A zsoldosok tartása azonban óriási összegeket emészetett fel. Ha egy 
zsoldos lovas havi stipendiumát 7 aranyban számítjuk85 akkor — átla
gosan 4000 zsoldos három évi zsoldját tekintve — ez több mint egymillió 
aranyforintot jelentett. Ezt az összeget még az állami jövedelmek teljes 
igénybevétele árán is alig lehetett abban az időben előteremteni. Magyar
ország lakosságát a XV. században 3,5—4 millióra becsülhetjük,Mi a XIV. 
században tehát ennél kevesebbet, a nagy járványok előtt mintegy 
3 200 000 főt számíthatunk.87 Ebből adózásra kötelezett — jobbágy, városi 
polgár, valamint egyéb függő helyzetű réteg — mintegy 3 millió fő lehe
tett. Ez megközelítőleg 4—500 000 adózót jelentett. Ez annyit jelentett, 
hogy minden adózónak évente csaknem egy aranyforintot kellett volna 
fizetnie, hogy a zsoldosok megkapják havi járandóságukat. Tudjuk, hogy 
Magyarország évi aranytermelése a XIV. században nem érte el az 
1500—2000 kg-ot.88 Magyarország pénzforgalma tehát abban az időben 
még meglehetősen csekély volt. A rendkívüli adókat, mint pl. az 1350-i 
tisztán zsoldosok fenntartására kivetett városi adót89 is tekintetbe véve, 
Lajos királyságának évi jövedelme nemigen haladta meg a 300 000 arany
forintot." Látjuk tehát, hogy az állam csaknem valamennyi erőforrását 
a zsoldosok tartására kellett volna fordítania. Erre pedig a XIV. századi 
Magyarország nem volt képes. 

Ilyen körülmények között érthető, hogy a magyar szolgálatban 
álló zsoldosokat nem fizették rendesen. Laczkfy István, Nápoly kormány
zója, többször is sürgette emberei hátralékos zsoldját, a zsoldosok azon
ban csak akkor kapták meg járandóságukat, amikor Lajos másodszor is 
Nápoly földjére lépett. A rendezetlen állapotokra és a zsoldfizetés pon
tatlanságára jellemző, hogy szinte valamennyi forrás említésre méltónak 
tartja az a tényt, hogy Lajos király másodszori visszavonulása alkalmá
ból elbocsátotta és kifizette 4000 német zsoldosát.91 

A fizetetlen zsoldosok természetesen úgy próbáltak segíteni magu
kon, ahogy tudtak. Eleinte, míg a zsoldot rendesen megkapták, nem 

85 Schäfer, i. m. I. 24. old., Ricotti, Ercole: Storia délie Compagnie di 
Ventura. Torino 1845. -i. 26. old. Firenzei aranyforintot veszünk alapul, ez volt a 
XIV. század legáltalánosabban használt pénzneme. 

8G Szabó István: La repartition de la population de Hongrie. Bp. 1960. 3. old. 
87 Hóman , i. m. 46. old. 2 900 0C0-re becsül te a XIV. századi Magyarország 

lakosságát . A XV. századra vona tkozó ku ta t á sok a l ap ján visszakövetkezte tve ennél 
valamivel nagyobb számot n y e r ü n k . 

88 Paulinyi Oszkár: Magyarország aranytermelése a XV. században. (Bécsi 
Magyar Történelmi Társaság évkönyve. 1936. 71. old.) Hóman, i. m. 145. old. 

89 A városoknak 90 aranyforintot kellett „pro stipendiariis . . . destinari sine 
mora.". (Pray: Annales II. 83. old.) 

90 Hóman , i. m. 166. old. 
91 Villani M. I. 48.. Küküllei XXIV. 
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háborgatták a lakosságát,92 a fegyelem szilárd volt, Lajos király és al
vezérei, szigorúan megbüntették a vétkeseket.93 A zsoldosok később rab
lásaikkal és erőszakoskodásaikkal elkedvetlenítették a lakosságot, amely
nek nagy része a magyarokban amúgy is idegen hódítókat látott, s bár 
népi megmozdulásokról nemigen hallunk, az is tény, hogy néhány kivé
teltől eltekintve — Lucera, Barletta —, nem állottak a magyarok oldalára. 

A német zsoldosokkal nehezen lehetett együttműködni, napirenden 
voltak a súrlódások, összeütközések. Ezek a bari zsoldoslázadásban érték 
el tetőpontjukat.94 1350. június 13-án a német zsoldosok legnagyobb része 
fegyvert fogott a magyarok ellen, meglepetésszerű rajtaütésük majdnem 
sikerrel is járt, maga Lajos is alig menekült meg a fogságbaeséstől. 
Laczkfy hadvezéri erélye és a túlerő azonban csakhamar döntött és a 
németek rövidesen felhagytak a hiábavaló ellenállással. Ez a tény, 
bebizonyította, Lajos előtt, hogy a zsoldosok egyáltalán nem megbíz
hatóak, és javarészüket elbocsátotta a szolgálatból. A másik figyelmez
tető jel a híres condottieri Wernher von Urslingen példája volt, aki a 
hadjárat során többször is pártot változtatott, s akinek később szintén le 
kellett mondani szolgálatáról.95 A hadjárat befejezése után csak kevés 
német zsoldos maradt magyar szolgálatban, közülük a tehetséges katona 
és a király ügyéhez mindvégig hű Ulrich von Wolffurth emelkedett a 
legmagasabbra. Wolffurth vöröskői várkapitány, később mosoni és sop
roni főispán lett, bejutott a magyar nagybirtokosok sorai közé.9^ Pél
dája azt bizonyítja, hogy a zsoldosvezetőknek viszonylag könnyen lehe
tővé vált, hogy a főnemesség tagja legyen. Ozorai Pipo, Stibor és később 
Giskra példája is ugyanezt a tételt igazolja. 

A nápolyi hadjáratok legfontosabb eredménye abban mutatkozott 
meg, hogy a magyarok — elsősorban a nagybirtokosok — megismerték a 
zsoldosságban rejlő előnyöket. A zsoldosság ezután általánossá vált 
Magyarországon, a zsoldoscsapatok számukat és főleg minőségüket te
kintetve véve egyre jelentősebb tényezői lettek a magyar hadseregnek. 
Magyarországon azonban olyan sajátos helyzet alakult ki, hogy a zsol
dosok — Mátyás állandó zsoldosseregétől eltekintve — többnyire nem a 
központosításra törekvő uralkodó, hanem a feudális anarchiát, széthúzást 
képviselő főnemesség szolgálatába kerültek, s ezzel gátolták a magyar 
társadalom egészséges fejlődését. 

92 „ A m a g y a r k i r á l y n a k a k i rá lyságból való távozása u t án a jó k a p i t á n y o k 
a la t t a német és m a g y a r l o v a s s á g . . . csendesen v ise lkedet t és n e m háborga t t a 
a lakosságot ." (Villani M. I. 17.) 

93 Lajos k i r á ly „ n e m is va lami súlyos vé t ségekér t kegye t len és borzasz tó 
bün te t é seke t m é r t magya r j a i r a " . (Villani M. I. 16.) 

91 Domenico de Grav ina : Chronica. (Murator i : Scr ip tores r e r u m I ta l i ca rum. XV.) 
150—155. old. Kükül l e i .Miskólczy, i. m. 181—182. old. Léonard , i. m. I I . 
56—60. old. Karácsony i J á n o s : À Laczkfyak a nápoly i had já ra tokban . Tör téne t i 
' é s Régészeti Ér tes í tő 1889. 139—140. old. 

95 V i l l an i M. I . 37. 
96 CD IX/2. 48. old. Magy. dipl. eml. II. 410. old., Kükül le i XXIV. 
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Magyar zsoldosok Itáliában. (1350—1380). 

„A magyar király nagy hadinépe a királyságban (Regno) maradt'" — 
írták až olasz krónikások Lajos visszatérte után. Lajos ekkor még nem 
adta fel a reményt, hogy Nápolyt birtokában tudja tartani, és ezért 
erős utóvédet hagyott hátra az országban. Ez az utóvéd még mintegy 
két évig állta a sarat a túlerővel szemben, majd a békekötés után (1352) 
egy részük visszatért Magyarországra. A másik részük azonban Itáliában 
maradt, s belőlük kerültek ki első ízben azok a magyar zsoldosok, akik 
több, mint harminc évig kisebb-nagyobb számban bár, de részt vettek 
Itália valamennyi háborújában. A legtöbb olasz városállam szolgálatá
ban találhatunk ebben az időben magyar zsoldosokat. 

A XIV. század második felében Olaszországban fellépő magyar zsol
dosok három nagy csoportból rekrutálódtak. 

1. A nápolyi hadjárat után Itáliában maradt magyar zsoldosok. Ezek 
létszámára nézve nincsenek pontos adataink, annyi valószínűnek látszik, 
hogy néhány száznál, esetleg ezernél többen nem lehettek. Szerepük 
azonban jelentős, mivel általában megbízható, jó katonáknak bizonyul
tak és éppen ezért a magyar zsoldosok keresetté váltak, az itáliai váro
sokban. Példéjuk arra ösztönözte az 1350-es évektől kezdve mind sűrűb
ben megforduló magyar segélyhadak katonáit, hogy zsoldosnak sze
gődjenek. 

2. A magyar segélyhadak katonái. 1355-től kezdve sűrűn jártak ma
gyar segélyhadak Itáliában. Tudjuk, hogy 1345-től Zára elfoglalásától 
kezdve 1381-ig csaknem állandó háború folyt Velence és Magyarország 
között. 1355-ben a magyar csapatok Dalmáciából velencei területre vitték 
át a háború színhelyét, s ezután több ízben — 1357-ben, 1368-ban, 1372— 
1373-ban, 1378—1380-ban — újabb és újabb magyar csapatok érkeztek 
Itáliába. Ezek, bár a legfelsőbb irányítás — elméletileg legalábbis — 
megmaradt a király kezében, mégis nagyobbrészt zsoldosnak tekinthetők, 
mivel többnyire Magyarország valamelyik szövetségese — a pápa, Fran
cesco di Carrara padovai herceg vagy Firenze — szolgálatában álltak, 
s ilyen esetekben ezek az államok is fizették őket.97 Lajos király több
ször is intette vezéreit, hogy csak az ő beleegyezésével vegyenek fel 
pénzösszegeket szövetségeseitől.98 Ezek a levelek azt bizonyítják, hogy 
ezek a segélyhadak már teljesen zsoldosoknak tekintették magukat. Még 
jellemzőbb Mórichidai Morócz Simon példája, aki 1360-ban a pápa 

97 A pápai szolgálatban állókra Id. Lukcsics, Schäfer és Theiner munkáin 
kívül Villani X. 10. Sautier, i. m. 103. old. stb. Az 1372—1373-as hadjárat során 
padovai és pápai szolgálatba lépőkre Theiner i. m. II. 131—133 old. TT 1910. 
3—5. old., OL Dipl. 41.887. Horváthyék 1380-i nápolyi vállalkozására Magy. dipl. 
eml. III. 387—389. és 450—452. old., Eisenhardt, Wilhelm: Die Eroberung des König
reichs Neapel durch Karl von Durazzo. Halle 1896. 15—16. old. Francesco di Carrara 
páduai fejedelem 1373-ban pl. levelet írt azokhoz a magyar lovagokhoz — köztük 
Toldy Miklóshoz —, akiket zsoldjába kívánt fogadni. („Eapropter quoniam 
volunt venire ad eam üli vigintl nobiles, qiu debent venire possunt, inter quos 
vellem libenter esse dominum Cogne Nicolaum [Toldy Miklós].") (TT 1910. 6. old.) 

98 „Intendamus, ob hocque nullum stipendium a domino Paduano recepiatis." 
— írta 1373. január 9-én Lajos király Himfy Benedeknek. (TT 1910. 3. old.) A király 
felszólítása azonban nem hozta meg a várt eredményt, Himfy csapatai továbbra 
is padovai zsoldban maradtak. (Magy. dipl. eml. III. HC—114. old.) 

128 



támogatására 6000 főnyi zsoldoscsapatot vezetett Romagnába,°9 és itt 
teljesen condottieri módjára viselkedett. 

". A magyar zsoldosok harmadik része egyenként vagy kisebb cso-
portoKban ment Itáliába, s itt vagy valamely nagy Compagniahoz csat
lakozott, vagy pedig városi szolgálatba állt. Számuk a második csoport
hoz képest jelentéktelen lehetett. Pontos adatokat nem tudunk róluk 
mondani, hiszen sem az itáliai városok számadáskönyvei, sem a magyar 
források nem említik a zsoldosok eredetét. 

Elhelyezkedésük módját tekintve a magyar zsoldosok három típusba 
sorolhatók : 

1. önállóan vagy kisebb csoportokban zsoldba szegődök. 1360 után 
csaknem valamennyi olasz város (Firenze,100 Milano,101 Velence, 102 Pisa,10'1 

Siena,10-* Padova,100 Nápoly,10" Bologna10? stb. alkalmazott kisebb nagyobb 
számban zsoldosokat, a legtöbben a pápa és Padova szolgálatába szegőd
tek, mivel ez a két állam szövetséges viszonyban állt a magyar király
sággal. Elég jelentős volt a nápolyi szolgálatban állók száma is. 

2. Idegen zsoldos kompániákhoz csatlakozott magyarok. A „Magna 
Societas Ungarorum"-tól eltekintve más, kizárólag vagy akár csak túl
nyomórészben magyarokból álló zsoldoscsapatokról nem beszélnek a for
rásaink. A magyar vezetők között sem találunk Wernher von Urslingen, 
Hugh Mortimer, John Hawkwood, Hans Baumgarten (Annichino di Bon-
gardo), Carmagnola Bartho-lomeo Colleoni jellegű és kaliberű condottieri -
ket. (Még leginkább Horváthy János közelítette meg ezt a típust.) A leg
több zsoldoscsapatban azonban állandóan találkozhatunk magyarokkal. 
Fra Moriale companiájában, az Urslingen, majd Landau vezetésével har
coló Grand Compagniában" mindig többszáz magyar zsoldos szere
pelt.10» A „Societas Alba" egyharmad része magyarokból állt.10^ A fi
renzei szolgálatba lépő „Societas Sancti Georgii" állományában magyar 
marescallust (Martzali Tamás) és nyolc.magyar caporalist találunk, ami 
legalább 170—180 magyar zsoldost tételez fel.110 Annichino di Bongardo 
haderejében is többnyire 4—500 magyar zsoldos szolgált.111 Ezek az adatok 

M W u r m : Kard ina l Albornoz, der zweite B e g r ü n d e r des Ki rchens taa tes . P a d e r 
b o r n 1891. 144—148. old. Lukcsics , i. m. 143. old. A korabe l i tö r téne t i for rások 
ada ta i , e l té rnek egymás tó l a hadse reg nagyságá t i l letően. Az A d d i t a m e n t u m p r i m u m 
ad Chronicon Cor tus ium (Murator i XVI. 391. old.) szer int 10 000 főből állott . Maga 
XII. 959. old.) szer in t 10 000 főből állott. Maga V. Orbán p á p a egyik levelében 
6000 m a g y a r ka tona zsoldba fogadásáról írt . (Ed. Saut ier , i. m. IP'S, old.) 

100 Fi renzére nézve Id. Schäfer , i. m. III. 149.. 178. old., Ricotti , i. m. II. 314— 
Ő16, old., 340—341. old., Magy. dipl . eml. II. 584—585. old. 

101 Milánóra nézve Id. Ricotti , i. m. II. 77. old. 
102 Velencére nézve Id. Magy. dipl. eml. III . 547. old. F rangepán-csa lád oklevél

t á r a (MHHD 33. köt.) 58. old. OL Dipl. 38.909. I t t l eg inkább a délvidéki földbir to
k o s o k — Frangepánok , Blagayak , Nelipicek vállal tak- zsoldosszolgálatat . 

io:s P i sá ra nézve Id. Schäfer , i. m. III . 273—286. old. 
to'' S iénára nézve Id. Schäfer , i. m. 368. old., Saut ier , i. m. 52. old. 
l"ô P a d o v á r a nézve Id. Labande , i. m. XLII—XLIII. old., Saut ier , i. m. 17. old. 
106 Nápolyra nézve Id. Ka tona , i. m. X. 60—61. old. Magy. dipl. eml. II. 447. old. 

Miskolczy, i. m. 250—262. old. . . . . 
10/ Bolognára nézve Id. Schäfer , i. m. I. 68—74. old. 
108 Villani G. XII. 113., Villani M. I. 48., VIII. 74., Schäfer , i. m. II. 467—469. old, 

•'•'109 Magy. dipl. eml. II. Ô26—627. old. Theiner , i. m. II . 419—426. old. 
HO Magy. dipl. eml. IL 639—631. old. 
i l l Villani M. X. 7. Wurm, i. m. 145 old., Schäfer, i. m. IL 324. old. 
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azt bizonyítják, hogy a magyar zsoldosokat az idegen kompániák szí
vesen maguk közé fogadták. Leginkább az angolokhoz csatlakoztak, a 
németekkel szemben egész itáliai tartózkodásuk alatt ellenségesen visel
kedtek, a kölcsönös kegyetlenkedések és ezek véres megtorlása állandóan 
napirenden volt. Ennek okát talán azzal magyarázhatjuk, hogy az Itáliá
ban harcoló magyarok jelentős része dunántúli származású volt és ez a 
vidék hosszú időn át szenvedett a német portyázok pusztításaitól. Az 
angolokkal szembeni jó viszonyt feltehetőleg katonai természetű ok 
magyarázza: mindkét nép nemzeti fegyvere, az íj volt, s ezért könnyeb
ben tudtak egymáshoz alkalmazkodni a csatamezőn. 

A magyarok valószínűleg azért nem alkottak önálló zsoldostársaságo
kat, mivel fő fegyvernemük a könnyűlovasság volt.112 Viszonylag csekély 
számú nehézpáncélos lovassal rendelkeztek. A XIV. század, mint tudjuk, 
a nehéz páncélos lovasság virágkora volt, a legtöbb hadsereg, így vala
mennyi itáliai zsoldostársaság is ezt tekintette fő fegyvernemének. A 
kompániák központi magját a nehéz páncélos lovasok alkották, a leg
kisebb taktikai egység, a lándzsa, sisak (barbuta), mind egy-egy pán
célos lovast és kísérőjét jelentette. Számos zsoldos jegyzék csak a pán
célos lovasokat említi meg, így csak ezek létszámáról van biztos tudo
másunk. Természetes tehát, hogy egy teljesen magyarokból álló zsoldos
társaság, nehézlovasai csekély száma miatt hátrányos helyzetbe került 
volna a többiekkel szemben. így a magyar zsoldosok számára előnyö-
sebbnek mutatkozott, ha már meglévő, zömében külföldi zsoldosokból 
álló társasághoz csatlakoznak, mintha önálló társaságot alapítottak volna. 

Az önálló magyar zsoldostársaság hiányának másik oka abban rejlik, 
hogy a magyar központi hatalom a XIV. században szilárdabb volt, mint 
a német birodalom, vagy Itália uralkodóinak hatalma. Lajos király, ál
landóan éber figyelemmel kísérte az itáliai eseményeket, hosszan tartó 
háború vívott Velencével Dalmácia birtokáért, és abban reménykedett, 
hogy a nápolyi királyság végül mégis csak magyar fennhatóság alá 
került. Politikájában fontos szerep jutott a zsoldosoknak, ezért igyekezett 
őket kézben tartani.112 Firenzéhez és Carrara Fraincescohoz írt, fentebb 
említett levelei azt mutatják, hogy meghallgatta szövetségesei panaszait 
a zsoldosok kártevéseiről és esetenként intézkedett is a kártevések meg
szűntetéséről, na Ez azt mutatja, hogy a magyar zsoldosok nem nélkü
löztek bizonyos fokú központi irányítást. Az sem volt véletlen, hogy a 
legtöbb zsoldos Padovába és az egyházi állam szolgálatában állt, — tehát 
Magyarország szövetségeseit támogatta. Találkozunk természetesen ezzel 
ellentétes törekvésekkel is, a Frangepánok például következetesen ve
lencei zsoldba szegődtek,n4 Annichino di Bongardo és Bernabo Vis-

112 Villani M. VI. 54. 
113 Gondoskodot t a r ró l , hogy a jog ta lanu l felvett összegeket visszatér í tsék, v a g y 

ha ez n e m vol t lehetséges, sa já t maga gondoskodot t az adósságok kiegyenl í téséről . 
(Ld. később Himfy Benedek b á n pénzügyeiné l . TT. 1910. 4—5. old., OL Dipl. 41.887. 
és 41.894.) 

114 Ricotti , i. m. II. 97. old. F r a n g e p á n - o k m á n y t á r CXXXVn. old. 
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conti115 seregében is hallunk magyarokról, ezek létszáma azonban a töb
biekhez képest jelentéktelenebb volt. A magyar zsoldosvezérek ezért nem is 
folytathattak önálló politikát, az ezt megkísérlő 'Morócz Simon is csak
hamar kegyveszteti lett, amikor sikertelen vállalata után vissztért 
Magyarországra.116 Főként ez okozza, hogy az önállóan politikát folytató, 
magát mindenkivel szemben függetlennek tartó condottieri ismeretlen a 
XIV. századi magyar történelemben. Csak a század utolsó évtizedében, 
a nagybirtokosok lázadása idején találkozunk ezzel a típussal. S egyál
talán nem tekinthető véletlennek, hogy éppen azok között találkozunk 
ezzel a típussal, akik, mint Horváthy János, vagy a Laczkfyak, ismerték 
az itáliai viszonyokat. 

Lehetetlen feladatra vállalkoznánk, ha megkísérelnénk tisztázni az 
Itáliában harcoló magyar zsoldosok számát és személyét. A korabeli ma
gyar történeti források adataiból- csupán a fontosabb vezetők nevét lehet 
megnyugtató módon felismerni. Rajtuk kívül néhány — rendesen birtok
adományozásban részesült kisebb nemes — túlnyomórészben familiárisok 
— neve maradt fenn. Az itáliai források valamivel bőbeszédűbbek. A 
városok kiadási jegyzékei évről évre meglehetős pontossággal számol
nak be a város anyagi helyzetéről, ismertetik a zsoldosok számát és a 
tisztségviselők neveit is. Ezek a nevek azonban a legtöbb esetben semmit 
sem mondanak számunkra. Általában csak a keresztnév és az apa ke
resztneve szerepel ezeken a listákon, ritkábban valamely helységnév leg-
többnyire a felismerhetetlenségig eltorzított formában (Marcus Teldi,*17 

Americo de Casenich,118 Symon de Mulebec119 stb.) Az olasz levéltárak 
ilyenvonatkozású anyaga még legnagyobbrészben feldolgozásra vár, 
csupán a nápolyi és a vatikáni levéltár anyagát ismerjük többé-kevésbé 
pontosan.120 A többiekre nézve meg kell elégednünk azokkal az adatok
kal, amelyeket az eddigi feldolgozások és okmánypublikációk — főleg 
Canestrini, Schäfer és- Ricotti munkái, valamint a Magyar történelmi 
emlékek (MHH) idevonatkozó kötetei nyújtanak. Mindez azonban rend
kívül kevés ahhoz, hogy megnyugtató képet nyerjünk. 

Vizsgáljuk meg először is azt, hogy a feudális uralkodóosztály sorai
ból személy szerint, kik vállaltak zsoldosszolgálatot. 1357 előtt nem 
találunk nagybirtokosokat a zsoldosok között. Az első Laczkfy Miklós, 
zempléni főispán (1357). (Azokat a főurakat, akik, mint Laczkfy István, 
Sóvári Soós László, Becsei Töttös és Vesszős, Drugeth Miklós, Konth 
Miklós stb., a nápolyi hadjáratban vagy később 1356—57-ben a velencei 
hadjáratban vettek részt, nem sorolhatók itt fel, mivel a magyar had
seregben hűbéres alapon teljesítettek szolgálatot.121) Laczkfyt 1360-ban 

115 Saut ier , i. m. 22. old. Ricotti , i. m. I I . 77. old. A Viscont iak k o r á b b a n a 
német—római császárság milanói főhiva ta lnokai vol tak. A XIV. században ők 
a ghibel in p á r t vezetői, Milánó hercegei . A p á p á k és a guelf pá r t évt izedekig 
ta r tó vé res és e redmény te l en harco t v ív tak e l lenük. 

116 Kükül le i XXXI. 
117 Magy. dipl. eml . III . 53. old. 
118 Schäfer , i. m. II . 285. old. 
HO Schäfer , i. m. IV. 187. old. 
120 E lsősorban Öváry Anta l , Miskolezy I s tván és The iner végzet t m a g y a r tö r 

t éne lmi t á r g y ú k u t a t á s o k a t a pápa i és nápo ly i l evé l t á rakban . 
121 Villani M. VII. 28. 
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Mórocz Simon, Athinay Miklós és feltehetőleg Toldy Miklós követte.1" 
A korabeli történeti források többnyire csak Nicolaus néven nevezik e 
három magyar hadvezért, így gyakran nem is lehet a három Miklóst 
egymástól megkülönböztetni. 1361-ben Czudar Péter és Marczaltői Ist
ván128 1365-ben Marczali Tamás,124 Himfy Benedek bán 1372-ben, Czudar 
György 1278-ban Miczkbánfai Ákos l379-ben,i25 Horváthy János, Bebek 
László és Ferenc, Héderváry György, Csuz Miklós, Kompolthy Miklós, 
Kállay Ubul, Széchenyi Kónya Ferenc,i26 és mások 1379-ben és 1380-ban 
jelentek meg Itáliában. Személyük főleg azért érdekes, mivel a vezetésük 
alatt álló zsoldosok neveit vizsgálat alá véve, meg lehet erről az oldal
ról is közelíteni a zsoldosság és a familiaritás viszonyát. 

Szekfű Gyula kitűnő tanulmányában azt állítja, hogy „valószínű, 
hogy Nagy Lajos nápolyi hadjáratai korában Olaszországban maradt 
csapatok is egy-egy úrból és ennek familiárisaiból állottak.127 Néhány 
adat valóban ezt bizonyítja.128 Több esetben kifejezetten familiárisok 
zsoldos szolgálatáról van szó, míg más esetekben a körülményekből fel 
lehet ismerni, hogy a szerződésben, vagy a zsoldos jegyzékben szereplő 
katonák egy-egy magyar dominus familiárisai voltak. 129 Legtöbbször még 
nem lehet felismerni őket, mivel a nevek felismerhetetlenek, vagy — 
ami még gyakoribb - semmitmondóak (mint Nicolaus filius Ladislai. 
Johannes filius Demetrii stb.), így azonosításuk lehetetlen. Számos példa 
azt mutatja viszont — ez főleg olyan zsoldoscsapatoknál fordul elő, ame
lyekben nem szolgáltak főurak —, hogy a zsoldosok neveikről ítélve 
különböző vidékekről vetődtek össze, 130 és így aligha lehetett közös 

122 Laczkfy, Mórocz és Athinay a leggazdagabb magyar családokból származ
tak. Laczkfy Miklós István nádor és András erdélyi vajda öccse, zempléni főispán 
volt. Mórocz Simon dunántúli földesúr volt, 1353 és 1362 között győri főispán. Elő
kelő pozícióját mutatja, hogy ebben az időben ő az egyetlen főispán, aki az okle
velek méltóságlistáján szerepel. (AO V. 345., 478. old.) 

123 Czudar Pé t e r r e ld. AO V. 542. old. OL Dipl. 24.675. és 41.957., Marczaltői 
I s tván ra OL Amadé lt. (232) f. 1. 626. 

124 1365-ben a Societas Sancti Georgii marescallusa. (Magy. dipl. eml. II. 639. old.) 
125 Trevisonál harcolt padovai szolgálatban. (Magy. dipl. eml. III. 187. old.) 
126 Valamennyien a Horváthy-féle zsoldoshadsereg tisztjei voltak. (Magv. dipl. 

eml. III. 387—388. old.) 
127 Szekfű, i. m. 52. old. 
128 Magy. dipl. eml. III. ICO—101. old. (Besenyő János familiárisai zárai zsold

ban. A hosszú időn át pápai szolgálatban álló Gréci János (Johannes de Grez) 
Laczkfy Miklós familiárisa volt. (Lukcsics, i. m. 134—135. old.) 

129 A Magna Societas Ungarorum Firenzével kötött szerződésében Athinay Mik
lós (Nicolaus filius domini Johannis de Achim) és Stephanus de Pereci, Emerico 
Parvo, valamint Andreasio Parvo „familiäres dicti comitis" szerepelnek. (Magy. 
dipl. eml. II. 584. old.) A Societas Sancti Georgiiben több Zalai (de Sala) nevű tiszt 
szolgálta Marczali Tamás marescallus parancsnoksága alatt. A Marczaliak ugyanis 
zalamegyei földesurak voltak és így nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a tisz
tek az ő familiarisai. (Magy. dipl. eml. II. 640. old.) 

130 A Societas Albában Zalai Mihály (Michaelis de Sala), aki később a Societas 
Sancti Georgiiban is tisztséget vállalt, Szamosi Lancelot (Lanzelottus de Samusce), 
Márki Péter (Petrus de Marchio) és Zagorjai Miklós (Nicolaus de Sagoria) szerepel
tek, nem valószínű, hogy. közös dominusuk lett volna, annál is inkább, mivel egy 
évvel korábban az akkor még nem túlságosan vagyonos Toldy Miklós állt a Socie
tas Alba magyar kontingensének az élén. (Magy. dipl. eml. II. 62C. old.) Az 1371-ben 
bolognai szolgálatban álló magyar zsoldosok közös dominusát is nehéz lenne fel
fedezni. Több délvidéki név (pl. Nicola de Fervenich, Stephanus de Fervenich, 
Stephanus de Gorigia) közös délvidéki dominusra — esetleg Széchy Miklós bánra — 
engednek következtetni, másokról — Nicolaus de Sala és Petrus de Marchio — 
viszont tudjuk, hogy korábban Marczali Tamás familiárisai voltak, akivel viszont 
a bolognai magyar zsoldosok között már nem találkozunk. (Themer, i. m. II. 
523—525. old.) 
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dominusuk. Az a körülmény, hogy a zsoldosok elág sűrűn felcserélték 
megbízóikat, de ilyen esetekben egyesek a régi helyükön maradtak — 
ez a jelenség mind a városi szolgálatban álló magyar zsoldosokra, mind 
pedig a zsoldoskompániákhoz csatlakozott katonákra jellemző — azt mu
tatja, hogy a zsoldosok közötti kapcsolat már nem kizárólag a fami-
liaritáson alapszik. A probléma megoldását egy Szekfű által idézett levél 
is előbbre viszi.131 A levelet Durazzói károly és Horváthy János írták 
1380 szeptember 18-án Himfy familiárisaihoz. Himfy, mint tudjuk még 
1379-ben visszatért Magyarországba. Ebben közlik a familiárisokkal, ha 
10 napon belül nem tudják kifizetni a zsoldjukat, visszamehetnek 
Magyarországba, ellenkező esetben elvárják tőlük, hogy továbbra is sere
gükben szolgáljanak. Ebből a levélből azt olvashatjuk ki, hogy a fami-
liaritás viszonya a familiárisok zsoldos szolgálatát is befolyásolták, de 
Himfy emberei ebben az esetben már nem familiarisi, hanem zsoldosi 
minőségben szerepeltek. Nem követték urukat vissza hazájukba, hanem 
tovább szolgáltak. E további szolgálat egyetlen előfeltétele az volt, hogy 
Himfy familiárisai rendszeresen megkapják a zsoldjukat. Ez az adat, 
valamint más adatok132 eléggé meggyőzően igazolták azt a feltevést, hogy 
a zsoldosság bomlasztóan hatott a familiaritás intézményére. A hűbéri 
jellegű kötelékek meglazultak, a familiáris azzal, hogy akár urát követve 
is, valamely zsoldostársaság tagjai sorába lépett, a szolgálat idejére meg
változtatta a kettőjük közötti jogviszonyt. 

Egyelőre a magyar zsoldosok létszámának megállapítása is leküzd
hetetlen feladatnak látszik. Számításainkat megnehezíti, hogy a zsoldosok 
egy része szinte évenkint váltogatta alkalmazóját; voltak olyanok is, akik 
mindössze egy évig voltak valamelyik város szolgálatában, mások mint 
pl. Nagy György (Georgius Ungarus), vagy Greczi János (Johannes de 
Grez1H3), ' több mint öt éven át pápai szolgálatban állottak. Viszonylag 
állandónak tekinthetjük — vezetői neve után következtetve — a Societas 
Alba magyar legénységét. A Magna Societas Ungarorum esetében viszont 
annak lehetünk tanúi, hogy a kompánia vezetői egy év alatt — a fővezér 
Athinay Miklós kivételével — csaknem teljes számban kicserélődtek.13* 
Az is megtörtént, hogy egyik zsoldostársaság a másiknak mintegy utóda
ként szerepelt, a Magna Societas Ungarorum magyar zsoldosainak egy 

131 „Universis familiaribus domini Benedict! bani in exercitu iam dicto (vagyis 
Durazzoi Károly és Horváthy János seregében) militantibus. Si decern diebus 
nobiscum in territorio ťueritis florentino in infra dictum tempus solutionis nostre 
ac: gagiorum vobis debitorum residium habere vos posse cognoveritis, pro vobis 
et vestris gentibus, quos tune reperiemi vos habere, qui quidam velint ad regia 
servitia remanere ex tunc vobis tenore presentium liberam concedimus recedanti." 
( T T 1910. 6—7. old.A 

132 Az 1353-ban pápai szolgálatban álló magyar zsoldosok között egyetlen olyan 
tisztet sem találhatunk, aki közös dominusuk lehetett volna. (Lukcsics. i. m. 134. 
old.) Ugyanezt a jelenséget csaknem valamennyi városi szolgálatban álló, tehát 
többnyire kisebb egységekben — posztokban — elhelyezkedett magyar zsoldos 
esetében is felfedezhetjük. 

133 Lukcsics , i. m. 130—135. old. 
134 1361-ben Athinay Miklós (Nicolaus de Ochim), Amerigus filius Hemerici, La

chslaus filius Johannis, Stephanus filius Becche, Michaelis dictus Elach stb. szere
peltek a társaság tisztjei sorában. (Magy. alpi. eml. II. 571—572. old.) 1362-ben 
viszont Athinayn kívül csak Ladislaus miles maradt meg, a töb'ajek teljesen kicse
rélődtek. Emericus de Kupa, Johannes filius Cibale (utóbbi később a Societas Alba 
egyik tisztje lett) és Athinay több familiarisa vezette a Magna Societas Ungarorum 
további harcait. (Magy. dipl. eml. II. 584—585. old.) 
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része az Alba Societas soraiba lépett és nagy a valószínűsége annak, 
hogy a társaság 1365-ben bekövetkezett szétzüllése után a zsoldosok egy 
csoportja a Societas Sancti Georgii-t erősítette1^ 

Mindezek figyelembevételével az 1350 és 1380 között Itáliában szol
gálatban álló magyar zsoldosok számát 20—30 000-re és ennek megfelelően, 
mintegy 1000 tisztre becsülhetjük. Ez a szám taián soknak tűnhet, azon
ban figyelembe kell vennünk, hogy a magyarok az 1360-as évektől kezdve 
hatalmas tömegekben árasztották el Olaszországot, s bár a krónikásoknak 
természetesen nem szabad hitelt adnunk, amikor tízszeres, sőt százezres 
tömegekről regélnek — pl. Treviso ostroma idején — a könnyűlovasságra 
alapított magyar haderő számára nézve mindig meghaladta a nehéz lovas 
nyugati hadseregeket. Az Itáliában megfordult magyar zsoldosok mint
egy 20—30 000-es összszámában a következő csapatok foglalnak helyet. 
A nápolyi hadjárat után Laczkfy András seregéből, mintegy ötszázra 
becsülhetjük azok számát, akik zsoldosszolgálatba álltak. Ez a csoport 
részben — kb. 150 fő pápai szolgálatba állt,136 részben más olasz városok
ban helyezkedett el, vagy a „Nagy Kompániába" szegődött.137 1357-ben 
Laczkfy Miklós mintegy 500 főnyi segélyhaddal érkezett Albornoz bíbor-
nok támogatására.138 Még ugyanebben az évben viszont arról értesülünk, 
hogy a pápa helytartójának főerejét 3000 magyar zsoldos alkotta.139 Az 
első időszakban tehát 1360-ig 3000—3500 zsoldos fordulhatott meg olasz 
földön. A második időszak magyar zsoldostömege — mintegy 6000 fő — 
Morócz Simon vezetésével érkezett Itáliába. Ezek zöme huzamosabb ideig 
— 5—6 évi is —, Olaszországban tartózkodott, maradványaik még 1369-
ben is Itáliában voltak. (A pápa szolgálatában 490 lovasse Pisáéban 90 
lovas1*1 stb.). Az 1372 után padovai szolgálatba lépő magyarokat kb. 4000 
főre becsülhetjük, Horváthyékat pedig 10 000-re (egyes feldolgozások sze
rint 7000-re.142) Ez az összesen 23—24 000 fő, hozzá lehet még azonban 
számítanunk azokat is. akik, vagy egyedül, illetőleg kisebb csoportokban 
érkeztek Olaszországba. Így óvatos becsléssel, de természetszerűleg csak 
megközelítő pontossággal 20—30 000-re becsülhető az itáliai háborúk har
minc esztendejében harcoló magyar zsoldosok száma. 

A magyar katonák zsoldja és szolgálat vállalásuk körülményei sem
miben sem térnek el a többi zsoldosokétól. A zsold összege 5 és 8 arany
forint körül ingadozott, a tisztségviselőké — conestabilis, marescallus stb. 
15—25 arany, a kapitányoké teljesen, különböző, a feladat nagysága és a 
vezetése alatt álló csapat erejének, a „munkaadó" város fizetőképességé
nek stb. megfelelő volt.143 Durazzoi Károly először 5000, majd később 

135 Michaelis de Sala (Zalai Mihály) mindké t zsoldoscsapat tisztje (caporalis) 
volt. (Magy. dipl. eml. II. 625. old., 640. old.) Valószínűleg az 1365-i perugiai ve reség 
u tán csat lakozot t a Societas Sanct i Georgiihez. 

Í3G Lukcsics , i. m. 131. old. 
137 Villani G. XII. 113. 
138 „Nicolaus Lack miles, qiu p ro rege Ungar ie et in subs id ium v e s t r u m et 

Sac ram R o m á n a m ecclesiam in I tal ia pa r t ibus ex i s t i t / ' (Bossányí: Reges ta . . . 
id. Lukcsics, i. m. 136. old.) 

130 Wurm, i. m. 134—137. old., Schäfer , i. m. I. 78. old., TT 1895. 165. old., The i -
ne r : M o n u m e n t a Hungar ica II. 53—55. old., Lukcsics, i. m. 136. old, 

150 Theiner , i. m. II. 460. old. 
Ill Schäfer, i. m. II. 279., 285., 286. old. 
142 Eisenhard t , i. m. 16—17. old.. Miskolczy. i. m. 227. old. 
143 Villani M. IX. 57. Ricotti, i. m. II . -77. old. 
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10 000 arany „tiszteletdíjat" csikar ki Firenzétől annak fejében, hogy a 
vezetése alatt álló zsoldoscsapattal megkímélteti a város és szövetségesei 
területét.144 A zsoldos a pénzbeli juttatáson kívül természetbeni ellátás
ban is részesült, fegyvereiről, lováról azonban magának kellett gondos
kodnia. A felszerelésnek teljesnek és hibátlannak kellett lennie, ellen
kező esetben büntetést kellett f izetnie.^ Az útközben elhullott lovak 
értékét viszont megtérítették. Ez elég tetemes összeg volt, a nápolyi had
járatok idején a magyar hadsereg például 30 000 lovat vesztett.146 

A fentebb elmondottakat figyelembe véve felvetődhet az a kérdés, mi
lyen anyagi és erkölcsi előnyökkel járt a zsoldos szolgálat vállalása a zsol
dosokra nézve. Az egyszerű zsoldosok és coporalisok számára nem túl
ságosan sokkal. Havi zsoldjukból fedezniük kellett a drága felszerelési 
költségeket, az élelmet és pótolniuk kellett a csatán kívül elhullott lova
kat is. A fegyverzetét illetően a magyarok valamivel kedvezőbb hely
zetben érezhették magukat, mint a többi zsoldosok, mivel fegyverzetük 
csupán sisakból, mellvértből, vaskesztyűből, lándzsából vagy nyílból és 
kardból állott.14? Ezeket a kiadásokat a havi 7—8 forintnyi zsoldból 
nehezen lehetett fedezni, különösen akkor, amikor csak -rendszertelenül 
kapták a zsoldot. Az is előfordult, hogy a zsoldosok a szó szoros értelmé
ben éheztek.14® Az a sok kegyetlenkedés, rablás, fosztogatás, amit joggal 
felrónak a zsoldosoknak, 149 részben fizetetlen állapotuk számlájára 
írandó. Az egyszerű zsoldos minden reménye olyan ellenség fogságba 
ejtése volt, akitől magas váltságdíjat lehetett kicsikarni. 150 Ez elég ritkán 

144 Magy. dipl. eml. in. 451. old., Eisenhardt, i. m. 46—47. old. 
145 Saut ier , i. m. 15. old., Ricotti , II . 340. old. 
146 Magy. dipl . eml. III. 178. old. 
147 L. Firenze város szerződését 1369-ben egy angol—magyar vegyes zsoldos

alakulattal. „Item quod omnes et singuli conestabiles et caporales Ungheri tenean* 
tur et debeant esse armati et muniti.'. ." ft 

Panzerone cum anima corazza di ferro (mellvért), quanti di ferro (vaskesztyű), 
capellina di ferro (könnyű vassisak), archo o lancia (ij vagy lándzsa), spade o col-
tello (kard vagy tőr). (A caporalisoknak nehezebb fegyverzetük volt, pl. nehéz vas
sisakot viseltek.) Zsoldjukkal kapcsolatban érdemes megemlítenünk, hogy az ango
lok és a magyarok, az íjászok és a páncélosok ugyanazt a zsoldot kapták. (Heten
ként 2 kis aranyforintot.) (Ricotti, II. 316—317. old.) 

Összehasonlításképpen ugyancsak firenzei adatok alapján közöljük a nehéz
lovas fegyverzetének értékét is. Összesen 11 librába (a libra a font középkorban 
használatos- elnevezése volt, súly- (0,56 kg) és pénzegységet jelölt. A különböző 
országok pénznemének értéke gyakran ingadozott és így csak megközelítőleg be
csülhetjük fel vásárlóerejüket.) Részleteiben: páncél 5 libra, kard 3 libra, kesztyű 
2 libra stb. A gyalogos fegyverzete ennél lényegesen olcsóbb volt, a páncél csupán 
3 librába került. (Ricotti, i. m. II. 340—341. old.) 

148. sautier, i. m. 17—19. old. 
149 Bongardo zsoldosai, mint „embervért szomjazó kiéhezett kutyák" garázdál

kodtak. (Miskolczy, i. m. 254. old.) A magyar zsoldosok kegyetlenül feldúlták 
Aversa és később Treviso környékét. (Villani M. I. 91. és VI. 50., 55.) Firenze is 
panaszkodott a szövetséges Societas Alba pusztításai miatt. (Vestre gentes in terri-
torio nostro ruptis federibus contra fidem . . . derobando, comburendo et homicidia 
perpetrando crudeliter comitanitis nostros . . . enormes . . . offensiones intulerint. 
(Id. Sautier, i. m. 137. old.) Francesco di Carrara szerint Himfy katonái súlyos 
károkat okoznak a szövetséges Padovának. „Nee credo — folytatja — quod . . . regia 
maiestas (Lajos király) gentes suas hue mississet, si credidisset eas territórium 
meum lesuras aut damonum michi . . . laturas." (TT 1910. 5. old.) 

' 150 A gazdagabb hadifoglyokért kapott váltságdíj hatalmas összegeket jelentett. 
Jó János francia királyért pl. olyan nagy váltságdíjat kértek az angolok — 3 millió 
aranyforintot —, hogy Franciaország nem is tudta kiváltani királyát, Maróthy 
László 40 000 aranyforintot fizetett a törököknek. Olyan esetről is hallhatunk, 
amikor a fogságba esett lovag egész vagyonát kénytelen feláldozni a váltságdíj 
kifizetésére. (Pl. Chateauvillaine francia lovag az angoloknak 1356-ban.) (Perroy, 
i. m. 466. old.) 
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fordult elő, mivel a tisztek saját foglyuknak tekintették a gazdagabb 
rabokat. 

Más volt a sereg vezetőinek a helyzete. Egyik-másik zsoldostársaság 
hatalmas vagyonnal rendelkezett. Villani tudósít, hogy a Wernher von 
Urslingen vezette „Nagy Kompánia" kincstárában 500 000 arany forintot 
őriztek.151 Urslingen rövidesen visszatért hazájában és ott dúsgazdag 
emberként halt meg. Több más zsoldosvezér — Hawkwood, Facino Cane, 
Fra Moriale — meggazdagodásáról is tudunk, bár kétségtelen, hogy töb
ben közülük — Landau, Sterz, Fra Moriale, Rinaldo Orsini, Horváthy 
János erőszakos véget értek. (Csak Landau esett el ütközetben, a töb
bieket meggyilkolták vagy kivégezték.) A magyar zsoldosvezérek közül 
senki sem futott meg nagy karriert. A német Wolffurth ugyan a magyar 
főnemesség sorába emelkedett, de esetét kivételes jelenségnek kell tekin
tenünk. A magyarok közül zsoldosszolgálata révén esetleg Toldy Miklós 
emelkedett magasra, más magyar zsoldos társadalmi felemelkedéséről 
nem beszélnek forrásaink. Ez természetes is, a zsoldosok messze idegen
ben nem kifejezetten magyar állami érdekekért harcoltak és emellett 
nem is értek el jelentős eredményeket. Magában Itáliában pedig azért 
nem akadunk kiemelkedő pályát befutó magyar zsoldosokra, mivel, mint 
tudjuk, nem voltak önálló magyar zsoldoscsapatok, a pápai vagy padovai 
szolgálatban álló magyar zsoldosvezérek kezét viszont túlságosan meg
kötötte a központi hatalom, így — Horváthy esetétől eltekintve nem is 
reménykedhettek számottevő anyagi sikerben. 

A magyar vezérek zsoldosszolgálata bizonyos mértékig egybefolyt 
hűbéri jellegű katonai szolgálataikkal, ezért jutalmukat földadomány for
májában kapták meg. Maga a zsoldosság egyikük számára sem hozott 
említésreméltó anyagi eredményeket. 

Vegyük szemügyre közelebbről az egyik magyar zsoldosvezér Himfy 
Benedek bolgár bán példáját. Himfy gazdag krassómegyei családból szár
mazott, a Laczkfyak közeli rokona volt.152 Először feltehetőleg 1354-ben 
járt Itáliában, később máramarosi comes, majd 1368-tól bolgár bán.15^ A 
bolgár harctéren sikereket ért el a törökökkel szemben és ezért nagy
kiterjedésű temesi és krassói birtokokat kapott.154 A katonai pálya eddig 
számára kifizetőnek bizonyult. Olaszországi szereplése már nem mond
ható ilyen sikeresnek. Hadjárata előtt kisebb-nagyobb összegű kölcsönö
ket vett fel, egyik hitelezőjének 60 arannyal, a másiknak 1000 arannyal 
tartozott, mindkettőért Lajos király vállalt kezességet.155 Itáliai tartóz

ni Villani M. I. 50. 
152 Laczkfy Imre egy levelében ..fráter carissime"-nek szólítja Himfyt. (OL 

Dipl. 41.896.) 
153 A Himfy család veszprémi származású volt, de birtokai jelentős részben 

Krassó megyében terültek el. (OL Dipl. 41.104. Pesti: Krassó megye története. III. 
44—45. old.) Himfy Benedek már az 1350-es években hatalmas adományokat kapott 
és Temes és Krassó megye egyik leggazdagabb birtokosává vált. (Hazai okm. I. 
222. old., OL Dipl. 41.197, stb.) 1363-ban pozsonyi főispán, 1365-től kezdve részt vett 
a törökök elleni hadjáratokban, ahol kitüntette magát. Erdemeiért Temesvár, 
Sebesvár, Orsova stb. várakat kapta. (CD IX/4. 120. old.) 1372—73-ban és 1377—79-ben 
a Padova segítségére küldött zsoldossereg parancsnoka lett. Ekkor az ország egyik 
leghatalmasabb földesura. 1381-ben halt meg. 

J5'i A fentieken kívül ebben az időszakban kapta meg Voját (Krassó tört. III. 
135. old), Egerszeget (OL Dipl. 41.786) és más helységeket. 

155 TT 1910. 4—6. old., OL Dipl. 41.893. 
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kodása idején is több kölcsönt vett fel, amelyeket csak évek múltán 
fizetett vissza.156 Egy hozzáírt levélben pedig arról értesülhetünk, hogy 
rokonai, a Laczkfyak azzal bíztatják, hogy a király rövidesen Itáliába 
megy és megtéríti eddigi károsodását.157 Úgy próbált magán segíteni, 
hogy Carrara Francesco padovai hercegtől kisebb összegeket vett fel, 
azonban ezeket az üzleteket Lajos király erélyes hangú levelei leállítot
ták.1™ A többi magyar zsoldosvezér itáliai szereplését még ilyen váz
latosan sem ismerjük, de bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a pályájuk 
hasonló volt a Himfyéhez, egyeseket, mint az ifjabb Laczkfy Istvánt és 
Kállay Ubult elfogtak és így nagyösszegű váltságdíjat kellett fizetniük, 
vállalkozásaik tehát anyagi szempontból nem igen tekinthetők sikeres
nek. Ez adatokkal szemben viszont rá kell mutatni arra az érdekes tényre, 
hogy Himfy 1373 — novemberében —, azaz röviddel Magyarországra való 
vissztérte után várat kezdett építeni.159 Vagyis akkor, amikor tartozásai 
egy részét a királynak kellett fizetnie. Ez a várépítés tehát mégis amel
lett szól, hogy à nagybirtokosok a zsoldosszolgálat, majd később a zsol
dosok tartása révén jelentős haszonra tettek szert. Nyereségük így is 
messze alatta maradt a többi zsoldosvezér anyagi sikereinek. 

A magyar zsoldosok katonai tevékenysége Itáliában. 

E rövid összefoglalás természetesen nem léphet fel azzal az igénnyel, 
hogy hű és pontos, részletekbe menő ismertését adja a magyar zsoldosok 
itáliai tevékenységének. Ezt sem a rendelkezésre álló tér, sem az adatok 
hiányos volta nem engedi meg. Célja csupán az, hogy a leglényegesebb 
események felvázolásával átfogó képet nyújtsunk a kérdésekről és meg
kísérelve a tárgyalt időszak periodizálását, elősegítsük a további kuta
tásokat. 

A magyar zsoldosok tevékenységét négy egymástól többé-kevésbé 
élesen elválasztható időszakra oszthatjuk: 

1. A nápolyi hadjáratok befejezésétől — tehát körülbelül 1352-től — 
1360-ig, azaz az első nagyobb magyar zsoldoscsapatok — a Magna Societas 
Ungarorum és Mórocz Simon nagy, 6000 főnyi segélyhada — megjele
néséig, 

2. 1360-tól 1372-ig, a harmadik velencei háború kitöréséig. Erre az 
időszakra az egyházi állam szolgálatában álló magyar seregek szereplése 
nyomja rá a bélyegét. A magyar zsoldosok létszámát és jelentőségét 
tekintve, ezt a periódust tekinthetjük az itáliai magyar zsoldosság fény
korának. 

3. 1372-től 1379-ig. Ez a Padova szolgálatában álló és a velenceiek 
ellen hadakozó magyar zsoldosság időszaka. A zsoldosok létszáma valami
vel kisebb, mint az előző szakaszban, csaknem kizárólag egy állam szol-

Í56 TT 1910. 7. Old., OL Dipl. 41.894. 
157 OL Dipl. 41.896. 
!•">« OL Dipl. 41.887 és TT 1910. 1—4. old. 
159 A várép í téshez 1373. november 23-án, t ehá t kevéssel I tál iából való v issza tér te 

u l á n fogott. (OL Dipl. 41.942.) 
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galatában állnak a magyar zsoldosok és erősödik a központi hatalom 
irányító szerepe a zsoldosok tevékenységében. 

4. A Durazzoi (Kis) Károly nápolyi vállalkozását támogató magyar 
zsoldosok, (1380—1385). Vezetőjük Horváthy János sokkal inkább elsza
kadt a központi irányítástól, mint az előző időszakban bármikor, a maga 
a vállalkozás nagysága és jelentősége is indokolja, hogy külön tárgyaljuk. 

A magyar zsoldosok itáliai szereplése tulajdonképpen akkor vette 
kezdetét, amikor Lajos király elbocsátotta szolgálatából a megbízhatatlan 
Urslingent, aki 3000 lovasával „rablásból élve Campániába. . . érke
zett".16') Wernher von Urslingen lovasai között magyarokat is találhat
tunk, erre nézve azonban nincsenek megbízható adataink. 1351 után ami
kor nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarok nem képesek arra, hogy nápolyi 
hódításaikat megőrizzék, a katonák lassanként idegen hatalmak szolgála-
táab álltak. Ez eleinte bizonyos nehézségekbe ütközött, mivel „a magya
rok a többi zsoldosoktól eltérően más szokásokat tartottak".161 A helyzet 
azonban csakhamar megváltozott. Először természetesen a közeli Nápoly
ban, majd később csaknem valamennyi olasz városállamban megjelentek 
a magyar szoldosok. Főleg a pápai állam volt az, amely nagyszámú ma
gyar katonát fogadott zsoldjába. A pápai állam számadáskönyvei 1351-
ben még nem írtak magyar zsoldosokról.162 1353-ban viszont már négy
öt conestabilist és ezek szerint 80—100 magyar zsoldost találunk pápai 
szolgálatban.163 1355 után ugrásszerűen megnőtt a pápai zsoldban álló 
magyarok száma. Ezt többek között az indokolja, hogy az erélyes 
Aegidius Albornoz bíboros16* célul tűzte ki maga elé a Patrimonium 
megtisztítását a lázongó hűbéruraktól. Sem az olasz, sem a német zsol
dosok nem bizonyultak megbízhatónak, ezért a magyarokhoz fordult. 
Volt idő, amikor 3000 magyar zsoldos is harcolt Albornoz seregében.165 

Ezek a harcok váltakozó sikerrel folytak, a magyarok a többi zsoldosok
hoz viszonyítva megbízhatóan viselkedtek, csupán néhányszor történik 
arról említés, hogy átálltak az ellenséges oldalra.166 Albornoznak azon
ban még ennek ellenére sem sikerült úrrá lennie a lázadók felett, a hű
béresek az Ordelaffiak hatalma csaknem csorbítatlanul megmaradt. 

A magyar zsoldosok nápolyi szereplését illetően történeti forrásaink 
meglehetősen szűkszavúak, i«? Annyit tudunk csak, hogy kezdetben a 
királyi hatalom ellen fellázadt nagy hűbéresek, így a casertai gróf.168 

majd 1354-ben Durazzoi Lajos seregében magyar zsoldosok is voltak. 
Johanna és férje Tarantói Lajos, akik ekkor már nem ellenséges, hanem 
inkább semleges viszonyban voltak Magyarországgal, arra kérték a ma
gyar uralkodót, hogy tiltsa meg zsoldosainak a lázadók támogatását. 

160 Villani G. XII. 113. 
1<>1 „Cumque ipsi Ungari habeant et observent ab aliis stiperidiariis novos ritus." 

(Id. Miskolczy, i. m. 252. old.) 
162 Theiner , i. m. II. 371—372. old. 
163 Lukcsics , i. m. 132. old., The iner , i. m. II. 378—383. old. 
164 Spanyol származású bíbornok, az 1350-es és 1360-as években a pápai állam 

kormányzója. 
16ő wurm, i. m. 246. old. 
lee villani M. X. 10. 
167 Ezt főleg azzal lehet indokolni, hogy aem a királyság szolgálatában álltak és 

így működésüknek nem maradt írásos emléke — szerződések, zsoldos listák stb. 
Először 1354-ben álltak Johanna királynő szolgálatába. 

Üi8 Villani M. III. 83. -
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Levelük értékes dokumentum a magyar zsoldosok szereplésére nézve.169 

Elmondották, hogy a magyarok korábban a „Regnum"-ot (a nápolyi 
királyságot) pusztító Annichino di Bongardo szövetségesei voltak, s arra 
kérték a magyar királyt, hogy ne háborgassák alattvalói Nápoly földjét. 
Nem tudjuk, hogy Lajos intézkedett e ebben az ügyben, de tény, hogy a 
magyarok korábbi szövetségeseiket kiszorították Nápolyból, s 1355-ben 
maguk is elhagyták- az ország területét. Feltehető, hogy a pápai szolgá
latban álló magyar zsoldosok számának gyarapodása legnagyobbrészt a 
nápolyi királyságból kivonult magyar katonáknak köszönhető. 

A pápai államon és a nápolyi királyságon kívül Sienábani™ és más 
olasz városokban is számos magyar zsoldos felbukkanásáról értesítenek 
forrásaink. Ezeknél fontosabb azonban a különféle zsoldostársaságokhoz 
szegődött magyar katonák sorsa. Legtöbbjük az ekkor Landau vezetése 
alatt álló „Nagy Compánia" soraiba lépett. Ezek később 1358 júniusában 
megsemmisítő vereséget szenvedtek az Alpok hegyei között a rablásaik
tól végsőkig elkeseredett parasztoktól,^i s ebben az összecsapásban több
száz magyar vesztette életét. A zsoldoscsapatok maradványai, így a ma
gyarok is a hírhedt Annichino di Bongardo hadába kerültek. Ez a csapat 
az egyházi állammal harcban álló Bernabo Visconti szolgálatába szegő
dött. A két tábor magyar zsoldosai így olykor egymás ellen is harcoltak. 

A magyar zsoldosok története szempontjából ez időszak kiemelkedő 
eseménye a Velence elleni hadjárat megindítása és Treviso ostroma volt. 
1356 júniusábani72 Zágrábban hatalmas magyar sereg gyűlt össze, hogy 
Velencét a „Terra ferma"-n (vagyis Itáliában) legyőzzék. A sereg, lét
száma az akkori időkhöz viszonyítva hatalmas volt, ha nem is hihetjük 
el a krónikások többszázezres adatait, n s kétségtelen, hogy legalább 25— 
30 000 főnyi haderővel számolhatunk. Ez a hadsereg természetesen zömé
ben mozgékony könnyű lovasságból állott és ezért könnyű lovasságot 
ismerő itáliaiak szemében valódi létszámánál lényegesen nagyobbnak 
látszott.' A magyar hadsereg legnagyobb részét a nagybirtokosok ban
dériumai alkották. Villani krónikájában értékes adatokat közöl a magyar 
főnemesség hűbéri hadkötelezettségéről. Szerinte valamennyi nagyhűbé
resnek — számszerint harmincat említ — 5000 katonával együtt három 
hónaponkint fel kellett váltaniuk egymást és az által Treviso ostromát 
folyamatossá kellett tenniük.H4 A bandériumokon kívül 3—4000 német 
zsoldos is szolgált az ismert Konrád Wolfurth és Konrad von Ellerbach 
(a monyorókeréki Ellerbach család őse) vezetése alatt.ns A hadjárat 
kudarcának egyik oka újból a magyar és német zsoldosok közötti ellen
tét volt. 176 Konrád Wolffurth és zsoldosai még a hadjárat befejezése 

169 Magyar dipl. eml . II. 447. old. 
170 S ienában 1355-ben t a l á lkozunk m a g y a r zsoldosokkal , amiko r a vá ro sban ú j 

ból fellángolt a h a r c a gueifek és a ghibel inek között . (Schäfer, i. m. III . 124. old.) 
171 Villani M. VIII. 74. 
172 Kükül le i XXVII. , Villani M. VI. 6G. 
173 CD IX/2. 471. old. 
174 Lajos „kiválasztotta 30 főemberét, s valamennyit 5000 lovas magyar kapitá

nyává tette és elrendelte, hogy mindegyikük hűbéri tartozása fejében 3 hónapig 
szolgáljon. A velencei háborút oly módon akarta folytatni, hogy a bárók kéthavon
ként felváltják egymást". (Villani M. VII. 28.) 

175 Kükül le i XXVIII. 
176 v i l l an i M. VI. 65. 

139 



előtt megtagadták az engedelmességet és elhagyták a magyar tábort. E 
hadjárat sikertelen befejezése után a magyarok nagy része zsoldosszol
gálatba lépett. Ebből a velencei területen harcoló magyar seregéből külö
nítette ki Lajos a pápát támogató segélyadatokat is. Az első mintegy 
3000 főnyi magyar segélycsapat élén Laczkfy Miklós zempléni főispán 
állt. 

1360-ban a magyar zsoldosok újabb hulláma árasztotta el Itáliát. 
A pápa kérésére Mórocz Simon pozsonyi főispánt, mintegy 6000 főnyi 
hadereje sietett a Viscontiak és Ordelaffi által szorongatott pápai kor
mányzó, a már ismert Albornoz bíbornok támogatására. Valószínűleg 
Toldy Miklós is, aki mint Pozsonyi alispán Mórocz Simon familiárisa 
volt ezen az úton került Itáliába. Mórocz ispán, akit az olaszok „Halál 
Simon" (Simon délia Morte) néven emlegettek, sem magára sem meg
bízójára nem hozott nagy dicsőséget. Serege a pontatlan zsoldfizetés kö
vetkeztében csakhamar felbomlott, részben a Viscontiak szolgálatába állt. 
Ebből verbuválódott az egyetlen önálló magyar zsoldossereg a Magna 
Societas Ungarorum is.177 Mórocz emberei maradékával említésre méltó 
eredmény nélkül rövidesen visszatért Magyarországra. A pápának tehát 
újabb segélyhadak után kellett néznie. Részben ez a kudarc is megerősí
tette az európai államférfiak — különösen a későbbi pápa V. Orbán — 
nézetét, hogy az egyre inkább fenyegető zsoldosinváziót valamilyen mó
don meg kell szüntetni. Az 1359-i bretigny béke után újabb nagy vesze
delem fenyegette az olasz városállamokat. A békekötés több tízezer angol, 
francia, ourgundi, breton és gaszkon zsoldost tett munkanélkülivé. Ezek 
a zsoldosok hatalmas tömegekben lépték át az Alpokat és a virágzó olasz 
városokban kívántak megélni. Gombamódra szaporodtak el az idegenek
ből álló zsoldoskompániák (Societas Alba, Societas Sancti Georgii, Com-
pagnia del Fiore („Virág"-társaság), Compagnia del Cappello („Kalapé-
társaság), stb. Újjászületett — részben magyarokból — Annichio di Bon-
gardo kompániája is. 

Ebben az időszakban jött létre az egyetlen tisztán magyarokból álló 
zsoldostársaság, a Magna Societas Ungarorum is. Eredetüket tekintve a 
társaságot megalapító magyar zsoldosok zöme Mórocz Simon levitézlett 
seregének maradványaiból kerültek ki, de csatlakozott hozzájuk a Bon-
gardo-féle kompánia többszáz magyarja is.178 A sereg Villani szerint 
3000 főből állott,179 ezt a számot el is fogadhatjuk, mivel a kompánia 
egy 1361-ben kötött szerződés tanúsága szerint 9 marecallusból — köztük 
két német tiszt, hat egyéb főtisztből, consularisból és számos (a szerződés 
sajnos, nem közli pontos számukat) conestabilisból álló tisztikarral ren
delkezett. Mivel egy-egy marescallusra általában öt conestabilis jutott, 
akik viszont 15—25 katonának parancsoltak, a szerződés aláírása idején 
tehát mintegy 2000 főből állhatott a magyar zsoldostársaság. Annichino 
di Bongardo zsoldosai azonban a harcok során csatlakoztak honfitársaik
hoz, így joggal következtethető, hogy a magyar zsoldoskompánia rövid 
ideig tartó fénykora idején elérte, sőt feltehetőleg meg is haladta a 3000 

177 Saut ier , i. m. 25. old. 
178 v i l l an i M. Ï. m. X. 49., G á r d o n y i : A középkor i zsoldos in tézmény és a m a 

gyarság . HK 1942. 138. old., Miskolczy. i. m. 254. old. 
1.!) Villani M. X. 50. 
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főt. A hadsereg vezetője Athinai Miklós sopronmegyei nagybirtokos volt, 
a tisztikar azonosítása azonban már nem ilyen egyszerű feladat, egyedül 
Becsei István (Stephanus filius Becche) és Oláh Mihály (Michaelis dictus 
Elach) nevei nyújtanak némi kiindulási alapot.180 A tisztikar többi tagjá
ról csupán annyit lehetett megállapítani, hogy egyikük sem szerepelt 
a korábbi ismert zsoldoslistákon, tehát feltehetőleg 1360-ban, Mórocz 
Simon hadában vállaltak először zsoldosszolgálatot. Neveikkel később 
sem találkozunk, ez annál- is inkább szembetűnő, mivel a Societas Albá-
hoz csatlakozott magyarok jelentős része nézetem szerint ebből a zsol
doscsapatból verbuválódott. A magyar zsoldostársaság története nem túl
ságosan érdekes. Annyit tudunk felőlük, 'hogy 37 000 aranyforint fejében 
megígérték, hogy Bongardo zsoldostársaságát kiűzik Nápoly területéről. 
Ezt az ígéretüket némi huzavona után végeredményben teljesítették és 
ezután elhagyták Nápoly területét. Egy részük Athinay Miklós vezeté
sével Johanna provencei birtokára került, itt végleg eltűnt szemünk 
előd.181 1367-ben Athinay már valószínűleg nem élt, mivel egy peres ügy
gyei kapcsolatban Petheu filius Nicolai de Othim nevével találko
zunk. !82 A magyar zsoldostársaság másik része Firenze felé húzódott. 
Valószínűleg ők adták azokat a magyar zsoldosokat, akik a Compagnia . 
del Cappello-ban szolgáltak, ez az állítás azonban még további bizonyí
tásra szorul.183 

Még egy nagy zsoldostársaság viselt dolgoiról kell röviden megemlé
keznünk, ez az 1360-ban alapított Societas Alba.^4 Tagjai között 1364-ben 
800 magyart találunk, köztük a legendáshírű Toldy Miklóst.i8» A kom
pánia váltakozva állt nápolyi, pápai és firenzei szolgálatba, érdemes rá
mutatni arra, hogy mindig a Bongardo-féle zsoldoscsapat ellenfelei között 
találjuk. Ez a körülmény végül is a zsoldoscsapat megsemmisítéséhez 
vezetett: 1365 július 29-én Perugia közelében véres csata tombolt, amely
ben az akkori Itáliában működő zsoldosság legnagyobb része leszámolt 
egymással. 186 Az ütközet Bongardoék megsemmisítő győzelmével ért véget. 
Mindkét küzdő fél soraiban nagyszámú magyar zsoldos harcolt, de a nagy 
rész a vesztes oldalt támogatta. Ez a csata, amelyben többezer zsoldos 
vesztette életét, az idegen zsoldosok fénykorának befejezését jelentette 
Itáliában. Ezek a külföldi zsoldosok pusztításaikkal, zsarolásaikkal ál
landó fenyegetést jelentettek az olasz városokra nézve. V. Orbán — akit 

180 A többi maresca l lus és consi l iar ius neve (Amerigus filius Hemerici . Ladis -
i a u s filius J o h a n n i s miles Lez valószínűleg udva r i k a t o n a volt] , Lau renc ius d ic tus 
T h u z J u t h e , Mar t inus filius Nicolay, Nicolaus filius S t ephah i stb.) tel jesen semmi t 
m o n d ó s z á m u n k r a . (Magy. dipl. eml. II. 571. old.) 

181 Miskolczy, i. m. 268. old. 
182 OL, Dipl. 11.282. 
183 Saut ie r (i. m. 33. old.) szerint a Compagnia delia Cappello 1362-ben a laku l t 

m e g és számos m a g y a r csat lakozot t hozzá. Mivel a Magna Societas U n g a r o r u m 
u to l só szereplése f irenzei t e rü le ten tö r t én t (Magy. dipl . eml . II . 584—585. old.), va ló 
sz ínűnek látszik az a feltevés, hogy a feloszlott m a g y a r zsoldos társaság t ag ja inak 
egy része csat lakozot t az új zso ldoskompániához . 

184 A Societas Alba magvá t azok az angol zsoldosok képezték , ak ik a b ré t igny 
b é k e (1359) u tán I tá l iába sodród tak . I t t c s a k h a m a r erős, angolokból , magya rokbó l 
és németekbő l álló zsoldostársaság verődöt t össze, me lynek élén kezde tben a n é m e t 
Sterz (lefejezték 1365-ben), majd az angol Hugh Mor t imer állott . A k o m p á n i a fény
k o r á b a n több min t 50(*0 lovasból és gyalogosból állt. (Ld. B r o w n i n g : The Condot t ier i 
c. munkájá t . ) 

185 Theiner , i. m. II . 419. old. „Magister Nicolaus de T h o d i . " 
186 Sautier , i. m. 59. old. 
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pedig rendkívül súlyos felelősség terhelt a zsoldosseregek elhatalmaso
dásért — ezeket a társaságokat „pestisthozó gonosztevőknek" nevezte,187 

a Machiavelli pedig Itália romlásának okát kizárólag a zsoldostársaságok 
tevékenységével magyarázta.188 

Már előzőleg is számos kísérlet történt a zsoldosok hatalmának meg
fékezésére. A pápa már 1345-ben keresztes hadjáratra kívánta a zsoldo
sokat felhasználni.189 Ez az eszme 1365-ben újból életre kelt, a zsoldosok 
pusztításai ekkor már elviselhetetlenné váltak. A pápa elsősorban a 
magyar királyt igyekezett rávenni arra, hogy hadaival forduljon a törö
kök ellen és „segítségül" több itáliai zsoldoskompániát — így a Societas 
Albat és a Societas Sancti Georgiit — kívánt Magyarországra küldeni.wo 
A terv hamarosan zsákutcába jutott, sem a zsoldosok nem voltak haj
landók elhagyni pompás vadászterületüket, sem Lajos nem kívánt ilyen 
kellemetlen és költséges szövetségestárssal hercba lépni az ismeretlen és 
az akkor még elég távoli ellenféllel, a törökkel szemben. A pápának ez a 
realitás minden alapját nélkülöző — bár jószándékú — terve kudarcot 
vallott. Más utat kellett keresni a kérdés megoldására. Firenze már 
1365-ben polgári milícia felállításával kísérletezett,191 azonban nem sok 
sikerrel. Az egyáltalán nem tökéletes megoldást az olasz condettierik fel
lépte jelentette, akik a század hetvenes éveitől kezdve mind sűrűbben 
szerepeltek az itáliai csatamezőkön és hamarosan kiszorították az idegen 
eredetű zsoldosokat. 

A magyar zsoldosok itáliai tevékenységét felvázolva megállapíthat
juk, hogy a zsoldosok száma nem érte el a korábbi évtizedekben Itáliá
ban szolgálatba lépők számát. Az egyházi állam, 192 Velence, Genova és 
Firenze,193 még akkor is alkalmaztak magyar zsoldosokat, de már nem 
oly nagy arányban. A tárgyalt időszak legfontosabb katonai eseménye 
a Velence elleni két háború volt (1372-1373 és 1378—1381). Ezek, bár 
nem jártak lényeges eredménnyel, kiemelkedő hadiesemények nem is-
nagyon fordultak elő bennük, mégis rendkívül érdekesek számunkra. 
Az erről az időszakról fennmaradt források érdekesek számunkra. Az 
erről az időszakról fennmaradt források ugyanis betekintést engednek 
nyerni a magyar hadsereg számos fontos kérdésére, így elsősorban a 
hadjáratok pénzügyi vonatkozásaiban. Többet tudunk a magyar seregek 
vezetőiről, elsőorban Himfy Benedek bánról, valamint a seregekben har
coló katonákról is, mint az előző évtizedekben. 

A hadjáratok jellemző vonásai közé tartozik az is, hogy a költségek 
túlnyomó részét, bár a magyar seregek közvetlenül az uralkodó irányí
tása alatt állottak nem a magyar állam, hanem szövetségesei, Padova és 
Genova fizették. A magyar csapatok létszáma kisebb mint korábban, az 

187 V. Orbán Albornoz bíbornokhoz írt levelében „hü socii sunt illi peccatores 
pestiferentes" néven emlegeti a zsoldostársaságokat. (Theiner, i. m. II. 432. old.) 

188 Machiavel l i : A fejedelem, XII. fej. 
189 VI. Kelemen pápa 1345. áprilisában már a török elleni háborúra tartalékolta 

Magyarország három évi pápai adóját. (CD IX/1. 296—301. old.) 
190 Saut ier , i. m. 41—53. old., CD IX/3. 438—439. old. Magy. dipl . II. 634—636. old. 
191 Valeri Nino: L'Italia nell'eta deí principati dal 1343 al 1516. Verona, 1941. 

173. old. 
192 Schäfer , i. m. I. 49. old., Theiner , i. m. II . 516. old., 523—525. old. Magy . 

dipl . eml . III . 48. old. 
193 Schäfer IV. 149. old. 

142 



ifjabb Laczkfy István mintegy 2000 katonával kezdte meg Treviso ostro
mát. 1373-ban 1000 osztrák zsoldos194 és Himfy Benedek bolgár bán alatt, 
mintegy 3000—3500 főnyi segélyhad indult Padova támogatására. A had
járat teljes kudarccal ért véget, a királyi bandérium élén harcoló 
Laczkfy István 3000 főnyi s e r e g e ^ döntő vereséget szenvedett és maga 
a vezér is harminc tisztjével egyetemben a velenceiek fogságába került.ise 
Az 1378—1379-i hadjárat még az előzőnél is kevesebb eseményt hozott. 
A magyar seregek élén Horváthy, majd Himfy állott. A haderő létszá
máról nincsenek megbízható adataink, mintegy 4—5000 főre tehetjük. 
Idegen zsoldosok alkalmazásáról nincsen tudomásunk. 

A magyar zsoldosok utolsó nagyobb arányú hadivállalkozása 1380— 
1381-ben zajlott le Itáliában.1^? Durazzoi Károly vezetésével hatalmas 
magyar, olasz, angol és német zsoldosokból álló sereg gyűlt össze, hogy 
kísérletet tegyen a nápolyi királyság meghódítására. A sereg vezetői 
között a kor leghíresebb condottierii — az angol Hawkwood, az olasz 
Barbiani, valamint a magyar Horváthy János is helyet foglaltak. w» A 
magyar sereg királyi ellenőrzés alatt állott, Horváthy azonban igazi zsol
dosvezér módjára viselkedett. A szövetséges városok területeit pusztí
totta, és Firenzétől hatalmas összeget, 20 000 aranyforintot zsarolt k i . 1 " 
A magyar kincstárnak ekkor ugyanis nem volt pénze a hadjárat finan
szírozására, és jóllehet, Lajos király felhatalmazta Horváthyt, hogy 
100 000 aranyat kölcsönözzön Firenzétől, vagyis más városoktól, a zsol
dosvezér — és maga Károly herceg is — jobbnak látták, ha reájuk bízzák 
a hadjárat anyagi alapjainak megteremtését. 

A hadjárat meglehetősen könnyű sikerrel végződött. 1381 augusztu
sára Károly már Nápoly ura lett s bár később is történtek kísérletek 
uralma háborgatására, haláláig — 1386 — meg tudta őrizni királyságát. 
Károly hadjárata és uralkodása az utolsó időszak, amelyben magyar 
zsoldosokkal találkozunk Itália területén. Az ország déli határain fel
tűnő veszedelmes ellenség, a török nem engedte meg, hogy a magyar 
katonák külföldön keressék szerencséjüket. Az 1395-ben meginduló sza
kadatlan háborúk állandó alkalmazást biztosítottak a magyar zsoldosok 
számára. 

194 Magy. dipl . eml. II . 174—175. old. 
195 A háromezres sereglétszám túlságosan gyakran fordul elő a korabeli törté

neti forrásokban. Lehetséges, hogy egy, számunkra egyelőre ismeretlen nagyobb 
taktikai egységet jelentett. Sokkal valószínűbb azonban, hogy pusztán arról van 
szó, hogy a krónikások minden átlagos nagyságú hadsereget 3000 főben, jelöltek 
meg. 

196 „Erant Hungari III. mille. Gentes Padue resistere non valentes, vilissime 
pošite sunt in fugam, captivos reliquentes ac vinctos . . . dominum Voyvodam 
(Laczkfy István), cum banderario et banderio (itt a bandérium szó zászlót jelöl) 
domini Regis . . . nec non alios XXX. notabilitates Hungaros." (Magy. dipl. eml. 
III. 52—53. old. 

197 A hadjárat részletes leírását Id. Baddeley: Queen Johanna, Léonard, i. m. 
ni. köt. és Eisenhardt, i. m. műveit. 

198 Miskolczy, i. m. 227. old., E isenhard t , i. m. 16. old. 7000 m a g y a r lovasról í r t , 
az események leírása, valamint a Firenzével a zsold ügyében folytatott tárgyalások 
a magasabb számot teszik valószínűbbé. 

199 M a g y . d i p l . e m l . I I I . 387—390., 428—430. é s 450—453. o l d i L a b a n d e , i . m . 81. o l d . 

143 



KÖZLEMÉNYEK 

AZ „I. VASÚTBIZTOSÍTÓ ŐRZÁSZLÓALJ" TÖRTÉNETE. 

Kovács Mihály alezredes. 

Az I. vasútbiztosító ezred (továbbiakban vb. e.) tulajdonképpen az 
I. vasútbiztosító őrzászlóalj (vb. zj.) utóda volt. Keretét a kievi partizán
iskola volt növendékei — a Szovjetunióból, Szaniszlóból — 1945. február 
23-án vonattal Debrecenbe érkezett elvtársak képezték. 

A Krasznogorszk 27/b. antifasiszta iskoláról ugyan nagyobb létszám
mal mentünk a kievi partizániskolára, azonban megfelelő kiképzés után 
három csoport bevetésre került s így 196 fő érkezett haza Szvetosinóból a» 
jelzett napon. A szaninszlói csoportból kb. 150 fő került hozzánk közös 
elszállásolásra Debrecen, Hatvan utcai elhelyezési körletünkbe. 

Hozzávetőlegesen egy hétig tartott berendezkedésünk, mely a körlet 
lakhatóvá tételéből, az ablakoknak nagy részben papírral való „beüvege-
zéséből", fekvési alkalmatosság beszerzéséből, az étkezés biztosításából 
állt. 

Egy-egy ilyen beszerzési útra egyszerre kb. 20—30 elvtárs is útba
indult zártrendben és az utcákon harsogva szálltak forradalmi dalaink 
hangjai, mint pl. „Fel vörösök, proletárok" stb. melyeket még a Szovjet
unióban nagy kedvvel tanultunk meg. Debrecen népének szokatlan volt 
a demokratikus honvédség, de még szokatlanabb volt dalainak szövege, 
voltak, akik elfordultak, de a tömeg, a nép az utca szélén állva tapsolta 
egységeinket. Már eléggé politikusak voltunk ahhoz, hogy osztályozhas
suk hallgatóságunk táborát. 

Első honvédelmi miniszterünket — Vörös Jánost — is azok táborába 
soroltuk, ahová a fejüket félrefordítók tartoztak. Hogyne tettük volna, 
mikor jelentkezésünk alkalmával — február 24-én — kikérte magának 
azt, hogy előtte, de máskor is egymást bajtárs szóval illessük. A meg
felelő rendfokozat után az „úr" szót követelte meg, illetve követelte 
volna . . . 

A napok teltek, ha nem is munka nélkül, azonban az elvtársakat 
a tenniakarás vágya fűtötte, hogy így vagy úgy felhasználhassa, értéke
síthesse mindazt a tudást, amit a Szovjetunióból magával hozott „Senki" 
nem törődött velünk különösebben — legalább is látszat szerint — s a 
mieink csak az ablakból nézték, mint vonulnak el. előttünk a jól-rosszul 
felszerelt, de lelkes 6. hadosztálybeliek, az állomás, illetve Ausztria felé. 
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Azonban mégis volt egy kis csoport, mely tudott létezésünkről, és 
valóban törődött is velünk. Ez a csoport az Arany, János utcában szé
kelő Párt volt s különösen Révész Géza és Bebrits Lajos elvtársak szá
moltak velünk. Révész elvtárs a párttagságunkat, Berbits elvtárs pedig 
a beosztásunkat intézte. 

Utóbbi március 1-én magához hivatott — akkor már mint a Közle
kedésügyi Minisztérium államtitkára — és ismertette, velem a tervét. 
Szándéka volt — szovjet mintára — egy zászlóalj felállítása, amelynek 
feladata vonatok kísérése és vasúti objektumok őrzése lenne. Majd vá
laszút elé állítót. Vagy a Honvédelmi Minisztériumban biztosítanak 
megfelelő beosztást, vagy — és ő igen szeretné az utóbbit, mondta — 
vállalnám a vb. zj. megszervezését és lennék annak a parancsnoka. Gon
dolkodás nélkül az utóbbi mellett döntöttem, egyrészt, mert pillanatok 
alatt elvonult előttem Vörös János miniszterrel történt első találkozá
som, másrészt pedig sok kedves emlék fűzött mindnyájunkat Berbits 
elvtárshoz még abból az időből, amikor az antifasiszta iskolán minden 
csütörtöki napon nehezen vártuk Öt, aki a nyomdából személyesen hozta 
lei, az „Igaz Szó" című magyar hadifoglyok lapját, melynek minden 
betűjét valósággal faltuk. 

így választottam, illetve kaptam meg a jogot az I. vb. őrzj. meg
szervezéséhez 1945. március 1-én. 

Mint a bevezetésben már említettem, a zászlóalj keretét — mely 
egyben „vezérkarát" képezte — a Szovjetunióból hazatért partizán — és 
-antifasiszta ( iskolások alkották. Ez a létszám azonban kevésnek bizo
nyult, mert a zászlóalj teljes létszáma 700 főre volt tervezve. 

Maga a feltöltés és a leendő feladatok tisztázása kb. egy hónapot 
vett igénybe. Figyelembe kellett venni azt a körülményt is, hogy a 
H. M. őrszázadába is tekintélyes létszámot emeltek ki: magába a 
H. M.-ba is különböző beosztásba, nem különben a rendőrséghez is. 

Április közepén a Kormány Budapestre történt áthelyezésével a zj. 
is Budapestre tette át állomáshelyét. Egy szakasz azonban visszamaradt 
Debrecenben az állomás, a MÁV javítóműhely, és az állomás széntároló 
helyének őrzésére. 

A Pestre érkező zj. a XI. ker. Daróczd út egyik épületében került 
elszállásolásra, ahol — hasonlóan a debreceni szállásunkhoz — elsősor
ban az épület lakhatóvá tételét kellett elvégezni. 

A zj. pság. a Dob utcai Közlekedésügyi Minisztérium épületében 
székelt. A törzsbe tartoztak a parancsnokon kívül Kertész Béla fhdgy. 
nevelőtiszt, Lóránt Imre hdgy. zj. sgt. dr. Felkai Dénes o. fhdgy. zj. 
vezo., Szilágjyi László hdgy, zj. „D" ti., Soós Béla fhdgy. gh. főnök, 
Sárvári Bertalan törm. élm. beszerző s'tb.... A törzs nemcsak a minisz
térium épületében székelt mint pság, de itt is volt elszállásolva. Fel
adatainkat a miniszter elvtárs, Kökény Mihály elnöki osztályvezetőjén 
és Karcag Imre elvtársakon keresztül szabta meg. 

A törzs részére Gábor József közlekedésügyi miniszter elvtárs és a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SzEB) elnöke közös magyar—orosz nyel
ven kiállított okmányon biztosította az egész ország területére az éjjel
nappali szabad mozgást, illetve a fegyver viselési engedélyt. A zj. be
osztottai pedig az országban lévő más, még kevés katonai alakulattói 
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(H. M. őrszd., Vasútépítő zp., Hírépítő zj., 1. és 6. ho.) való megkülön
böztetés céljából egy 9 cm széles nemzetiszínű karszallagot viseltek 
balkarjukon. A nemzetiszín fehér sávjában 2 cm magas betűkkel „Vasút
biztosító őrzj." volt olvasható. 

A zászlóalj egy-egy szakaszt adott Szombathelyre, Pécsre, Szegedre,. 
Békéscsabára, Szolnokra, Hatvanba, Miskolcra és Záhonyba, a Debre
cenben maradt sxakaszéhoz hasonló feladattal. A Pesten maradottak az 
Űjpest-i állomásnál és a Soroksári vasúti összekötő hídnál teljesítettek 
feladatot őrszolgálati minőségben, más részük pedig a vonatokat kísérte 
biztosítás céljából. 

Ebben az időben még csak távolsági vonatokkal számolhattunk rész
ben a kocsipark hiánya, részben pedig a szénhiány miatt. 

A katonák részére az élelmezés minimális volt mennyiségben és 
minőségben egyaránt. Erre egyébként később még visszatérek. 

A zj-nak fegyvere sem volt. A 700 főből álló zj-nak mindösze 15—20 
Mauser és Manlicher mintájú puskája volt. Ezek a fegyverek is gyűj
téseink eredményéből származtak. 

Később a Szövetséges Ellenőrző Bizottság biztosított számunkra meg
felelő számú fegyvert. 

Mielőtt a zj. további működéséré rátérnénk, meg kell említenem 
néhány mozzanatot, mely a történethez kapcsolódik. 

A legénység ruházattal el volt látva, de milyennel? Pl. a záhonyi 
szakasz, mint átkelő állomás a rend fenntartását biztosította, a jóvá
tételi szállítmányokat őrizte az átvételig. Történt egy alkalommal, hogy 
magyar hadifoglyokkal telt szállítmány érkezett haza a Szovjetunióból, 
melyet bizottság fogadott. A katonák leszálltak a lakosság kínálta őket 
s amikor beszállásra kaptak parancsot, a vb. katonákat is be akarták 
rakni a kocsikba. Ugyanis a fogságból hazatértek legtöbb esetben kül
sőleg inkább hasonlítottak reguláris hadsereg katonáihoz,mint a hazájuk
ban már tényleges szolgálatot teljesítők. Ruházatuk silány, rongált álla
potban volt, bakancsuk talpa sok esetben hiányzott, de legalább is rossz: 
volt. Gyakran voltam tanúja annak, hogy bakancsukba karton lapot 
vagy otthonukból érkezett levelezőlapot dugták be, hogy ne a közvetlen 
talpukon járjanak. Ruházatukkal a H. M. nem törődött. Más volt a hely
zet a partizániskolából hazatértek között. Volt szabónk, aki ruházatun
kat rendbeszedte még kinn, itthon azonban anyag hiány miatt nem 
tudta megfelelően javítani. Megítélésünk szerint Vörös Jánosnak leg
kevesebb gondja (vagy legtöbb) mi voltunk, mert ismerte felfogásunkat, 
no és a kommunista miniszterhez tartoztunk egyrészt. Velünk szembeni 
magatartása érezhető volt abból is, hogy tisztjeink sem kaptak ruhát. 
Csak azokat látták el ruhával, akiket már az igazoló bizottság igazolt
nak minősített. Ezek közé tartoztak a nyugatról hazatért tisztek, akiket 
hazatértük után 2—3 héten belül leigazoltak, minket pedig még hónapok 
múlva sem. Erre panasszal mentünk Révész Géza elvtárshoz, mire pár 
napon belül az igazoló bizottság magához hivatta rajtam kívül dr. 
Felkai fhdgy., Lóránt Imre fhdgy., Kertész Béla fhdgy, elvtársakat s 
még egy párat rajtunk kívül, de le sem ültettek bennünket s nem beszél
gettek el velünk egyenként, mint más nyugatossal tették, hanem a már 
előre elkészített igazoló okmányokat a kezünkbe nyomták, amihez az. 
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elnök egy pár kísérő szót is fűzött, mely szerint sok ilyen tisztre lenne 
szüksége hadseregünknek, mint mi vagyunk. Ilyen előzmények után 
jutottunk mi is 1—1 zsákvászonhói készült zsemleszínű öltönyhöz. 

Rendelet jelent meg arról is, hogy a Szovjetunióból hazaérkezette
ket a pk. egy rendfokozattal léptesse elő, a tisztekét azonban a miniszter 
magának tartotta fenn, egyeseknél 1—3 év rangelőnyzést biztosítva. 

Maga a vb. zj. kettős alárendeltségű volt. Anyagi, pénzügyi és fe
gyelmi szempontból a H. M.-hez tartozott, míg a feladatokat a Közleke
désügyi Minisztériumtól kapta. A vidékre küldött szakaszok és a Pesten 
maradottak feladatához tartozott az eddig felsoroltak közül a gépkocsik, 
vagy azok roncsainak gyűjtése, a lelőhelyeik bejelentése, melyeket vagy 
katonáink vagy a minisztérium megfelelő szakemberei vontattak be a 
Dob utcába, vagy az Ecseri uti telepre. 

Számos motorkerékpárt, de különösen személygépkocsit sikerült 
megmentenünk, mielőtt még azok alkatrészeit teljesen vagy csak rész
ben az arra illetéktelen személyek kiszerelték — illetve az egész jár
művet elvontatták volna. 

Mint már szó volt róla, a vb. alakulatainak meg volt a maga biztos 
kerete, mely erkölcsileg szilárd, politikailag megbízható volt. A létszám 
nagyobb része azonban nem sorozott, hanem önként jelentkezőkből állt, 
melynek néhány esetben"a hátránya is meg volt. Az ilyen esetek voltak 
azok, amikor maguk a katonák fosztogatták a kíséretükre bízott vonatot, 
vagy legalább is segítséget nyújtottak ahhoz. Adódott egy alkalom, 
mikor egy szerelvény textil nyersanyagot kaptunk a Szovjetuniótól bá
lákban, melyből a soroksári összekötő vasúti hídnál szolgálatot teljesítő 
őrség tagjai 9 bálát leemeltek a vonatról és az őrségen rejtették el. 

Más alkalommal, midőn a feldolgozott anyagból vittek ki a Szov
jetunióba jóvátételként és Záhony nem fogadta a szerelvényt az állo
máson levő vonatok zsúfoltsága miatt, az szerelvény több napot át a 
Fényeslitke-i állomáson rostokolt. Itt „őrizték" katonáink, melyből egye
sek tudtával az egyik vagont éjjel feltörték és az oda állított Mateosz 
tehergépkocsira rakták a szakértők megállapítása szerinti, mintegy 
180 000 méter végárut. A vb. zj. nyomozói megállapították, hogy az anya
got kulákoknak adták el, azok vitték el, amit elszállítás után otthonuk
ban ki a kéménybe, ki a kamrájába rejtett el és aztán befalaztatta. 
Amikor az egyik vallott a „kihallgatás" során, azt felelte, hogy miért 
csak őt „hallgatják" ki, mikor a Jóska is kapott az anyagból. Ilyen lánc
szerű „kihallgatás" során kb. 150 000 m anyag megkerült. 

Katonáinknak a fent említett 2 „ténykedése" volt, a legkiemelke
dőbb, de ezeken kívül is volt még 1—2 „kisebb akciójuk". Pl. jóvátétel
ben cukorszállítmány volt soron, amit úgy dézsmáltak meg, hogy a 
vagon deszkáiban levő görcsöket kiütötték, majd a szárazra kihúzott 
puskájuk csövét a lyukon keresztül a cukroszsákba döfték és megfelelő 
szögben azon keresztül csurgatták ki a kristálycukrot. A súlykülönbözet 
eltüntetése céljából a hiánynak megfelelő súlyú vasúti síneket erősítet
tek a tengelyek fölé. 

Ezek az esetek még az infláció idején, a feketézés dúlásának tető
pontja idején történtek, amikor az önként jelentkezőknek egy elenyé
szően kis százaléka, de kártékony része éppen azért jelentkezett szol-
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gálattételre, hogy mint az alakulathoz tartozó könnyebb szerrel folytat
hassa káros tevékenységeit. Ezek az elemek igen rövid időn belül lebuk
tak, és az akkori bíróság éppen az amúgy is súlyos gazdasági helyzet 
megszilárdítása céljából 1—5 évet szabott ki az illetőkre. E legmesszebb
menőkig elkövettünk mindent, hogy alakulatunkban nem kívánatos ele
mek be ne kerüljenek s alapos szűrésnek vettünk alá minden jelent
kezőt, melyen a nevelőtiszt és a „D" tiszt is jelen volt. Egy jelentkező 
pl. kérte, hogy vasútbiztosító lehessen. Ecseteltük neki a kérdést, hogy 
tudja-e a vasútbiztosítás milyen ténykedésekkel jár. Esetleg neki olyan 
helyen kell hidat őrizni, ahol csak akkor lát embereket, ha a hídon vonat 
megy át s abból kiintegetnek felé. ö ilyet nem akar — montlta — hanem 
csak vonatot kísérni. Az ilyen egyénekkel tovább nem is beszéltünk, 
hanem eltanácsoltuk rövidesen. Nyilvánvaló volt, hogy így könnyebb 
szerrel feketézhetett volna. 

Bátran elmondható, hogy azon elvtársak közül, akik a partizánisko
láról kerültek a vb. zj-hoz, egy sem tévedt meg, egy sem esett a nyerész
kedés lázába. Rájuk minden körülmények között lehetett számítani. Ök 
végezték a veszélyesebb és a nem mindig népszerű feladatokat. Pl. az 
újpesti vasútállomáson a szállításra váró vagonokat őrző őrök közül 
egyet lelőttek, másnap egyet megsebesítettek. A harmadik napon a volt 
partizániskolások kérték, hogy ők adhassák ott az őrséget. Az engedélyt 
megkapták és még azon az éjszakán egy szovjet harcosok ruhájába 
öltözött 6 főből álló fegyveres bandát tettek ártalmatlanná egy kb. 45 
perces tűzharc után. Az elfogottak, illetve sebesültek magyar huligánok 
voltak, akik — mint később kiderült — vetkőztetéssel foglalkoztak. 

Vonatkísérés közben nem egy sebesülés történt, sőt halál eset is. 
Általában 1+6 vagy 1+4 főből álló őrség kísérte a vonatokat. Az utasok 
zömét jobbára pestiek alkották, akik ruháikat vették el élelemért el
cserélni vidékre. A biztosítás szempontjából különösen kritikus hely 
volt Kisújszállás—Szolnok—Mezőtúr háromszög területe. Ezen a terü
leten bujkáltak a frontról lemaradt vagy megszökött harcosok és állító
lag a vlaszovisták, akik a magyar huligánokkal, együtt veszélyeztették 
a vonatok utasait. Utóbbiak természetesen szovjet uniformisban voltak, 
hogy az utasok a „szovjetek számlájára" írták cselekményeiket. 

Ezek a személyek vagy a végállomáson szálltak vonatra — és ez volt 
a gyakoribb — vagy pedig a már említett háromszögön belül ültek fel, 
de minden esetben ezen a területen hajtották végre fosztogatásaikat. 
Az utasokra pisztolyt vagy géppisztolyt fogtak és „davaj gyengi" fel
szólítással kezdték az utasok pénzének elszedését. Többektől a bőröndö
ket szedték el s adott pillanatban ledobálták a vonatról, majd maguk 
is utána ugrottak. 

Az asszonyok sikoltozására katonáink sokszor a tömeg miatt csak 
a vonat tetején tudtak — bár ott is tömeg utazott — a helyszínre sietni 
és az utasok segítségével tették ártalmatlanokká a fosztogatókat, vagy 
ha a vonat megállt a nyílt pályán üldözőbe vették a huligánokat. Elfo
gásuk esetén átadták őket a pályaudvarok szovjet parancsnokságának 
további intézkedés végett. f 

Egy alkalommal a minisztérium épületében magához hivatott úgy 
22 óra tájban Gerő elvtárs s közölte velem, hogy harmadnapon reggel 
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Bécsből érkezik mintegy hatvanmillió értékű műszerekkel megrakott 
szerelvény, melyeket még Magyarországról hurcoltak el. Ezt a rako
mányt a H. M. egyik tisztje veszi át Hegyeshalomban s nekünk úgy kell 
biztosítani, hogy az hiánytalanul, ép állapotban érkezzen meg. 

Másnap reggel magamhoz hivattam Nagy András szakaszvezetőt 
— vidéki paraszt elvtárs volt —, akit eddigi magatartása miatt az őrség 
parancsnokaként jelöltem ki is ismertettem vele a kapott feladatot. 
Mondtam neki, hogy együtt majd kiválasztjuk azt a 12 katonát, akiket 
beosztottakként mellé akarok adni erre az útra. 

.,Tessen rám bízni a kiválasztást" válaszolta Ö. Félóra múlva jelent
kezett a 12 honvéddel, akik első látásra nem éppen jó benyomást kel
tettek bennem. 

Nem lesz baj szakaszvezető elvtárs0 Nem! válaszolta ö. Ezekkel a 
bajtársakkal vállalom, hogy a szállítmány úgy érkezik haza, ahogy 
azokat átvesszük. Majd menetokmányt állítottam ki részükre és dél
tájban útbaindultak. 

A szerelvény másnap 17—18 óra között sértetlenül Budapestre érke
zett. Nagy szkv. másnap — tartalmilag — az alábbi jelentést tette: 
Hegyeshalomban egy százados bajtárs átvette a rakományt, majd útba
indultunk Budapest felé. A vonat Győrött két órahosszat állt, hogy vizet 
vegyen. Közben az átvevő tiszt parancsot adott arra, hogy a szerelvény 
felét le kell kapcsolni, mert erre a szovjet szereivény parancsnoka adott 
utasítást, hogy az övékét kell Budapestre elszállítani. Az őrséget ossza 
ketté s egyik fele őrizni fogja az itt hagyott részt, a másik pedig Buda
pestre kíséri a le nem kapcsolt részt. Erre vonatkozólag csak egy pa
rancsot hajtok végre, ezt pedig Gerő miniszter elvtárs adta a parancs
nokomon keresztül. Majd Nagy szakaszvezetőék fegyverrel kényszerí
tették a mozdonyvezetőt indulásra az állomásfőnök .tudta és engedélye 
nélkül, az őrség egy része pedig fegyverrel akadályozta meg a szerel
vény szétszakítását. A miniszter az őrség tagjait megdicsérte. 

1946 februárjában a feladatok nőttek és a Közlekedésügyi Minisz
ter a Honvédelmi Miniszterrel egyetértésben elvben ezred létszámra 
egészítette ki a zászlóaljat. A szervezés kereken 3000 főben rözgítette 
az ezred létszámát, melyben a törzsek létszáma is beletartozott. A fel
töltést gyakorlatilag a zászlóaljnak kellett önként jelentkezőkből fel
tölteni s az új megalakuló 3. zászlóalj keretét az 1. vb. őrzj. képezte. 

Az ezred az „őr" szócska elhagyása nélkül az „1. vasútbiztosító 
ezred" nevet kapta. A 3000 főből álló ezred négy zászlóaljra tagozódott. 
Székhelyei: Budapest, Szombathely, Pécs és Miskolc voltak. (A városok 
a hadrendi számozásnak megfelelően vannak felsorolva.) A zászlóalj
parancsnokok: az 1. zj-nál Budapesten Diénes Ödön őrgy., a 2. zj-nál 
Szombathelyen gr. Klébelsberg Ödön őrgy., a 3. zj-nál Pécsett Lévay-
Szabó János őrgy. és Miskolcon a 4. zj. pk-a Hajdú János őrgy. voltak. 

A zászlóaljak végrehajtó része 700—700 főből állt, összesen 2800 a 
fennmaradó rész az ezred, a zászlóaljak és a századok törzsét alkották. 

A zászlóaljak 4—4 századra tagozódtak s ezekből 1—1 szd. a zj. 
állomáshelyén teljesített szolgálatot, míg a többiek a zj. körzetében levő 
nagyobb városokban, amelyek egyben vasúti gócpontok is voltak. 

A századok már nem szerveződtek, illetve tagozódtak kisebb egy-
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ségekre, hanem a feladatoknak megfelelően a századok különítettek ki 
kisebb-nagyobb csoportokat. 

Az ezred feladata lényegében ugyanaz volt, mint előzőleg a vb. 
őrzj-é, de mind gyakrabban adtunk olykor 1—1 szakasznyi erejű cso
portot az újonnan épülő hidak, illetve az építő anyag őrzésére, mint pl. 
a szolnoki, tiszaugi, csongrádi hidakhoz. A tiszaugihoz egy megerősített 
századnyi egység ment ki, ahol a biztosítás mellett még az építési mun
kában is részt vettek, örséget kaptak a budapesti „Szabadság" és „Kos
suth" hidak építői is. 

Mint említettem a legénység továbbra is az önként jelentkezőkből 
tevődött össze — a tiszthelyetteseket is beleértve —, a tiszteket viszont 
a H. M. adta. A tiszeknek kb. 30 százalékát a volt úgynevezett nyugatos 
tisztek tették ki, akik között 3 gróf is volt. Egy a már említett gr. 
Klébelsberg őrgy., a másik kettő gr. Széchenyi és gr. Zichy századosok. 
Mindhárom a lovassághoz tartozott. Nem volt a régi hadseregnek olyan 
fegyverneme, mely a vasútbiztosító ezredben ne lett volna képviselve. 
Ezek a nyugatos tisztek 1947. közepéig elkerültek a vb. ezredtől, leg
többjük a 8. § alapján leszerelt, így egy részüket pedig régebbi vagy 
közvetlen a felszabadulás utáni cselekedetük miatt a NOT elítélte. Az 
ezredhez helyükre a Szovjetunióból hazatért volt hadifoglyok kerültek. 

Á vb. ezred megalakulása után szervezetileg a műszaki hadosztály
hoz tartozott, ami csupán az állománytábla szerinti papírformában nyil
vánult meg, mert továbbra is a Közlekedésügyi Minisztériumtól kaptuk 
közvetlenül az utasításokat s a jelentést továbbra is Kökény Mihály 
elnöki ov. vette tőlünk. A mű. ho. pk-a Tóth vőrgy. elvtárs volt, vezér
kari főnöke pedig Györgypál László őrgy. Utóbbi némely esetben érdek
lődött helyzetünk felöl. 

Az ezred megalakulása után 1. zászlóalját a Daróczi útról áttelepí
tette a volt Ludovika Akadémia épületének homlokzati részébe. Ablakai 
a padláson voltak s az épen maradottakat próbálták egy kis igazítás
sal felhelyezni a lakott részen. 

Tüzelő kevés volt ugyan, de annál több kidöntött fa az udvaron. 
A becsületes rész ezt használta tüzelőnek, egy kis hányad pedig a nem 
lakott szobák parkettáit feszegette fel, valamint a tornaterem borda
falait kezdte tüzelni. A kezdeményezőik büntetőintézetbe kerültek. 

1946 júliusában a Korányi Sándor utca részen az ott elhelyezett 
Hír. ép. zj. szerelte le a legénységét, amikor úgy 11—12 óra között 
hatalmas robbanás rázkódtatta meg af levegőt. Ablakok csörömpölése 
és kiabálások zaja verte fel az egész környéket. A színhelyre futva lát
tuk, hogy az épület egy része megrongálódott és hullarészekkel terített 
a kapu környékén az udvari rész. A hőség 30 fok körül lehetett. 

A robbanást szakértői megállapítás szerint — az okozta, hogy az 
egyik melléképület tövében elásott „V-2", vagy páncélököl földből ki
álló gyújtószerkezetébe rúghatott egyik már leszerelt, civilbe öltözött 
elvtárs. A robbanás 17 halálos áldozatot követelt. Törzs nélküli fejek, 
végtagok és sok ujj hevert szana-széjjel az udvaron. A halottakat a 
Szvetenai-intézetbe szállítottuk. Még másnap is gyűjtöttünk össze egy 
dobozba ujjakat, kéz és lábfejeket, melyeket a tetemek mellé beszállí
tottunk. 
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A robbanás Dömötör fhdgy.-ot is érte, 15—20 apró repeszdarab sebe
sítette meg. Öt az István-kórházba szállítottuk; 8 nap múlva meghalt, 
így az áldozatok száma 18-ra emelkedett. 

Az Akadémia épületébe történt beköltözésünk alkalmával alaposan 
átfésültük az épületet és udvar minden zegét-zugát, ahol nagymennyi
ségű lőszert és fel nem robbant lövedékeket találtunk. Ezeknek a helyét 
az udvaron körülcövekeléssel megjelöltük, a lőszeres pince lejáratát 
elzártuk s az elvtársakat figyelmeztettük a veszélyre. Mivel a veszély 
valóban fennállt, több ízben felkerestem Prffy György vőrgy. város
parancsnokot, s kértem a lőszerek és robbanó anyagok elszállítását. Ez 
nem történt meg. Azonban a robbanást követő 10—15 percen belül a 
szovjet parancsnokság megbízottaival kiszállt a helyszínre. Az intézke
dések ezután már gyorsan követték egymást és másnap reggel már több 
tehergépkocsi megkezdte a több vagonnyi lőszer elszállítását, mely 80— 
100 méterre volt tárolva a robbanás színhelyétől a pincében. 

A robbanásból származó haláleseteknek még nem volt vége. Kb. 
2 hónap elteltével újabb robbanás történt az Akadémia területén. A 
környék épületeiben vagy a környék utcáin megtalált és összegyűjtött 
fel nem robbant lövedékeket az Akadémia udvarára szállították be, ha
tástalanítás végett. Egy idősebb törm. elvtárs — a tűzszerészek parancs
noka —, lecsavarta a lövedékek gyújtófejeit. Egy azonban erősen be 
volt rozsdásodva, kulccsal nem volt csavarható, s hogy a menet meg
lazuljon, kalapáccsal ütögette. Ennek következtében a lövedék felrob
bant és a fölé hajló törzsőrmestert ketté szakította. Egy kb. 18—20 cm 
átmérőjű repeszdarab az Üllői út páratlan oldalán levő ház emeleti 
lakásának ablakát törte be. 

A Budapesten állomásozó 1. zj. az Akadémia épületéből 1947 feb
ruár havában a Halier (Hámán Kató) utcai Nádasdy laktanyába köl
tözött át. Ugyanekkor az ezred parancsnokság is ide tette át működési 
színhelyét a Közlekedésügyi Minisztériumból. 

Az áttelepülést követő 1 év múlva az ezred új parancsnokot kapott. 
A parancsnokságot Bárányi Tibor alezredesnek adtam át s én helyet
teseként működtem tovább. 

A laktanyába történt áttelepülésünk is nagyjában azonos munkák
kal kezdődött, mint eddig is valamennyi helycserénk. Első ténykedésünk 
a háború után beköltözött 10—12 család kitelepítése volt a már előre 
biztosított szükséglakásokba. Ezzel párhuzamosan ki hordottuk azt a 
300 m:i szemetet, amely az udvar egy részét 120 cm magasságban borí
totta. 

A laktanyában csak a Halier és Vaskapu utcai rész volt lakható. 
A Nádasdy utca felőli épületrészt 2 nagyobb találat érte a több kisebb 
között, melynek következtében a tetőtől a pincéig — az emeletet is 
átszakítva — beköltözhetetlen volt. Ez még a háború következménye 
volt. A romok alatt 3 hullát találtunk, köztük egy csendőr szakasz
vezetőt egyenruhában. 

Már hozzá edződtünk ahhoz, hogy mint annyi más előző helyünkön, 
itt is ablak hiány nehézségekkel találtuk szembe magunkat. Annyiban 
azonban szerencsénk volt, hogy a padlásra hordták fel annak idején 
az ablakokat, de szerencsétlenség volt abból a részből, hogy a Nádasdy 
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utcai épület padlásán voltak, ahol az ablakokban is nagy kár esett a 
belövések alkalmával. Asztalosaink a különböző méretű és még hasz
nálható ablakkeretekből sokat feldolgoztak, a hiányzókat pedig egy asz
talos vállalat újakból egészítette ki. 

Ügy látszott, hogy most már — lévén laktanyai elszállásolásban — 
végleges elhelyezésbe kerültünk. Nagyobb lelkesedéssel építette min
denki a körleteket annál is inkább, mert jócskán kaptunk anyagi támo
gatást épületanyagban. A tetőket becserepeztettük, az ablakokhoz üveget 
utaltak ki, egy szóval emberibb körülmények között élhettünk és dol
gozhattunk. Az infláció is véget ért már korábban s ami a lényeg, 
katonáinknak normális élelmezést biztosíthattunk az előző évekhez 
viszonyítva, amikor vonat kísérőink részére fejenként egy előrelátható
lag 4—5 napos útra fél kilogramm gyümölcsízt és ha sikerült, még 20—30 
dkg. kenyeret is tudtunk biztosítani. Pénzt kaptak kézhez azzal, hogy 
majd valahol útközben vásároljanak maguknak vidéken élelmet. 

„Arccal a vasút felé'" jelszó kiadásakor egységünk itthon maradt 
része — a szolgálat és őrség kivételével — egy emberig mind kiment 
a pályaudvarokhoz és segített a rom eltakarításában, melyben a Köz
lekedésügyi Minisztérium tisztviselői is — vezetőikkel az élen — tevé
keny fizikai munkát végeztek. 

A csempészések, disszidálások száma megnövekedett, Jugoszlávia 
részéről több határsértés történt, ami a magasabb vezetőséget arra kész
tette, hogy különösen a nyugati és déli határt megerősítse, ezért egy 
teljes zászlóalj megerősítést adtunk a határvadászokhoz. Egy századot 
a Budapest-i 1. zj. vezényelt, a másik két szd-ot az ország többi részéről 
vontuk össze az adott viszonyoknak megfelelően. 

A határvadászok átszervezése is megkezdődött. Üj zászlóaljak alakul
tak, melyekhez emberekre volt szükség, és a régi zászlóaljakat is fel 
kellett tölteni. Az ország vérkeringése is' egyre jobban szilárdult s a 
stabilizálódás folytán a vasútbiztosításra mind kevesebb szükség lettv 
így a vezényeltek soha nem tértek vissza a határvadászoktól. A vidéki 
3. vb. zj. is feloszlott és vagy a határvadászokhoz jelentkezett szolgá
lattételre, vagy pedig leszereltek. 

A Budapesten maradt 1. vb. zj. csak fokozatosan „halt el" — leg
alább is névleg. 

14 határvadász jz. alakult vidéken, és Bárányi Tibor alezredes — 
aki 1948 februárjától a vb. ezred parancsnoka volt —, 1949. augusztus 
1-én a Kiskunhalasi hat. vadász zj. pk-a lett. Személyemre pedig, tovább 
vezettem az újjá szervezett ,,15. határvadász vasútbiztosító zászlóaljat", 
mely a továbbiakban egyre inkább határvadász tiszthelyettes és. tisztes 
képző iskola lett, semmint vasútbiztosító alakult. Már csak a nevében 
viselte ezt, de a ténykedéseiben egyáltalán nem. 

Eme zászlóalj parancsnoki beosztását 1949. szeptember 15-én adtam 
át Buzsáky László szds.-nak és én pedig a Határőrség Főparancsnokság 
fegyelmi előadója, majd rövidesen anyagi osztályvezetője lettem. 

Természetes, hogy már az 1. vb. ezrednél is kevesen voltak olyan 
elvtársak, akik még az I. vb. őrzj. keretét képezték, de különösen alig: 
akadt 2—3 személy ezek közül, akik a 15. hv. vb. zj-nál megmaradtak 
volna. Természetes azért, mert ahogy fejlődött a honvédségünk, úgy 
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emelték ki a kádereket, elsősorban a volt partizániskolásokat. A vb. 
ezredtől sok elvtársat küldtünk a Kossuth Akadémiára hallgatókként 
azok közül, akik neveltjeink voltak és a sok nehézségek között is becsü
lettel helyt álltak. 

összegezve: Ilyen körülmények között jött létre és szerveződött át 
fokozatosan a volt „I. vasútbiztosító őrzászlóalj". Szereplése — egyesek 
„kisiklása" ellenére is — hozzájárult ahhoz, hogy az infláció alatt és az 
ezt követő időkben a gazdasági élet Hazánkban megszilárduljon. Egyre 
inkább biztonságossá tette az emberek utazását, megóvta épülő hídjain-
kat a szabotálásoktól, hozzájárult — hacsak részben is ahhoz —, hogy 
a vasutunk felépüljön, a gépkocsi parkunk nőjjön és — egy időben — 
biztosítsa nyugati és déli határunkat a kártevőktől. Nem egy esetben 
életük feláldozásával is tették ezt a vb. alakulat harcosai. 

Ahhoz, hogy egységeink helytállhassanak és helyt is álltak, döntő 
szerepe jutott a partizániskoláról és az antifasiszta iskoláról hazatért 
elvtársaknak, akik már a Szovjetunióban megfelelő politikai felkészült
ségre tettek szert, politikai és erkölcsi szilárdságukkal magukkal tudták 
ragadni és irányítani a többieket. 

Ügy érzem, hogy a Néphadsereg csírái már a Szovjetunió különböző 
iskoláin és táboraiban kisarjadtak és mindinkább terebélyesedtek haza
érkezésük után. 1945—46-ban a legénység zömét a nép fiai adták, akiknek 
jelentékenj'' része rövidesen tiszt lett s felváltották Vörös János nyugatos, 
horthysta tisztjeit. A vasútbiztosító őrzászlóalj ban is sokan teljesítettek 
olyanok szolgálatot, akik különböző magasabb katonai iskolák elvégzésé 
után ma is oszlopos tagjai Néphadseregünknek, vagy mint olyanokat, a 
Párt hívó szavára különböző magasabb funkcióba emeltek polgári vo
nalon. Csak néhányat szándékozom közülük megemlíteni: mint pl. Ugrai 
Ferenc vőrgy., Lóránt Imre vőrgy., Szilágyi Sándor ezds., Stráhl Sándor 
ezds., Gyémánt András ezds., dr. Felkay Dénes o. ezds., Orbán Miklós 
r. ezds., Sárvári Bertaián alez.. Csehi Tibor alez. elvtársak és még 
sokan mások. így történt. 

Jól esik az emlékezés . . . 
Budapest, 1958. december 25. 

153 



. . . . IGAZ ÜGYÉRT . . . . 
(Emlékezések és feljegyzések.) 

V. N. Vinogradov nyugállományú vezérőrnagy 
Tizenöt esztendővel ezelőtt történt. 

A Vörös Zászló- és Bogdan Hmelnyickij Renddel kitüntetett 159. 
Dnyeszteri tábori megerődített körlet* géppuskás-tüzér zászlóaljai^ mos
toha őszi időben, óriási nehézségek közepette, leküzdve a hegyes-erdős 
terepet, a fasisztákkal vívott szüntelen harcok eredményeként átkeltek 
a Keleti Erdős Kárpátokon. Ezt követően egy, a legnagyobb kiterjedésé
ben 400 km széles szakaszon tovább haladva, 57 nap alatt, október kölze-
pére kijutottak a Nagy-Magyar-Alföld és Észak-Erdély peremére.3 

A tábori megerődített körlet elnevezést viselő speciális csapatok a 
Nagy Honvédő Háború elején születtek, amikor az ellenség Moszkva, 
Leningrád és Sztálingrád felé tört, s evégből szükségessé vált a védelmi 
vonalak szilárd megerodítese és igen erős védelme. Ennek érdekében ezek 
az. alakulatok sok tűzeszközzel: géppuskákkal, aknavetőkkel, tüzérséggel" 
rendelkeztek, s teljességgel nélkülözték a csak puskával, vagy géppisz
tollyal felszerelt harcosokat. Az egyedül a tűzgépeket, kiszolgáló szemé
lyekből álló zászlóaljakban ezért kevés volt az ember, s így a zászlóaljak 
nem bírtak nagy mozgékonysággal. 

Védelemre hozták létre ezeket az alakulatokat, azzal az elgondolással, 
hogy helyhez kötve, elhelyezési körleteikben fognak majd harcolni. De 
miután a Szovjet Hadsereg döntő támadásba ment át, a tábori megerő
dített körletek is előremozogtak. 

Az említett csapatok parancsnokaként, velük együtt harcolva, átha-

1 Az ilyen elnevezésű alakulatok a háború első időszakában megerődített kör
leteket tartottak megszállva, azok védelmét látták el. Hadrendi elnevezésüket ké
sőbb, feladatuk megváltozása után is megtartották. 

'í A géppuskás-tüzér zászlóaljakat szintén a háború első időszakában hozták 
létre, kizárólag védelmi feladatok ellátására. 

Hadrendjük a géppuskás századokból és tüzér ütegekből állt. Bár a felada
tuk a későbbiek során megváltozott, hadrendjük és elnevezésük változatlan ma
radt. 

3 A 159. Dnyeszteri tábori megerődített körlet a 2. Ukrán Front 40. hadsere
gének alárendeltségébe tartozott, annak jobbszárnyán előnyomulva ért hazánk 
területére. 
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ladtam egész Ukrajna, Románia, majd a Kárpátokon át Erdély területén 
és októaber 27-ről 28-ra virradó éjjel Vitka és Szamosszeg között a Sza
moson halászcsónakokon és tutajokon átkelve — a fasiszták a hidakat 
felrobbantották, gázlók pedig nem voltak — Magyarország területére 
léptem.4 

Az él-alegységek könnyen szétverték az ellenség gyenge védelmét a 
folyó balpartján, s a zászlóaljak október 28-án reggel egyenesen men et bői 
harcba léptek és október 29-e reggelén a visszavonuló ellenség nyomában 
Mándok község alá értek. Az ellenség a község védelme helyett a Tisza 
mögé való gyors visszavonulást választotta. 

A helység lakossága örömmel fogadta a szabadságot hozó szovjet 
csapatokat. 

Az ellenséget üldöző zászlóaljak a Csaptól Szabolcsveresmartig ter
jedő szakaszon még ezen a napon kijutottak a Tiszához, de tüzérség és 
gyalogsági nehézfegyverek nélkül. Ezeket halászcsónakokon és tutajokon 
áthajózni nehéz lett volna, amiért is a kedvezőbb átszállítási lehetőségig 
az úton hátrahagyva, a Szamos jobbpartján meneteltek és csak azután 
érték utol saját zászlóaljaikat. 

A zászlóaljak kísérletei arra, hogy menetből, az ellenséggel közvetlen 
érintkezésben hajtsák végre a Tiszán való átkelést — nem sikerültek. 
A németek megerősítették a folyó jobbpartját, csapataik felkészültek a 
Tisza védelmére. Ezen túlmenőleg az a körülmény, hogy zászlóaljainknál 
hiányoztak a tüzérség és a gyalogsági nehézfegyverek, nem tette lehetővé 
a hadműveletek kifejlesztését a folyón való átkelés végrehajtására. 

Tőlünk jobbra. Csap térségében a szomszéd 4. Ukrán Front 138. lövész 
hadosztálya jutott ki vonalunkra; balról — nem sokkal később — a 40. 
szovjet hadsereg kötelékébe tartozó 4. román hadsereg 8, lovas had
osztálya. 

A Tisza vonalát elérve csapataink a következő lakott helyeket szaba
dították fel a fasiszta rablók hatalma alól: Zsurk, Záhony, Győröcske, 
Tiszaszentmárton, Tiszabezdéd, Tuzsér, Komoró, Ferencipuszta, Rozsély-
puszta, Szabolcs veresmart, Hedvig-tanya, Kapospuszta, Fényeslitke, Döge, 
Tornyospálca és még sok más helység. A helyi lakosság mindenütt öröm
mel fogadta felszabadítóit. De emlékeimben él az alábbi történet is: 

Ugy esett, hogy egy faluban — már nem emlékszem a nevére — 
kellett egy ízben éjszakázni, hogy azután reggel folytassuk a támadást. 
Én együtt harcoltam a családdal: a feleségemmel, Alekszandra Vaszil-
jevna Vinogradova orvosszázadossal és Vlagyimir tüzérfőhadnagy fiam
mal. Ha a helyzet megengedte, akkor az éjszakai pihenő helyén, rend
szerint közvetlenül az első vonal mögött szoktunk találkozni, ahol az 
egészségügyi részleg is települt. így történt ebben az esetben is. A ko-
mendáns szakasz parancsnoka, Nyikolajev hadnagy késő este talált rám 
a peremvonalban és jelentette, hogy az éjjeli pihenőre szolgáló helyiség 
elő van készítve. Gépkocsiba szálltunk, s a szállásunkra hajtottunk. Amint 

fi A megfogalmazás pontatlan, mert az egység már 1944. október 26-án ma
gyar területre lépett. Az e napon felszabadított helységek a magyar határon belül 
terülnek el. 
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odaértünk, megpillantottam a kapu előtt egy kis padon szorongva, be
bugyolálva ülő, láthatóan nagyon didergő feleségemet. 

— Mi történt? Miért nem vagy a szálláson? — kérdeztem csodál
kozva. 

— Azt hiszem, ez a ház éjjeli szállásra nekünk nem megfelelő. Mást 
kell keresnünk! — válaszolta. 

— De hát mi történt végül is? — tudakozódtam. 
— Amikor beléptem az udvarra — magyarázta a feleségem —, a 

magyar házigazda úgy nézett rám, mint egy fenevad, úgyhogy visszafor
dultam, s kijöttem anélkül, hogy visszatekintettem volna és . . . megvár
talak t éged . . . a küldönc valahová eltávozott . . . Látod, az udvar milyen 
magas kerítéssel van körülvéve? A ház mélyen hátul fekszik. Igen baljós!!! 
Menjünk, keressünk másik szállást. 

Nehezen sikerült megnyugtatni az asszonyt. Befordultunk az udvarra, 
beléptünk a házba. A magas, éltes, jóalakú, barna házigazda égő, hu
nyorgó szemekkel, valóban igen barátságtalanul nézett ránk. 

Tolmács még nem volt. Átmentünk a- számunkra kijelölt szobába. 
Megérkezett a küldönc, felállt az" őrség. A feleségem most már megnyu
godott. Megvacsoráztunk és nyugovóra tértünk. 

Kora reggel már várt rám a tolmács és a házigazda. Kitűnt, hogy a 
ház, amelyben mi éjszakáztunk, falusi iskola volt, a házigazdánk pedig 
a tanító, aki egyben a falusi bíró feladatát is ellátta. Most, reggel ő már 
egészen más volt. Vidám és szívélyes.. . Engedélyt kért és elmondta, 
hogy egész éjjel nem aludt; a falu utcáján volt, tapasztalta, milyen rendet 
tart fenn az őrjárat. Semmi különös esemény nem történt. A helybeli 
lányokkal már ismeretséget kötött néhány fiatal katona, a lányok 
hazakísérése után azok lakásába is be akartak menni, de az azonnal 
közbelépő őrjárat, elhelyezési körletükbe való távozásra kényszerítette 
őket. 

Ekkor én megkérdeztem a ' bíró-tanítót, mi a magyarázata annak, 
ahogyan bennünket tegnap fogadott? Tréfásan a feleségemre mutatva 
megfogalmaztam az asszony aggodalmait és félelmét. 

— Amikor a mi csapataink eltávoztak innen — mondotta a házigazda 
—, azt követelték, hogy a férfi lakosság velük együtt menjen. Kényszerrel 
is elhajtották őket. A magyar csapatok — folytatta ő — most csaknem 
teljesen njálasokból állnak.5 A pártonkívüliekből kevesen maradnak, a 
többségük, akik csak tehetik, az első alkalmas pillanatban átöltöznek és ' 
otthonukba szöknek. A nyilasok, vagy ahogyan mi most őket nevezzük 
„szálasistáJk", Szálasinak, az új hitlerista kreatúrának hívei, bizonygatták 
nekünk, hogy a bolsevik csapatok megcsúfolják a magyar lakosságot, 
kiégetik a szemüket, a hátukon a- bőrből vörös csillag formákat vágnak 
k i . . . és a legjobb esetben vasúti vagonokba rakva, szibériai bányákba, 
kényszermunkára szállítják őket. Amikor nekem hírül adták, hogy az 
iskolába egy magas rendfokozatú bolsevik parancsnok szállásolt be, na-' 

5 A Szálasi-puccs után a magyar csapatoknál a nyilas érzelmű tisztek aka
rata érvényesült, ők lettek a hangadók. Ennek hatása következtében tűnhetett úgy 
a kívülállók előtt, mintha a magyar csapatok „csaknem teljesen nyilasokból" 
álltak volna. 
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gyón megijedtem . . . Már elképzeltem, hogy elfognak- es Szibériába szál
lítanak . . . Nagyon féltem . . . 

Hát így történt. A bíró-tanító félt tőlünk, a feleségem viszont tőle 
rémült meg. 

Amikor reggeli után elindulóban gépkocsiba szálltunk, akkor a tanító 
és a valahonnan már előkerült háziasszony, hímzett terítővel letakart 
tálcán, egy szép, nagy kerek, ízletes fehér kenyeret hoztak nekünk. 

— Orosz szokás szer in t . . . fogadják kérem, orosz szokás szerint — 
ismételték. Melegen vettünk búcsút tőlük. 

Október 30-án a 40. hadsereg parancsnoka, Zsmacsenko F. F. altábor
nagy kitűzte a feladatot: a géppuskás-tüzérzászlóaljakkal szilárdan meg
tartani az elfoglalt balpartot, a többi erőkkel átkelést végrehajtani a 
Tiszán és hídfőt foglalni a túlsó parton, megelőzve, hogy az ellenség 
tovább erősítse ott állásait.6 Ám a fasiszták már szilárdan megvetették 
lábukat a jobbparton. A 138. lövészhadosztály október 26-án megkísérelte 
Csap városának elfoglalását. Egyik ezrede már be is vette a várost, de 
a fasiszták elkeseredett ellenlökései a hadosztályt a város elhagyására 
késztették. A hadosztály északkeleti irányban 5 km-re visszavonult. 

A Tisza ezen a szakaszon hegyifolyó jellegű, mély és keskeny völggyel, 
meredek, omladékos partokkal, bokrokkal és erdőkkel borított mocsaras 
árterülettel. Már maga a folyó is igen komoly természetes akadályt képez. 
Feneke köves, kavicsos, medre kanyargós. A víztükör szélessége 100 mé
terig terjed. A mélysége 1,5 méter, illetve ennél több. Gázlók egyáltalán 
nincsenek. A hidakat az ellenség felrobbantotta, a csónakokat és egyéb 
átkelési eszközöket eltüntette. A folyó sebessége 1,5—2 méter másod
percenként. 

A legnagyobbrészt erdős jobbpart, a terepet uraló magaslataival nagy 
előnyt biztosított az ellenségnek a védelemre. A mi partunkon levő kijá
ratok, valamint az egész víztükör az ellenség részéről belátható, puska, 
géppuska, aknavető és tüzérségi tűzzel belőhető volt. A helybeli lakosság 
bevonásával már kiépítettek egy összefüggő és néhány szakaszos harc
árkot, föld-fa tűzfészkekkel, fedezékekkel, nyílt tüzelőállásokkal. Elakná
sították a partjukon a folyóból kivezető kijáratokat, kiépítették a drót
akadályokat. 

Átkelési eszközökkel nem rendelkeztünk. Megerősítésül kellett volna 
kapnunk műszaki (utász) zászlóaljat, néhány könnyű, összerakható csó
nakkal, de ez az egység még útban volt. Az egyetlen, ötszemélyes halász
csónakunk mellé gyorsan, üres hordókból kötelekkel összeállított tuta
jokat készítettünk. 

Velünk szemben a 168. német gyalogezred védett a fasiszta Nyilas
keresztes Párt „nyilasaiból" álló 16. magyar zászlóalj"? alegységeivel meg-

6 A 40. hadsereg a 2. Ukrán Front jobbszárnyán tört előre. Feladata volt 
Záhony és Polgár között a 4. román hadsereggel együtt átkelni a Tiszán, lekötni 
az ellenség erőit és megakadályozni, hogy erőátcsoportosítással veszélyeztethesse 
a Budapest ellen irányuló főcsapás sikerét. E feladat végrehajtása során a 40. 
hadsereg, amelynek jobbszárnya a 4. Ukrán Front balszárnyával működött együtt, 
felszabadította hazánk keleti és északi szegélyét, majd Csehszlovákia területén 
harcolt tovább. 

7 Helyesen 16. ezred. 
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erősítve. Azután, hogy október 16-án Miklós Béla vezérezredes, az 1. ma
gyar hadsereg parancsnoka, törzsével és csapatainak egy részével átjött 
a mi oldalunkra, és a háborúból való „kilépési kísérlet" miatt Hitler által 
elmozdított Horthyt Németországba vitték, a német vezetés a kipróbált, 
és feltétlenül megbízható kádereket szigorúan kiválogatva, rendkívül elő
vigyázatosan és éberen kezelte a „szövetséges" magyar csapatokat. 

A megerődített körlet hét géppuskás-tüzér zászlóaljának személyi 
állománya, a Kárpátokon való átkelésnél elszenvedett veszteségei követ
keztében jelentősen megfogyatkozott. A megerődített körlet hadiállomá
nyának csupán 85—88 százalékával rendelkezett. 

Ennek ellenére másfélszeres fölényben voltunk a tüzérség kivételével, 
ahol ez a fölény jelentősen alacsonyabbnak mutatkozott. Ugyanakkor 
páncélosaink nem voltak, míg a szemben álló németekhez több mint húsz 
harckocsi tartozott. 

A folyón való erőszakos átkelésre hozott döntés számításba vette a 
teljes váratlanság tényezőjét, csapataink bátorságát, határozottságát és 
harci jártasságát. 

Az előkészületek rejtve folytak. Az egyidejű átkelésre négy, egymás
tól távol eső átkelési szakaszt jelöltünk ki. A főszakaszon a Komoró—Űj-
tanya-i átkelésnél a 361. zászlóalj működött. Ide összpontosult az utász 
szakasz segítsége, a tartalékok és a tüzérségi támogatás legnagyobb erő
kifejtése. Meg kell mondani, hogy a megerődített körlet tüzérsége nem 
rendelkezett lőszerrel. A Kárpátokon való átkelés után még nem volt 
idő utánszállítani. 

Az átkelési kísérletek a másik három szakaszon megtévesztésül szol
gáltak, abból a célból, hogy az ellenség erejét elvonják a főszakaszról. 
Bármely szakaszon elért siker esetén gyorsan hídfőt kellett elfoglalni 
és kiszélesíteni, majd kijutni a Csap—Sátoralj aú j hely-i vasútvonalra. 
A mi csapatainknál már szent hagyománnyá vált, hogy minden fontos 
ütközet előtt nyilvános párt- és komszomol taggyűlést tartottunk.« Ez 
történt november 1-én is, amikor minden egységben és alegységben rövid, 
de rendkívül lelkes hangulatú, komoly és szervezett gyűlésekre került 
sor. Ezeken az alegységek és az egyes harcosok ünnepélyes esküt tettek 
arra, hogy az ellenséget a Tisza túlsó partján megsemmisítik; tüzes be
szédek hangzottak el a pártba és a lenini komszomolba felvételre került 
harcosok és parancsnokok részéről. 

November 2., reggel 5 óra. 
A folyó völgyében végigsöprő szél hullámokat ver a víz tükrén. Az 

éji homály és a sűrű köd teljesen eltakarja a jobbpart körvonalait. Semmi 
nesz, semmi fény sem az innenső, sem a túlsó parton. Csendesség . . . 

Igyekezve, hogy mennél kevésbé fedje fel magát, száll csónakba az 
első csoport, az átkelés biztosítója: a 361. zászlóalj egyik ideiglenes szá-
zadparaincsno'ka (a Kárpáti harcok idején sok tiszt kidőlt a sorból s a 
zászlóaljakat és századokat gyakran ideiglenes parancsnokok vezették), 
Barinov hadnagy, utána Balickij, Ignatyev, Urjunin, Tkácsenkó géppus-

8 Megállapítása nem csupán a 159. megerősített körlet alakulataira, hanem 
az egész Szovjet Hadseregre vonatkozik. 

133 



kasok. A csónakkal egyvonalban a tutajokon Vasljajev hadnagy, a másik 
század parancsnoka, Silov alhadnagy szakaszparancsnok, Karpenkó és Zi-
gansin szakaszvezetők, Csugunov távbeszélő katona. A csónankot köte
lekkel erősítették a tutajokhoz. Elindultak a pa r t tó l . . . 

A hullámok dobálták a súlyosan megterhelt csónakot és a tutajokat. 
Az évszázados tölgyek és rönkök, amelyeket a fasiszták, hogy megzavar
ják az átkelést, előzetesen a folyóba dobáltak, felborították volna az át
kelési eszközöket, ha a vakmerő harcosok a csónakot és tutajokat a parttól 
való elindulástól kezdve' úszva nem kísérik. Vitézeink a tutajokba ka
paszkodva elhárították, illetve ellökdösték a folyó felszínén úszó akadá
lyokat. 

Nyikolaj Nyikolajevics Kalinyin alezredes, a megerődített körlet poli
tikai osztályának vezetője, Alexandr Szergejevics Dmitri j ev törzsfőnök és 
a törzs még néhány embere velem együtt lélegzetvisszafojtva figyelték 
az átkelést. Amikor pedig a csónak és tutajok a ködbe vesztek, megfeszí
tett figyelemmel hallgatóztunk, hogy felfogjuk a túlsó oldalról jövő leg
kisebb neszt is. Lövés dör ren t . . . Azután rendszertelen lövöldözés követ
kezett . . . Felhangzott a géppuska is . . . Igen, ez a mi géppuskánk! A part 
felső peremén feltűnt a tüzérségi tüzet kérő rakéta. Megdördültek az 
ágyúink, majd feltűnt egy visszatérő csónak és még kettő, h á r o m . . . Erre 
az időre a túlsó part felé újabb hat tutaj indult el. 

A jobbpart megázott süppedő homokjára elsőként Barinov hadnagy 
ugrott ki. A csónakból kiszállt géppuskások kötelekkel gyorsan a part
hoz húzták a tutajokat. 

A váratlan rajtaütés — az átkelés elhatározásának alapja — meg
zavarta az ellenséget, amely rohamozó századunk csapása alatt, rend
szertelen géppisztoly és géppuska tüzet nyitva, pánikszerűen menekült a 
századunk által gyorsan elfoglalt első árok egy részéből. 

Az ellenséges oldalon zsákmányolt csónakokat azonnal használatba 
vettük. 

Az átkelés sikerét elősegítette a köd és az átkelési szakasz kivá
lasztása. 

A csónakból és a tutajokból a jobbpart kis homokzátonyára való 
partraszállást elfedte a meredek szakadék, majd az erdő, amelyek holt
teret képeztek az ellenség tüze számára. A partraszállt század az ellenség 
tüzével szemben elérhetetlennek bizonyult, s az árok rohamozásához 
gyorsan ós könnyen fel tudta venni a harcrendet. A zátony lehetővé 
tette, hogy a zászlóalj többi alegységeit is veszteség nélkül a jobbpartra 
gyűjtsük. 

A két átkelt század Szinykov Anatoli j Ivanovics főhadnagy, ideigle
nes zászlóaljparancsnok vezetése alatt pirkadatra egy 500 méter széles 
és 200—300 méter mélységi kiterjedésű hídfőt foglalt el; birtokba vette 
az egész első árkot, valamint a második árok néhány szakaszát is. Foglyul 
ejtett 39 ellenséges katonát; zsákmányolt egy tüzérségi löveget és két 
géppuskát. 

A harcárkokért vívott küzdelemben kidőlt egyik szakaszparancsnok 
helyett, amíg a balpartról tiszti utánpótlás érkezett, Sepilov géppuskás 
harcos vette át a század vezetését és sikeresen látta el ezt a feladatot. 
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A 361. zászlóaljtól másfél kilométerre délnyugatra a 493. géppuskás
tüzér zászlóalj kelt át a folyón és megerősítette az elfoglalt hídfő bal
szárnyát. A többi átkelési kísérlet nem sikerült. 

Az éjszaka hátralevő részében és november másodika folyamán a 
fasiszták egész tüzérségük és aknavetőik támogatása mellett négyszer 
rohamozták meg a hídfő harcosait. Ezek azonban a balpart tűztámogatá-
sával szilárdan tartották állásaikat. Nagy segítségünkre volt a szomszéd 
17. Gárda lövész hadtest, amely Csap bevételéért ismételten szívós és 
nagyerejű rohamokat hajtott végre. Ezzel a hadtesttel szemben az elszánt 
ellenállást kifejtő fasiszták minden tartalékukat bevetették, úgyhogy 
harckocsik és önjáró lövegek a 361. zászlóaljjal szemben egyelőre nem 
mutatkoztak. 

A november harmadikára forduló éjjel a 494. géppuskás-tüzér zászló
alj egyik százada, a hídfő csatlakozására áthajózva megerősítette és kiszé
lesítette azt, az Üjtanyától keletre fekvő cserjésig. Ugyanezen éjjel meg
érkezett a műszaki (utász) zászlóalj és csónakokon azonnal átszállítottuk 
a hídfőre a gyalogsági nehézfegyvereket és a tüzérséget. Megkezdődött a 
drótkötelekkel egymáshoz erősített üres hordókon az úszóhíd építése. 

A hídfő gyalogos és különösen a tüzérséggel megerősített egységei, 
a hídfő területét két kilométer szélességűre és nyolcszáz méter mélysé
gűre növelték. November harmadikán visszavertek két rohamot, ame
lyet már önjáró lövegekkel és harckocsikkal is rendelkező, mintegy két 
zászlóaljnyi ellenséges gyalogság hajtott végre. Egy harckocsit tüzér
ségünk azonnal szét is lőtt. 

A harmadik rohammal az ellenség bekerítette a hídfőtől balra kissé 
elszigetelten küzdő századot, amely a 493. géppuskás-tüzér zászlóaljhoz 
tartozott. A hídfő szárnyának szilárd, bátor és önfeláldozó védelme köz
ben, az ellenségnek súlyos veszteséget okozva, a harcosok és tisztek pa~ 
rancsnokukkal együtt hősi halált haltak. A küzdő egységek — miközben 
még két ellenséges harckocsit megsemmisítettek —, a veszteségek ellenére 
szilárdan birtokukban tartották a hídfőt. 

A fasiszta roham idején feltámadt erős őszi szél, s a tüzérségi és 
aknavető tűz felkavarta a port és a homokot, amelyek ellepték és eltöm
ték az automata fegyvereket, valamint a tüzérségi lövegek zárszerkezeteit, 
úgyhogy ezek a fegyverek fel is mondták a szolgálatot. Vallás, vagy más 
segítség a balpartról — a tűzön kívül — lehetetlen volt. Az átkelőhelyet 
a fasiszták a legerősebb tűz alatt tartották, úgyhogy az gyakran hasz
nálhatatlanná vált. 

Erőink napról napra elkeseredett harcot vívtak a hídfő megtartásáért. 
Megerősítésükre rendeltük a 494. zászlóalj többi századait. A 361. zászló
aljat, amelynek állománya rendkívül kifáradt és nagy veszteségeket szen
vedett, felváltottuk az 500. géppuskás-tüzér zászlóaljjal. Átcsoportosítást 
hajtottunk végre a balparton és két géppuskás-tüzér zászlóaljat felsza
badítva, azokat Is a hídfőre küldtük. A lőszerkészletet a normának meg
felelően feltöltöttük. A szomszéd 17. Gárda hadtest újabb erős rohamot 
készített elő Csap városa ellen. 

A szomszéddal együttműködve november 7-én hajnalban a hídfő 
három zászlóalja, a megerődített körlet egész tüzérségével és összes akna-
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vetőjével a fasiszták állásaira mért 8 perces igen erős tüzérségi tűzcsapás 
után, rohamra indult. Az ellenség védelmének teljes mélységét áttörni 
nem sikerült. A zászlóaljak benyomultak Ördögösház és Űjtanya helysé
gekbe, elfoglalták a Révleányvártól délre húzódó töltést, és a hídfőt jelen
tősen kiszélesítve, helyzetüket megjavítva megkapaszkodtak. A harcban 
93 ellenséges katonát ejtettek foglyul, géppuskákat és egy tüzérségi löve
get zsákmányoltak. 

Nem sokat késett azonban a fasiszták ellenlökése. Harckocsikkal meg
erősített két gyalogos ezred rohamozta meg a hídfő hős védőit. Az elkese
redett harc egész nap dúlt, ám a mieink az elfoglalt területből talpalatnyit 
sem engedtek át az ellenségnek. Az alegységek, a parancsnokok és egyes 
harcosok önfeláldozóan, hősiesen küzdöttek. A páncéltörőágyús raj pa
rancsnoka, Mal'kov szakaszvezető, az állásainkat rohamozó tíz harckocsi
ból hármat közvetlen irányzással megsemmisített. Szomszédja, az ugyan
ilyen beosztásban harcoló Plohich komszomol-szervező, Borovik irány
zóval és Jakovlenkó harcossal ugyancsak kilőtt egy harckocsit, egyet 
pedig felgyújtott. A többi páncélos a kibírhatatlan tűz miatt visszafordult. 
E roham alatt elpusztult egyik páncéltörőágyúnk egész legénysége. Egye
dül Salagin hajtó maradt életben. Ekkor ő állt a löveg mellé és folytatta 
a tüzelést, amíg a rohamot vissza nem verték. 

Artamonov hadnagy szakaszparancsnok vezette a harcosok rohamát 
a fasiszták kezében levő töltésért és az ellenség állásaiba eisoként bejutók 
között halt hősi halált. Ebben a harcban Mirocsinyenkó géppuskás félel
met nem ismerve a töltésre kúszott, s az ellentámadást visszaverve, gép
puskájával negyvennél több hitleristát kaszált le. 

Tüzérségi tűzcsapással az ellenség a peremvonalon megsemmisítette 
a 496. zászlóalj első századában, a 76 mm-es páncéltörő löveg kezelősze
mélyzetét. A fasiszták zsákmányul akarták ejteni a löveget és mintegy 
20 katona örömujjongva rohant felé. A felderítésből visszatérő Rjabuszov 
harcos azonban megelőzte őket. Sikerült betöltenie a löveget és közvetlen 
közelről srapnellel fogadta és megsemmisítette a lövegre törő fasisztákat. 

A nap végén az ellenség rendkívül elkeseredett erőfeszítéseket tett, 
hogy kiverje a védőket elfoglalt állásaikból és a hídfőről a folyóba szórja 
őket. Ám ezek mintha csak gyökeret vertek volna a Tisza jobbpartján. 
s az ellenség minden kísérlete füstbe ment. 

Így köszöntöttük mi nagy ünnepünket, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 27. évfordulóját. 

Szilárdan megkapaszkodva, állásait műszaki berendezésekkel, mes
teri tűzrendszerrel megerősítve, a megerődített körlet elkeseredett har
cokban megtartotta a hídfőt. Az ellenséges védelem teljes mélységének 
áttörésére erőnk nem volt elegendő, ezért kivártuk a szomszédos 17. Gárda 
hadtest sikerét, hogy vele együttműködve törjük át az ellenség védelmét 
és a Csapot védő ellenséges egységek hátába kerülve, kijussunk a város
ból nyugatra vezető útra. 

November 9-én a hídfő egységei visszavertek öt heves rohamot. Csu
pán az első roham alatt, peremvonalunk elérése előtt, tüzérségi tűzzel 
szétlőttek 8 harckocsit. így ment ez mindennap. A fogságba esett ellen^ 
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séges katonák a fasisztáknak ä hídfő felszámolására irányuló elszánt 
szándékáról vallottak. 

November 21-én a jobbszárnyunkon küzdő 138. lövész hadosztályt 
a 2. gárda legideszant hadosztály váltotta fel. Felkészülve a rohamra, ez 
a hadosztály elfoglalta Csap keleti peremét. November 23-án az egész 
hadtest támadásba ment át. 

A megerődített körlet 491. jobbszárny zászlóalja, együttműködve a 
2. gárda legideszant hadosztály ezredével, Záhony közeiében a felrob
bantott hídnál csónakokon és tutajokon átkelt a Tiszán és Tárkány falu 
irányában támadva, elfoglalta a jobbparton Šalamúnova és Matyi jasov 
falukat. A 491. zászlóalj után átkelt a tartalékban levő 494. zászlóalj is. 
November 25-én ezek a zászlóaljak egyesített erővel elfoglalták Kistár-
kányt, Nagytárkányt és Földvárt. Ám a hadtest támadása az erősen meg
erődített Magyarország és Csehszlovákia közötti államhatárba ütközve 
kezdett veszíteni üteméből, érezhető volt, hogy „elfulladhat". 

Elkövetkezett a hadtestnek nyújtandó harctámogatás pillanata. A 
hídfőn harcbavetésre kerültek a megerődített körlet zászlóaljai. A mű
szaki zár átjáróinak aknamentesítése, valamint az ellenséges állásokra 
mért háromperces heves tüzérségi tűzcsapás után, a hadtest egységeivel 
együttműködve, a megerődített körlet valamennyi zászlóalja megroha
mozta a fasisztákat. E csapatok egynapos harcban, november 26-án elfog
lalták: Bély, Kisdobra, Perbenyik, Dámóc, Zemplénagárd, Tárkány, Rév
leányvár, Őrhegy, Mony ka, Láca,9 Ricse, Královsky Chmec, Kisrozvágy 
falukat. 

A támadást folytatva, november 27-én estig egységeink kijutottak a 
Bodrog folyóhoz, a Rádtól Bodrog-Sztreda falucskáig terjedő szakaszon. 
Ax ellenség visszavonult a folyó mögé. 

Tőlünk jobbra a 4. gárda legideszant ezred, balra pedig november 
28-án a 8. román lovashadosztály jutott ki a Bodrog partjához. 

A menetből való erőszakos folyamátkelési kísérletünk ismét siker
telen maradt. A fasiszták az idejében előkészített állásaikból szervezett 
tűzzel meghiúsították átkelésünket és feltartóztatták erőinket;. 

A tiszai harcokban és a Bodrogig terjedő támadásnál a géppuskás
tüzér zászlóaljak 732 ellenséges katonát ejtettek foglyul, 5 löveget, 9 akna
vetőt, 33 géppuskát, mintegy 700 .puskát és géppisztolyt, 2 raktár lőszert 

-és más katonai felszerelést zsákmányoltak. 
A Bodrog folyó nagyon hasonlít a Tiszára, de kisebbek méretei. Szé

lessége eléri a 60 métert. Omladékos, magas, uralgó jobbpartjával, s a 
levezető csatornákkal és vízgyűjtőkkel átszeldelt, mocsaras, mélyenfekvő 
balpartjával, ugyancsak komoly természetes akadályt képezett, különös
képpen ősszel, magas vízállás idején. 

Jobbpartján terül el Sátoraljaújhely, a határmenti járási székhely, 
nagy vasúti és úthálózati csomópont, mely az ellenség védelmi rendszeréi
nek fontos megerődített pontja volt. A várost a völgy katlanban észak
nyugatról és délnyugatról az egész környező terep fölé emelkedő tekin
télyes magaslatok veszik körül. 

9 Ma Lácacséke. 
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Az ellenség a folyó és a város védelmére támaszkodva, korlátozott 
tartalékaival északi és délnyugati irányban manőverezett, harcérintke
zésben a saját kassai és miskolci csoportosításaival. Ennek zavartalansága 
érdekében a fasiszta parancsnokság nagy erőfeszítéseket tett a folyó és 
a város előterei védelmének műszaki berendezésére. Három állást létesí
tettek, mindegyiket jól kiépített árokrendszerrel, föld-fa tűzfészkekkel, 
tábori erődökkel, nyílt tüzérségi lövegállásokkal. Az első állás a folyó 
jobbpartján húzódott. A hidakat és átkelési helyeket megsemmisítették, 
az átkelésre alkalmas szakaszokat sűrűn elaknásították. A folyóhoz ve
zető kijáratokat a mi oldalunkon, továbbá a folyó tükrét, az ellenség 
valamennyi tűzfegyvere pásztázni tudta. A második állás három kilomé
terre a folyótól, a Cékeből Borsira vezető műút előtti erdős bozót mentén 
húzódott. A magaslatok és lakott helyek megerőditett támpontokká vol
tak átalakítva. A harmadik állás pedig a vasút- és müútvonalakat át
vágva, félkörben körülszegélyezte a várost, és szárnyakkal a magasla
tokra támaszkodott. A város mögötti magaslatok tartós erődítési beren
dezésekkel voltak megerősítve. 

Velünk szemben védett az előző harcokban erősen megtépázott, és 
a „nyilas önkéntesekből"10 álló 10. és 16. magyar gyalogos hadosztályok 
alegységeivel megerősített 4. német hegyivadász hadosztály. Az erőviszony 
körülbelül úgy alakult, mint a Tiszánál. 

A folyó balpartján Szent Máriától Felsőbereckig, Narikov Szergely 
Jakovlevics őrrtagy 491. és Sztaroverov Mihail Dmitrievics százados 496. 
géppuskás-tüzér zászlóalja védett. A többi zászlóaljnak átkelést kellett 
végrehajtania két szakaszon: Ladamóc és Szőlőske között Szomotor falu 
közelében és Felsőbereckinél. 

November 30-ára forduló éjszaka a 494. zászlóalj (parancsnoka Bogo-
javlenszkij százados) egy százada csónakon Felsőbereckitől délre a folyón 
átdobva megkapaszkodott a jobbparton, ö t tüzérosztály és a zászlóalj öt 
aknavetős ütege, megerősítve a szomszéd 54. megerődített körlet hat tüzér 
osztályával, az ellenség állásaira mért előre előkészített tűzzel nemcsak 
a század befészkelésének lehetőségét biztosította, hanem a másik három 
század jobbpartra való átdobását is. 

Az ellenség mintegy háromezer lövedék kilövésével az átkelés helyére 
összpontosította a legerősebb tüzérségi és aknavető tüzet. A 494. zászlóalj 
törzse, a híradás és a vezetés egyéb szervei, az erős tűz miatt spkáig a 
folyó balpartján tartózkodtak. Az átdobott századok és a törzs között nem. 
volt összeköttetés. A törzs egy időre elveszítette fölöttük a vezetést. Az 
átkelés helye a saját és az ellenséges tűz következtében egész éjszaka 
valóságos pokollá változott. A katonák önfeláldozó hősiessége és bátor
sága, az áthajózott századok tisztjeinek leleményessége és a köJcsönös 
segítség adtak lehetőséget az áthajózott, központi irányítás nélkül maradt 
századoknak nemcsak arra, hogy kitartsanak, hanem arra is, hogy egy 

m A 10. és 16. hadosztályok nem csupán és nem is elsősorban nyilas önkén
tesekből álltak, mindkettő szabványos gyalog hadosztály volt. Az önként jelentkező 
nyilasok és más fasiszták rohamszázadokba, illetve rohamzászlóaljakba szer
vezve tartoztak e két hadosztály hadrendjébe. 
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kilometer szélességben és .másfél kilométer mélységben megnöveljék 
a hídfőt. 

A zászlóalj élosztagaként a kommunista Chmirov hadnagy első szá
zada hajózott át. A századgéppuska parancsnoka Nik olaj csuk szakasz
vezető, Zemszkij komszomolistával a csónakból kiugorva, a jobbparton, 
az ellenség rendszertelen tüze alatt, saját géppuskájuk tüzével elfojtották 
az ellenséges tüzet. A géppuska fedezete alatt a csónak hamar kiürült, s 
utána a második, majd a harmadik is és a század elfoglalt egy 150 méter 
széles és 50 méter mély födsávot a parton. Ezután minden tűzfegyveréből 
tüzet nyitva biztosította a következő század kirakását. Egy óra alatt a 
földsáv mintegy négyszáz méternyire szélesedett ki. A fasiszták most 
különös erővel fordultak az áthajózott erők balszárnya ellen. Az itt tar
tózkodó Pastusok komszomolista hadnagy szakasza az utolsó harcosig 
küzdött. Pastusok halálosan megsebesült és a csónakhoz vonszolták. Ki
dőltek a sorból a beosztott parancsnokok és harcosok is, csak Pavlenkó 
géppuskás maradt életben, aki a németek visszaszorítását kézigránátokkal 
egyedül folytatta. A szakasz mellett harcoló Plakszin géppuskás fegyverét 
a homok eltömte. Plakszin az ellenség tüzében a folyóhoz ereszkedett, 
ott kimosta magával hozott géppuskáját és visszatérve sikeresen foly
tatta az ellenség támadásának elhárítását. 

Virradatra a hídfőn volt az egész zászlóalj, a 45 mm-es lövegek és 
aknavetők is. A hídfő szélességben és mélységben 3 km nagyságúra 
növekedett. 

A másik szakaszon végrehajtott átkelési kísérlet eredménytelen 
maradt. 

November 30-án egész napon a zászlóalj heves védelmi harcot vívott. 
A december l-re forduló éjszaka az 500. és 493. zászlóalj az úszóhídon 

keresztül a jobbpartra jutott. Ugyancsak átdobtunk oda tüzérséget is. 
A nap folyamán a fasiszták háromszor egymás után, nagy veszteségeket 
szenvedve, hevesén, de eredménytelenül rohamozták a hídfő erőit. 

A roham elhárítása közben hősi halált halt a többi között ZselezsnoV 
őrnagy, a 496. zászlóalj parancsnokhelyettese, Csurkin százados, az 500. 
zászlóalj pártszervezője és Kataszonov százados, a zászlóalj átkelésének 
vezetője, a megerődített körlet törzse I- osztályának vezetője. 

A december 2-re forduló éjszaka átjutott a hídfőre Scserbakov Sztye-
pán Konsztantyinovics őrnagy parancsnoksága alatt a 20. géppuskás tüzér 
zászlóalj, mely sorrendben a negyedik volt. A 491. zászlóalj ugyanakkor. 
a szomszéd hadosztály egységeivel együtt Zemplénnél kelt át. A hídfő 
négy zászlóalja és a szomszéd hadosztállyal együttműködő zászlóalj, haj
nalban megrohamozta az ellenség állásait Sátoraljaújhely irányában. 

A 491. zászlóalj a szomszéddal együttműködve, kezdetben az ellenség 
harcrendje mentén mozgott előre, felgombolyítva annak védelmét, majd 
ezután a megerődített körlet parancsnokának parancsa szerint, határozott 
nekilendüléssel előretört a Ladamoctól északnyugatra levő 216-os magas
latra és kijutott a fasiszták támpontjának hátába. Itt megkapaszkodva, 
a Szőlőske körletében áthajózott 496. zászlóaljjal való együttműködésre 
visszahagyott egy századot, a megmaradt három századdal pedig nyugatra 
fordult, elfoglalta Kisbári falut és ellenállásba már nem ütközve, 
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felszabadította Nagybári községet. Ezzel elvágta a Sátoraljaújhelyből 
Kassára vezető vasútvonalat és ennek mentén kijutott Sátoraljaújhely 
északi szegélyére, ahol 16 órakor utcai harcba kezdett. E zászlóaljat kö
vetve és sikerét kihasználva a 496. zászlóalj a bal szomszéd 20. zászló
aljjal együttműködve elfoglalta Borsa falut és 20 órára Sátoraljaújhely 
nyugati peremére érve, ugyancsak utcai harcba kezdett. 

A hídfőből támadó négy zászlóalj magára vonta a Sátoraljaújhelytől 
nyugatra fekvő magaslaton elhelyezkedő ellenség tüzérségi és aknavető 
tüzének zömét. Elhárítottak három, harckocsikkal megerősített, zászlóalj 
és ezred erejű ellenlökést és a nap végére átvágva és birtokba véve a 
Sárospatakra vezető vasutat és műutat, ugyancsak kijutottak Sátoralja
újhely déli és délnyugati peremére. 

A harckocsikkal rendelkező jobb szomszéd 2. lógideszant hadosztály 
kezdetben kijutva Legényénél a. vasútvonalra, ugyancsak Sátoraljaújhely 
irányába fordította egységeit. A bal szomszéd 8. román lovas hadosztály 
a Bodrog bal partján tartózkodott. 

Heves éjszakai utcai harc után, a megerődített körlet gcppuskás-tüzér 
zászlóaljai december 3-ának hajnalára elfoglalták a várost. A 2. légide-
szant hadosztály a 491. és 496. zászlóaljakkal együttműködve, elhárítva 
néhány, Hosszúláz irányából indított heves ellenséges ellenlökést és le
fogva a Rudabányácskából tüzelő fasiszta üteg tüzét, segítséget nyújtott 
a város bevételéhez. 

A nap folyamán a várost megtisztítottuk az ellenséges csapatoktól. 
A német parancsnokság a városból a hegyekbe történő kényszerű kivo
nulása alkalmával, félreeső helyeiken: romok között, pincékben, háztető
kön, — hátrahagyott kipróbált fasisztákat, főképpen katonaruhájukból 
civilbe átöltözött nyilas-szálasistákat kettős feladattal. Rejtekhelyeikről 
váratlanul tüzet kellett nyitniok a szovjet csapatok alegységeire, csoport
jaira, vagy egyes személyeire, hogy ezáltal kiprovokálják a város békés 
lakossága ellen a megtorló intézkedéseket, és jelzést adjanak, illetve ko
ordinálják a várostól északnyugatra húzódó hegyekben elhelyezkedő fa
siszta ütegek tüzét a városban és annak közelében elhelyezkedő csapa
taink törzseire, fontosabb célpontokra és csoportosításainkra. 

Kezdetben barátaink, a dolgozó lakosság legaktívabb, szabadság
szerető tagjai, azután pedig a városi hatóság képviselői is hozzám, mint 
a helyőrség parancsnokához jöttek és közölték, hogy a lakosság nem 
vállal közösséget ezekkel a banditákkal és arra törekszik, hogy azok pro
vokációs működését megakadályozza. A banditák legelszántabb csoport
jai, akik között szálasistákon kívül spanyol ún. „kék-hadosztály"-béliek 
és „vlaszovisták" is voltak, átöltöztek szovjet katonai egyenruhákba és 
vöröskatonának, sőt tisztnek álcázva magukat, bántalmazták a város la
kosságát. Garázdálkodásukkal a szovjet csapatok ellen akarták fordítani 
a dolgozók hangulatát. 

A lakosság aktív részével, s a városi hatóságok közreműködésével tett 
erőfeszítéseink gyorsan és gyökeresen megszüntették ezeket a gonosz 
kísérleteket. így a provokátorok és banditák ellen vívott közös harc tala
ján szövődtek azután az első jó kapcsolatok, amelyek a magyar dolgozó 
lakossággal kifejlődő barátságba mentek át. A hegyekből tüzelő fasiszta 
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ütegek azonban nem hagyták nyugodni sem a hejyőrséget, sem a város 
lakosságát. Az 500. géppuskás tüzér zászlóalj a légidesszant hadosztály 
egyik ezredével együttműködve, december 4-én birtokba vette a város 
fölött közvetlenül uralgó közeli 346-os magaslatot. A fasiszták azért még 
ritkán elérték a várost, a következő 510-es magaslatról. 

A megerődített körlet zászlóaljai, a Bodrogon való átkelésnél és a 
város bevételéért folytatott harcokban foglyul ejtettek 542 fasisztát, zsák
mányoltak 9 géppuskát, 8 aknavetőt, 3 löveget, 300-nál több puskát és más 
hadifelszerelést. 

A délnyugat fölé irányított 493. zászlóalj december 3-án, a 8. román 
lovas hadosztály egységeivel együttműködve részt vett Sárospatak felsza
badításában. 

A 159. megerődített körlet december<$.5-ig ífeilárdan védte az elfoglalt 
terepszakaszt Michalánytól délre a vasútvonal mentén, és Sátoraljaúj
hely városát a 346-os magaslattal együtt. A módszeres tűzcsapásokon 
kívül a fasiszták többszöröseri, de eredménytelenül kísérleteztek, hogy 
váratlan rohamokkal betörjenek a városba. Zászlóaljaink a hosszú mene
tek és támadások után lélegzetvételhez jutva rendezték soraikat. A har
cosok és tisztek pihentek. Az utánpótlások felcsatlakoztak és feltöltőd
tek, főképpen lőszerekkel. Készek voltunk újból a menetre, s a táma
dásba indulásra . . . Hamarosan sor is került rá. A főparancsnokságunk 
által elrendelt rövid szünet és lélegzetvétel cselvetés volt, hogy becsap
juk az ellenséget. 

Az ellenség védelme minden terepszakaszon, a Tisza, a Bodrog és 
most a Hernád és B odva folyók mentén következetesen arccal délkelet 
és keletre épült, s változatlanul onnan várta csapataink támadását. Ám 
most csalatkozott. 

A következő rohamok már nemcsak a megerődített ellenséges főerő 
harca ellen irányultak. December 12-én előtérbe került a 40. hadseregnek 
az ellenséget délről átkaroló hadművelete.11 

A fasiszták kénytelenek voltak gyorsan átrendezést végrehajtani és 
kifordított fronttal vívni a harcot. Ehhez erős kiegészítésre, tartalékra 
volt szükség. De ilyenekkel nem rendelkeztek, s ezért elvonták erőik egy 
részét a mi irányunkból. Nekünk ezt a helyzetet feltétlenül ki kellett 
használni. 

Éppen ezért december 15-én ismét csak a 17. hadtesttel együttmű
ködve, újból támadásba mentünk át a Kishuta, Mikóháza, Telkibánya 
műút. mentén. 

A megerődített körlet zászlóaljai, megerősítve lángszórós és műszaki 
zászlóaljakkal, valamint a román lovas hadosztály egy ezredével, erős 
tüzérségi tűz fedezete mellett, virradatra átkeltek a Ronyva folyón. A se
bes vízfolyás nemegyszer elsodorta a rohambürüket. De a zászlóaljak 
vonultak, átkeltek és rohamozták az ellenséget. A fasisztákat védelmi 
.állásaikból kiverve felszabadítottuk Felsőregmec, Kishuta, Hosszúláz, 

11 Ennek célja a Kassa körzetében védekező fasiszta német csapatok meg
semmisítése volt. Eközben léptek Csehszlovákia területére és kapcsolódtok be an
nak felszabadításába a 40. hadsereg csapatai, köztük a 159. Dnyeszteri tábori meg
erődített körlet is. 
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Alsóregmec falvakat. A második lépcsőben mozgó két zászlóalj az alapo
san megerődített 510-es magaslatot nyugatról megkerülve, együttműködve 
a 8. román lovas hadosztállyal, elfoglalta a 478-as magaslatot, elvágták 
az erdőrengetegből, az 510-es magaslatról kivezető visszavonulási utakat 
és -több mint négyszáz fasiszta katonát és tisztet foglyul ejtettek. 

Az ellenség meghátrált, de csak kemény harcok árán. A foglyul ejtett 
tisztek és altisztek elmondották: azt a parancsot kapták, hogy előnyomu-
lásunkat lassítva vonuljanak vissza a már kiépített állásokba a Hernád 
mögé. A németek elsőkként vonultak vissza, s a Hernádig, a kassai német 
megerődített körlet peremvonaláig való visszavonulás fedezésére, az utó-
védharcok megvívására nem német egységeket rendeltek ki. 

December 17-ére felszabadítottuk a fasisztáktól Sárospataki—Kishuta, 
Sárospataki—Nagyhuta, AbaújÄr, Alsókéked és Telkibánya községeket 

A megerődített körlet felderítő százada, amelyet a Hernád jobbpart
ján küldtünk előre, elfogott egy fasiszta lovasjárőrt. A járőr tiszt parancs
nokának már arra sem jutott ideje, hogy megsemmisítse a Hernádon és 
Göncön átvezető hidaknak Gönc és Hidasnémeti állomásoknál végrehaj
tandó felrobbantási utasítását. 

Nyikitin hadnagy, a 491. géppuskás-tüzér zászlóalj egyik századpa
rancsnoka, mint élmenetőrs parancsnok utasítást kapott a hidak felrob
bantásának megelőzésére. Az élmenetőrs lendületes előretöréssel kiju
tott a Hernádhoz, elfoglalta a hidat és elhárította a meg-megújuló, heves 
fasiszta ellenlökéseket. A század katonái a harc folyamán eltávolították 
a híd felrobbantására elhelyezett, mintegy kilencszáz kilogramm robbanó
anyagot. 

A másik híd felrobbantását a 494. géppuskás-tüzér zászlóaljnak a 
8. román lovas hadosztály lovas járőré vei együttműködő élmenetőrs szá
zada hiúsította meg. 

A megerődített körlet géppuskás-tüzér zászlóaljai együttműködve a 
jobb szomszéd 138. lövész hadosztállyal és a bal szomszéd 8. román lovas 
hadosztállyal — a támadást folytatva, december 18. és 19-ére átkeltek 
a Hernádon, menetből felszabadították Sesza, Perin, s egy sor más lakott 
helyet és a Hernád mentén, a XVI. 3. és más határköveknél kijutottak 
a csehszlovák határ vonalára. 

A tiszai átkelésnél tanúsított kiváló haditettekért es hősiességért, a 
megerődített körlet Szinykov főhadnagy parancsnoksága alatt küzdő 361. 
zászlóaljának öt harcosa elnyerte a Szovjetunió Hőse címet az Arany Csil
laggal és a Lenin Renddel. 

A sátoraljaújhelyi felszabadító harcokban mutatott kimagasló helyt
állásért, hősiességért és bátorságért a 493. géppuskás-tüzér zászlóaljat 
a Bogdan Chmeinyickij Renddel tüntették ki. A zászlóalj volt parancs
noka, Grigorjajev Viktor Mihajlovics, jelenleg a Szovjetunió Földtani 
Minisztériumának osztályvezetője. Az 500. géppuskás-tüzér zászlóalj az 
Alekszandr Nyevszkij Rendet kapta. Ennek a zászlaijnak a volt parancs
noka Szotnikov Ivan Vlagyimirov'cs, jelenleg író, Ufa városában él. 

Moszkva, 1959. december 30. 
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A MAGYAR KATONAI NYELV 
FEJLŐDÉSE 

ADALÉKOK A MAGYAR KATONAI NYELV 
FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉHEZ 

(5. közlemény) 

IV. FEJEZET 

A magyar katonai nyelv körüli fáradozások a reformkorban. 
A Tudós Társaság katona tagjainak munkássága. 

Az elmúlt évszázadok (XVI-tól XIX-ig) alatt, — mint értekezésem 
eddig megjelent fejezeteiben vázoltam, a katonai magyar nyelv meg
teremtésének és fejlesztésének szükségessége a csapatok köréből indult 
el. Gondolkodó magyar csapattisztek tartották elkerülhetetlenül szük
ségesnek, hogy a császári seregben szolgáló magyar-katonáiknak magyar 
nyelven magyarázzák meg a szolgálati és gyakorlati szabályok rendel
kezéseit és az idegen nyelvű vezényszavakat. így születtek meg a külön
böző időkben egymástól függetlenül, minden rendszer nélkül magyar 
szabályzatok, eleinte csak a német nyelvű szabályzatok fordításai. A 
Zrínyi Miklóstól alkotott kitűnő magyar katonai nyelv hamar feledésbe 
merült. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca alatt megjelenhettek ugyan 
teljes magyar szabályzatok. Ezek sem voltak hosszú életűek, de már 
megadták az alapot ahhoz, hogy a Mária Terézia uralkodása alatti 
magyar csapattestekben a magyar katonai nyelvhasználat — legalább is 
az ezredek belső életében —, mindig nagyobb szóhoz juthasson. Nagyot 
lendült ez a kérdés a francia farradalom utáni években és a Napóleoni 
háborúk alatt, amikor a hadbaszólított magyar nemesi felkelés gyalogos 
és lovascsapatai számára már központilag szerkesztett, jó magyar nyelvű 
szabályzatok készültek s a meginduló magyar hírlapirodalomban Ka
zinczy nyelvújítási eredményeinek figyelembevételével írt harcjelen
tések, leírások tág teret adtak a magyar katonai nyelv továbbfejleszté
sének. És ekkor jelent meg a legelső két komoly magyar hadtudómányi 
munka Szekér Joachim és Jakkó László buzgalmából. A katonai nyelv 
kérdése ekkor már szinte nemzeti üggyé vált s a csapatok soraiból át
került a társadalom és a tudományos világ érdeklődési körébe. Most 
már nem kellett német szabályzatokat magyarra fordítani. Gondolkodó 
katonáink a XIX. század első felében azonban ráeszméltek arra, hogy 

169 



a katonai nyelv magyarosításához elkerülhetetlenül szükséges az idegen 
nyelvű katonai műszavak helyes átültetése magyar nyelvre. Erre kel
lett tehát most a legnagyobb súlyt vetni. A folyamatos katonai leírások, 
folyóirati közlemények nyelve imár amúgy is együtt haladt a nemzet 
nyelvének megfelelő újításával, csak a katonai műszavak helyes magyar 
kifejezésének problémáját kellett még megoldani. Ezzel a kérdéssel annál 
is inkább foglalkozni kellett, mert ebben az időszakban, a napóleoni 
háborúk és az 1848-as szabadságharc közti évtizedekben volt a katonai 
műszaki tudomány, azaz a várépítés, de még inkább a tüzérség és egyéb, 
műszaki természetű szolgálati tevékenység nagy fejlődése. Ezekben a 
szolgálati ágakban most már mindig több és több magyar tiszt dol
gozott s így különösen érezhette a katonai műszavak magyar megfelelő 
kifejezésének hiányát.1 

A Széchenyi alapította Tudományos Akadémia, amit akkor Tudós 
Társaságnak neveztek, a társadalmi élet minden vonatkozásában már 
tudományos síkon foglalkozott a magyar nyelv pallérozásának, tisztí
tásának kérdésével. Az akkori monarchiabeli tisztikar magyar tagjainak 
magas, tudományos műveltségére jellemző, hogy a Tudós Társaság tag
jainak sorában ekkor a reformkor idejében már több magyar katona
tiszt volt. Így tehát meg volt a lehetősége annak, hogy ezek a szakem
berek, a Tudós Társaság támogatásával és szándékainak megfelelően, 
vegyék kezükbe a katonai műszavak magyarításának dolgát. A 
Tudós Társaság akkori tagozódásában a katonai, tehát hadtudományi 
kérdések megoldására még nem volt a Társaság kebelében külön had
tudományi osztály, vagy bizottság. Ezzel a kérdéssel tehát a Társaság 
katonai tagjainak egyénileg kellett foglalkozni. 

A Tudós Társaság megalakulása után már a legelső üléseken fel
merült egy magyar általános szótár összeállításának szükségessége. 
Ezt olvassuk az 1834-ben kiadott Mathematikai Műszótár „Előbe-
széď'-ében.2 

„Mindjárt az első naggyűlés gondoskodott Februáriusban 1831-ben 
a magyar nagy szótár összeállításához tartozó előkészületekről. A tudo
mányos szavak egybegyűjtésére nézve végeztetett akkor, osztályonként 
minden, eddig megjelenť tudományos magyar munka czimeinek feljegy
zése, azoknak, a mennyiben csak megkaphatok, a tagok között kiosztása 
és belőlük, így, vagy amúgy — kitett magyar műszók kiszedése." 

A terv végrehajtása csak lassan haladt előre. Az 1831. június 13-án 
összeült kisülés foglalkozott ezután már határozottabb alakban a szótár 
megszerkesztésének részletkérdéseivel. Az ülés jegyzőkönyvének 6. pontja 
meghatározza, hogy . . . „Gyűjtse össze a 6. osztály tudománybéli mű-

1 E korszak katonai nyelvére vonatkozóan kitűnő adatokat találunk két, 
nemrég megjelent értékes munkában. Az egyik: Gáldi László: A magyar szótár
irodalom a felvilágosodás korában és a reformkorszakban. Budapest 1957. 448—451. 
old. A másik, amelyik a katonai műszavak nyelvészeti meghatározásával, azok
nak bőséges ismertetésével foglalkozik. Terestyéni Ferenc: Az állami élet fejlődé
séről írt tanulmányának III. fejezete: A katonai nyelv fejlődése, a Paizs Dezső 
szerkesztésében megjelent: Nyelvünk a reformkorban c. munka 129. old.-tói kezdve. 
Budapest 1955. 

2 Mathematikai Műszótár. Közrebocsátja a Magyar Tudós Társaság Budán. 
A magyar Királyi Egyetem betűivel. 1834. 

Egy példánya a Tud. Akad. kézirattárában 521.117. sz. alatt. 
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szavait. Minden tag közölje a helyes, eddig is ismert magyar műsza
vakat s az idegenekre tegyen javaslatot . . . Különösen a természeti és 
mathematikai tudományos osztálya találjon abban módot, hogy a kézi 
mesterségek, a bányászság, hajósság, földmívelés eszközei s szerei elne
vezését maguktól, azok gyakorlóitól vegye által." . . . . Ebbe be kell vonni 
-az ország nem „tudós" tagjait is . . . " helyesebbnek is találván a Társa
ság azt, hogy a szükséges új műszavakat ne látszassék ő a nemzetre 
makacsul, önkénnyel tolni akarni, hanem azokat a miveltégben gyara-
padó magyar, mind nyelve természete, mind a világos értelem meg-
kívánása útján fogadhassa új kincsekül szavai közé".3 

Ezen az ülésen gróf Teleki József a Tudós Társaság akkori elnöke, 
mint nevezték „előülője" elnökölt. Jelen volt gróf Széchenyi István, 
minit „alelülő". A jegyzőkönyvet Döbrentei Gábor szerkesztette, mint 
a Társaság „titoknoka".4 

A munka most már határozott irányban megindult. A Társaság 
katona tagjai, élükön a fáradhatatlan buzgalmú, lelkes Kiss Károllyal, 
a nagyváradi 37. gyalogezred főhadnagyával, megkezdték a katonai mű
szavak gyűjtését és lefordítását. 

Kiss Károly a következő évben ismét sürgette és javasolta, hogy a 
szerkesztésbe műszaki s egyéb szakembereket is vonjanak be. Ezek alatt 
valószínűleg katonai szakembereket értett. Javaslatának meg volt az 
eredménye.5 

A Tudós Társaság akkor 6 szakosztály keretében működött. Nyelv
tudományi, philosophiai, történettudományi, mathematikai, törvénytudo
mányi és természettudományi szakosztályai voltak.6 

Az említett Műszaki Szótár élőbeszédében felsorolja a számbavehető 
tudományos munkákat, amelyek anyagát fel lehet használni a szótár 
összeállításánál. 33 címet sorol fel, katonai írás nincs közöttük. Hogy 
a hadtudomány műszavai hová sorolandók, a felett sokat töprengtek. 
De helyet kellett adni ezeknek, mert Kiss Károly és Akadémiai katona
tiszt tagtársai, Szontagh Gusztáv, gránátos százados, már akkor ismert 
filozófus és Baricz György műszaki őrnagy, 'már gyűjtötték és fordítot
ták az idegen katonai műszavakat. Az a nézet alakult ki, hogy a katonai 
szakma leginkább a mathematikai tárgykörhöz áll legközelebb, vár
építési, tüzérségi és műszaki vonatkozásai miatt. így tehát úgy dön
töttek, hogy ezek, a 6 osztály anyagában a mathematikai osztály mun
kájához csatolandók. Az Előbeszéd erről így í r : . . . „A katonai sor
ezredeknél divatozó német és francia elnevezéseket magyarra téve Kiss 
Károly és Szontagh Gusztáv levelező tagok küldöttek be: a várerődí-

3 Kisgyűlési jegyzőkönyvek. Akadémiai Kézirattár. 1931. jún 13-i jkv. 
4 Teleki József (1790—1855). Részt vett az Akadémia megszervezésében, majd 

Erdély kormányzója volt. A szabadságharc után visszavonult és életét történeti 
tanulmányainak szentelte. Legnevezetesebb eredménye a Hunyadiak koráról írt 
műve. 

Döbrentei Gábor (1783—1851). Korának nevezetes írója, az Akadémia főtit
kára. Mint költő Kazinczy köréhez tartozott. Értékesek nyelvtudományi munkái. 

5 Kiss K. levele a Társasághoz. 1832. jún. 10. Mind ez a levél, mindpedig a 
következőkben még megemlítendő levelei az Akadémia kézirattárában találhatók 
Kiss Károly leveleinek gyűjteményében. 

6 Berzeviczy Albert megnyitó beszéde az Akadémia 100 éves alapításának 
jubleumi ülésén 1926-ban. A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. Akad. 
kiadás 1926., 2 kötetben. I. kötet, 6. oldal. 
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téséit Baricz György és Kiss Károly levelező tagok. A mathematikai kör
höz szorosabban tartozókat ezekből Bitnitz szerkesztésébe, Győri Sándor 
rendes tag rakta bé, a felmaradottak pedig ide toldalákul csatol
tatnak".'? 

Az Akadémia Kézirattárában megtaláltam a Kiss és Szontaghtól 
készített jegyzéket.8 

A 28, nagy folio oldalból álló kézirat feltünteti idegen írással a 
német és francia műszavakat, mellettük váltakozva fekete és piros tin
tával a választott magyar kifejezéseket. A Kiss Károly aláírásával el
látott kézirat címe: A hadi szótárhoz. 

Mivel az említett 6 szakosztály közül legelsőnek a mathematikai 
osztály készült el a műszótár összeállításával, azt függetlenül a többi
től kiadták, az Előbeszéd utolsó mondata szerint az 1833 novemberben 
tartott nagy gyűlés határozata értelmében Pesten 1834. április 21-én. 

A nyolcadrét, 110 oldalból álló könyvecske a Mathematikai Műszó
tár beosztása: Az első 97 oldal az általános műszavakat hozza beol
vasztva az idevágó katonai kifejezéseket. Azután következik a Toldalék. 
Hadiműszavak, I. fejezet. A katonai fegyver minden részei Kiss Károly
tól. II. fejezet 100—110. oldalakon: Általános katonai műszavak, kifeje
zések. Szontagh Gusztávtól. 

Kiss Károly nagy szorgalommal és kedvvel látott munkájához. Bizo
nyítja ezt többek közt a Tudós Társasághoz 1831-ben intézett jelentése: 
Kelt Nagyváradon 1831 okt. 10. én 

„Tekintetes Titoknok Űr! 
A m. t. társaság Julius 9-k köti felszólítására nem vagyok ugyan 

idegen az élőmben kitűzött katonai osztályban a műszavak szerkesztésén 
munkálkodni, a mihez én már hozzá is fogtam, de mivel részszerént 
hivatalos helyheztetésem üdőmnek nagy részét el foglalja, részszént a 
kijelelt könyvek birtokában nem jöhettem, osztályom is bőfoglalatú, 
azért Tek. Titoknok Ur, engedelméért könyörgésemet méltóztassék a 
m. t. társaság elejben terjeszteni, ha hogy osztályom műszavai beküldése 
sokkal későbben történne, mint sem talán a társaság a közjóért buzgól-
kodásában várha ná, vagy a többi, kevesebbet elfoglalva lévő meghívot
tak azt tehetik." 

Közben katonai felsőbb parancsnokságai is okoznak nehézséget e 
munkája gyors elvégzésében. 1832. augusztus 18-án jelenti a Társaság
nak, hogy nem jelenhetik meg személyesen a legközelebbi nagygyűlésen, 
mert kérését szabadság iránt, a budai főhadparancsnokság elutasította 

'7 Bitnicz Lajos (1190—1871) bölcsész, nyelvtudós, szombathelyi kanonok majd 
c. püspök. Részt vett az Akadémia szervezésében s az igazgatótanács tagja lett. 

Győry Sándor (1795—189C). Kiváló mérnök szakember volt. Országos építé
szeti igazgató. Az Akadémia 1832-ben választotta lev. s ugyanebben az évben még 
rendes tagjává. Sok értékes tanulmányt írt a műszavakról. 

Ikafalvi Baricz (Baritz) György (1779—1840). A mérnöki akadémiát Bécsben 
végezte, 1805-ben belépett a hadmérnöki karba. A napóleoni háborúkban értékes 
munkásságával tűnt ki. Mint őrnagy Zárának volt erődítési igazgatója. Az Akadé
mia 1832-ben lev. tagjává választotta. 

« Akad. Kézirattár M. Nyelv. 20. 23. 
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azzal az indokolással (ami az akkori, tudományos dolgok iránt közönyös 
és érzéketlen katonai felfogásra jellemző) . . . „hogy én figyelmemet 
inkább az alattam lévő nevelőintézetre, mint más iitteraturai dolgozá
sokra fordítanám".9 

A Tudós Társaság akkori katona tagjai közül a leglelkesebben Kiss 
Károly karolta fel a magyar katonai műszavak ügyét. Rendkívül szor
galmas és buzgó író-katona volt. Érdemesnek tartom hosszú életének 
fontosabb mozzanatait ismertetni. 1793. augusztus 12-én született Budán. 
A katonaélethez érzett hivatást, belépett a nagyváradi Máriássy, 37. sz. 
gyalogezredbe s a napóleoni háborúk második felének hadműveletei
ben részt vett. A nagy háború elcsendesedése után ezredével Galíciába 
került s itt Lembergben ismerkedett meg az ezredében szolgáló Szon
tagh Gusztávval, aki akkor már neves író, bölcsész volt. Általa össze
köttetésbe került korunknak nevezetesebb íróival tudósaival s azokkal, 
— a Kisfaludyakkal, Virág Benedekkel, Döbrentei Gáborral, Vörös
martyval, Bajzával való kapcsolata szorosabbá vált, amikor 1824 végén 
Budára került. Innen, már mint főhadnagy, ezredével Nagyváradra 
ment s 1829-ben az ezrede katonai nevelőiskolájának vezetését bízták 
reá. Már eddig is sok értékes történti, főleg a napóleoni háborúk hadi
eseményeit ismertető értekezése jelent meg az akkori tudományos folyó
iratokban. Az Akadémia 1831 februárjában levelező tagjai sorába 
iktatta, 1840 szeptemberében megválasztották rendes taggá. 1842. óta a 
Kisfaludi Társaság tagjai is volt. 

Kapitányi ranggal 1833-ban visszakerült ezredéhez Galíciába. De az 
idegen környezetben nem érezte jól magát, visszavágyott magyar tudós 
barátai körébe. 1837-ben kérte nyugállományba helyezését s Pestre köl
tözött. Most már zavartalánul részt vehetett az akkori magyar irodalmi 
és tudományos életben s buzgó munkatársa lett a Tudós Társaságnak. 
Mint akkor már ismert katona tudóst, 1845-ben megbízták a magyar 
gyalog polgári őrhad szervezésével, később pedi, 1848-ban a budai fő-
hadparancsnokság rendelkezésére őrnagyi rangban dolgozott a nemzeti 
őrsereg felállításán. Az ő indítványára nevezték el ezt a csapatot hon-
véd-nek. Az elnevezést Kisfaludy Károly egyik régebbi verséből vette 
át s adott neki ezzel határozottabb jelentőséget annyira, hogy ez a ka
tonai műszó mai napig is megmaradt. Alezredessé előléptették, 1848-
ban s mint ezredes ő lett a magyar katonai nevelés felügyelője. A sza
badsárharc után 10 évi aradi várfogságra ítélték, de ebből egy év után, 
1850-ben kiszabadult. Élete további éveit Pesten töltötte tudományos 
és irodalmi munkássággal s 1866. február 17-én halt meg. Sok érdekes 
harctéri eseményleírást írt, melyeket az Uránia, Tudományos Gyűjte
mények, Felsőmagyarországi Minerva s az Egyetemes Magyar Enciklo
pédia szívesen közöltek. Az Uránia 1841. évfolyamában közzétett had
tudományi aforizmái mélyen gondolkodó katonalélektani megfigyeléseit 
írja le. 

Meleg kapcsolatot tartott fenn állandóan ezredtársával, a tudós 
Szontagh Gusztávval, együtt dolgozták ki a Mathematikai Műszótárbán 
megjelent katonai műszavak gyűjteményét és főleg az ő fáradozásának 

9 Levele id. h. 112/1832. 
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eredményeképpen 1843-ban megjelent Hadi Műszótárat.io Kiss Károly 
az említett, 1831. október 10-én a Tudós Társaság titkárához küldött 
jelentésében felsorolja 12 értekezését, amelyek közül 7 a Tudományos 
Gyűjtemény 1825—29. évfolyamaiban, 5 pedig a Felsőmagyarországi 
Minerva folyóirat 1825—31. évfolyamaiban látott napvilágot. E tizenkét, 
rövidebb-hosszabb értekezéséből megállapíthatjuk, hogy Kiss nemcsak 
kevésbé jelentős, inkább népszerűsítő jellegű cikkeket is írt a katona
életből, mint pl. „Magyar alvitézek hőstettei, Apró Haditörténetek, Apró
harc" . . . hanem komoly hadtörténeti kérdések.is foglalkoztatták. Leírja 
Palota, Kőszeg, Nagyvárad várainak történetét, néhány napoleonkora-
beli harc jelenetet, és érdekelte őt „Az ó- és újkori csatarend" kérdése 
is. Ha ezeket a munkáit elolvassuk, meghatározhatjuk Kiss helyét és. 
jelentőségét a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetében. Értekezéseit 
folyamatos, jó — persze az akkori ízlésnek megfelelő ma már kissé 
elavult, dagályosnak hangzó — magyar nyelven írta. Hellyel-közzel 
érezni néha, hogy nehézségei vannak — különösen a várépítés és egyéb 
műszaki dolgok francia kifejezéseinek helyes tolmácsolásában, de vagy 
körülírással, vagy új műszavak alkotásával végül mégis helyesen, értel
méhez híven alkalmazza azokat. 

1831-től kezdve teljes odaadással fogott hozzá a helyes magyar ka
tonai műszavak megalkotásához s a Tudós Társaság terveinek megvaló
sításához e téren. Említett „A ihadiszótárhoz", Szontagh Gusztávval 
együtt szerkesztett, ezernél több műszóból, illetve francia és német mű
szavakból álló kéziratát a methematikai osztály beolvasztotta a Mathe-
matikai műszótárba, de sokat kihagyott belőlük. A szótár első, főrészébe 
besorolt műszavak közül néhány érdekesebbet említek meg. Hogy a 
Műszótár a Tudós Társaság szándéka szerint csupán előmunkálat és egy 
része lett volna a készülő általános nagy magyar szótárnak, mutatja az 
is, hogy a felsorolt idegen műszavakra talált magyar kifejezés után 
odaírták az illetőnek nevét, aki azt beküldte. Ezzel tehát alkalmat akar
tak adni, hogy bárki más is hozzászólhasson s a megnevezettekkel esz
mecserét folytathasson egy-egy műszó felett. 

A Batterie szóról ezt olvassuk: Batterie (mint ágyúhely), tűzgát 
(mint ágyúsor), tűztelep — kis Ágyútanya, Jelenkor — Üteg—Szontagh,. 
Pattantyú—Baritz.ii 

Ezekből a kifejezésekből csak a Szontaghtól alkotott „üteg" maradt 
meg a mai napig is. 

Bresche: rézs — Jelenkor, romnyílás, romrész — Kiss, Réstöret — 
Szontagh, törés — Baritz. 

A Citadella elnevezésre mindenki a fellegvárat javasolta. 
Flanquieren: Oldalazni — Szontagh. Frontangriff: Homloktámadás 

— Szontagh. 

10 iglói Szontagh Gusztáv (1793—1858). 1813-ban belépett a 37. sz .nagyváradi 
Máriássy gyalogezredbe, a napóleoni háborúk utolsó éveit végigharcolta s mint 
gránátos kapitány ment 1837-ben nyugállományba. 1832-ben az Akadémia levelező 
tagja, 1839-ben a bölcsészeti szakosztályban rendes tag. Neves bölcsész, sok ilyen 
tárgyú és kritikai cikk érdemes szerzője. 

Kiss Károly részletes életírását lásd Szinnyei József: Magyar Írók Élete és. 
Munkái. VI. k. 353—8. old. Szontaghét u. o. XIII. k. 1072. old. 

11 Jelenkor politikai hírlap. Széchenyi alapította 1832. Szerkesztője a nyelv
újító Helmeczy Mihály. 

174 



Glacis és esplanade: Váralja, Várkültér — Kiss. 
Lafette: Ágyúszekér — Baritz. 
Pionier: Árokásó — Kiss. Táborutász — Baricz. 
Protze: Böröcz—Kiss. Taliga, vontató — Baritz. 
Spanicher Reiter: spanyol tövis — Kiss. Sulyomsorompó — Baritz 
Wagenburg: Szekérvár — Kiss. 
A szótár Toldalék részében a Kiss Károly szerkesztette puskaalkat-

részekről szóló magyarosított kifejezések nagyon jók, megfelelők, leg' 
többje ma is megmaradt, mint pl. tusanyak, fegyvercső. De találunk 
néhány erőltetett magyarítást is amit az egészséges gyakorlat később 
kiküszöbölt. így pl. a puskacső végén lévő kis célgömböt, amit légynek 
is szoktak nevezni a német Mücke-ből, így fordítja: légy, büty, cél-
bütykő. 

A Toldalék második része, amelyet Szontagh állított össze igen sok 
nyakatekert, erőltetett kifejezést hoz. Néhány példa: 

Verhau; rigya, fatorlat. Bayonett — szurony. Cartouche — tokmány. 
Chef des Generalstabes — tábornokfő. Feldmarschalleutnant — osztály
vezér. Feldzieugmeister —• tárvezér. Generalmarsch — egyetemi doboló. 
Generalsturm — egyetemi ostrom. Korporal-szakos. De van sok jó kife
jezése is, például: Pontonbrücke — dereglyehíd. Strategie — hadtudo
mány, Taktik — hadművészet. Tirailleur — puskás. Vedette — tábor
szem, szemlélő. 

Megérjük, hogy Kiss, Szontagh és katonatudós társaik semmiképen 
sem voltak megelégedve azzal a megoldással, hogy a katonai műsza' 
vakat, mint lényegtelen dolgot kezelték, s a 28 nagy folo íven javasolt 
ezernél több műszóból sokat nem soroltak be a Mathematikai műszó
tárba. Tovább fáradoztak, hogy szerkeztessen a Tudós Társaság egy 
külön katonai műszótárat. Erre úgy látszik a hajlandóság megvolt. 
Csatlakozott hozzájuk egy neves katonatudós, Tanárky Sándor őrnagy, 
akinek 1839-ben tett javaslatát a kis gyűlés február 5-én elfogadta és 
felszólította, hogy . . . „annak értelmében a Nagyságod által javaslatba 
hozott hadtudományi műszótárt illető előleges munkálkodásokhoz hozzá
fogni, azok bevégezte után magát a magyarítást kormányozni s e mun
kálatokat általam a kisgyűlés elébe terjeszteni ne terheltessék".12 

Hogy a társaság ezzel a munkával, illetve annak irányításával nem 
az, eddig olyan lelkesen és eredményesen dolgozó Kiss Károly századost 
bízta meg, — annak oka az, hogy ő ezekben az években ezredével Lem-
bergben állomásozott. 1835. augusztus 28-án jelenti Lembergből, hogy 
a nagygyűlésen nem vehet részt, mivei:. . . „távol kedves honunktól ke
mény hivatalomhoz kötve vagyok".13 

Tanárky, munkatársaival nekifeküdt a munkának, de úgy látszik 
betegeskedni kezdett, kérte Kiss Károlyt, hogy segítsen neki. Kiss ezt 
szívesen tette, pár évi munka után 1840. január 4-én kénytelen volt 
közölni a Tudós Társaság titoknokával, hogy átvette ugyan Tanárkytól 
a katonai műszótár összeállítását, de mivel Tanárky meghalt, visszaküldi 
azt a Társaságnak. Jelentése teljes szövegében így hangzik: 

12 Kisgyűlési határozat id. h. 
13 Levele i. h. 53/1835. sz. 
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Tekintetes magyar tudós társaságnak. 

Egyik heti ülése határozatában kötelességévé tette az academia 
Tanárky Sándor r. tagnak a katonai műszótár kiadhatása véget a leg
inkább gyakorlatban lévő hadi műszavak összeírását, hogy az aztán 
betű sorozatban s több másolatban az academia katonai tagjaival a 
magyarosítás végett közöltessék. Tanárky Sándor meg is kez
dette a dolgozatot, de folytatásában súlyos betegsége gátolván, végre 
engem megkérése, nyújtanék neki abban segéd kezet, mit én örömmel 
tellyesíték is, s a megkezdett munkát üres óráimban, mint tőlem kitel-
hete, folytatám. De Tanárky Sándor elhunytával e megkezdett munká
latot, mint csupán őt illetőt, mint csak rábízottat, magamnál többé nem 
tarthatom már, hanem azt, nehogy ez igen czélirányos műszótári ter
vezet egészen dugába dűljön, átnyújtom a tek. társaságnak további ren
delkezésre úgy, mint az nálam is a boldog emlékű rendes tag haláíakor, 
félben szakadt. 

Budán Január 4. 1840. 
Kiss Károly. 

Kiss Károly azonban folytatta a munkát s már ugyanazév áprilisá
ban jelenti: 

Tekintetes magyar tudós társaságnak. 

A hadi műszótár iránti határozatában kimondá a t. Társaság, hogy 
a magyarosítandó műszavak sorozata mindannyi másolatban azon fel
szólítás mellett közöltessék br. Lakos, Baricz György és Szontágh Gusztáv 
tagokkal, ftogy igyekezzenek kiki fügetlenül e műszavak magyarosításában 
eljárni s a t.: A t. társaság engem bízván meg Tanárkay Sándor r. tag 
elhunytával a hadi műszótár ideigleni szerkezetével, most szerencsém 
van a tek. társaságnak az össze sorozott műszavak I-ső részét olly ké
réssel átnyújtani, méltóztassék azt addig is, míg a II. rész összeírását 
bevégzendem, idő nyereség véget ezennel ajánlott formátumban meg 
határozott számú másolatokban leíratni. 

Budán April. 23. 1840. 
Kiss Károly. 

Kissnek e jelentéséből kitűnik, hogy eddigi munkatársain, Szon-
taghon és Bariczon kívül most már Báró Lakos János tábornokot, aki 
mint jeles műszaki tiszt a francia háborúban kapta meg a Mária 
Terézia Rend lovagkeresztjét s neve, mint a műszaki tudományokban 
kiváló tudósé, már ismert volt, — is bevonta a Társaság a magyar hadi 
műszótár szerkesztésébe.13 Az a felkérés, amit hozzá intéztek, érdekes 
azért is, mert megvilágítja azokat a szempontokat, amelyek szükségessé 
teszik e szótár kiadását. 
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„Méltóságos Báró, es. kir. Tábornok Úr!-

Azon végből, hogy az academia hadtudományi r. tagja, vagy bár 
mások által is, időrül időre fordítandó e tudományokbeli munkákban, 
s műnyelvre nézve bizonyos egyformaság, következetesség és pontosság 
uralkodjék, valamint másfelül' annak tekintetéből, hogy nem kevés ka
tonai műszó fordul elő a közéletben, folyóiratok és újságokban, encyc-
lopediai, történetírási s egyéb könyvekben: s ezekben gyakran nem csak 
tetemes eltérések, de nem csekély hibák is tapasztaltatnak, mert kik e 
szavakat alkotják, ritkán fogták fel elég világosan a tárgyakat és esz
méket, miket kitenni kívántak: óhajthatónak találtatott, hogy e részben 
is, tudományos és nyelvészeti alapon bizonyos megállapodás történjék. 
Ez okból az Academia mindenek előtt Tanárky Sándor, és ennek el
hunyta után folytatólag Kiss Károly által összeíratta a szükségesebb 
hadtud. műszavakat, mellőzvén a ritkábban előfordulókat, valamint 
azokat, melyek a hadtudománnyal összefüggenek ugyan, de gyakorlat
ban kézművességbe mennek által, s ennélfogva ugyanis az Academia 
kézműszótárában találnak majd felvételt. 

S ezen összeírás első részének egyik példányát van már szerencsém 
Méltóságoddal, azon bizodalmas kérelem mellett közölni, méltóztassék az 
azokra javaslandó magyar kifejezéseket és egyes szavakat, tekintettel a 
már meglevő vagy épen divatozó magyar szavakra s a nyelv gramma-
ticai tulajdonaira, az üresen hagyott rovatokba bejegyezni; hogy az 
Academia e dolgozat nyomán bizonyos műkitételekben megállapodván, 
az ezekből szerkesztendő hadtudományi műszótárt köz használat végett 
kiadhassa, s meghallgatva majd a róla nyilatkozandó közvéleményt, 
annak czikkelyeit idővel nagy szótárába is besorozhassa." 

Nemcsak ebben az írásban, de Kiss levelezésében is olvashatjuk, 
hogy a Tudós Társaságot röviden Académiának is mondták. Hogy mikor 
cserélte fel nevét a Tudós Társaság Tudományos Akadémiává, az pon
tosan meg nem állapítható. Az 1845. utáni Évkönyvek már mint a Tudo
mányos Akadémia Évkönyvei láttak napvilágot. 

Tanárky elhalálozása nagy veszteség volt a műszótár szerkesztő
bizottságának. Szontagh Gusztáv írja Kissnek, Rozsnyóról 1840. január 
6-án. . . . „Régen nem sajnáltam úgy embert, mint Tanárkyt. Nehezen 
tudtunk katonai tagot kapni, végre elérjük célunkat, tökéletesen meg
felel céljának, — s ím elveszítjük."!4 

Még abban az évben újabb veszteség érte a szótárszerkesztő kato
nai bizottságot. Baricz György műszaki alezredes váratlanul meghalt 
Zárában 1840. december 27-én. így most már valóban Kiss Károly vé
gezte el a hadiműszótár szerkesztésének oroszlánrészét. Az Akadémia 
elnöksége ezt kellően méltányolta is, és 1840. szeptember 16-án kelt le
velében értesítette Kisst, hogy a Tanárky elhalálozása folytán megüre
sedett rendes tagsági helyre őt választotta, annál is inkább, mivel Ta
nárkyt betegsége alatt már ő helyettesítette s m i n t . . . „arra méltó tu
dóst" . . . ez a hely megilleti.15 1841-ben elfoglalta székét s székfoglaló 

15 Akad. kézirattár 210/1840. sz. levél. 
14 Szontagh levele Akad. Kézirattár. Irodalmi levelek 149. sz. gyűjteményében. 
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értekezésének tárgya volt: „Mi okozta a francia köztársasági harcz nye
reségeit, győzelmeinek mi adott olly hatalmas befolyású sikert?" Ez a 
munkája csak kéziratban volt meg. Az Akadémia kézirattárában eddig 
még nem tudtam rábukkanni, pedig a imagyar katonai nyelv fejlődéstör
ténete szempontjából bizonyára értékes munka lehetett. 

Az Akadémia tudós katona tagjait annyira foglalkoztató hadiműszó
tár végre 1843-ban megjelent.16 Sajnos, azonban azt kell megállapíta
nunk, hogy ez a nagy buzgalommal végzett munka, a magyar katonai 
nyelv fejlődéstörténetében nem foglalhatta el azt a helyet, amelyre hi
vatva lett volna. A műszakavak szerkesztői még erősen a nyelvújítás ha
tása alatt állottak s az új katonai műszavakat nem a magyar népi nyelv 
egészséges talajából vették, hanem erőltetetten készítették, nyakatekert, 
ma már teljesen érthetetlen műszavakat, bár azt is el kell ismernünk,, 
hogy sok helyes képzésű műkifejezést is honosítottak meg e szótárban. 
A könyv nyolcadrét alakú, 128 oldalas alakban került ki a Heckenast 
nyomdából. Két részből áll. Első része 58 oldalon közli a magyar sza
vak német megfelelő kifejezéseit, a második részben pedig a német sza
vak pótlására választott magyar műszavakat. Külső címlapja: Hadi Mű
szótár. Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Militär Kunstwör
terbuch. Magyar-németül és Német-magyarul. Pest 1843. Kiadja Hecke
nast Gusztáv. 

Belső címlapjainak bal oldalán olvassuk, hogy: ...„veröffentlicht 
von Karl von Kiss Hauptmann und ord. Mitglied der ung. Akademie"" 
„ . . . közre bocsátja Kiss Károly kapitány, s Magyar Akadémiai ren
des tag." 

A mind a két nyelven szerkesztett rövid előszóból kitűnik, hogy az. 
Akadémia ezt az önálló hadiműszótárt is voltaképpen még csak a ké
szülő nagy, akadémiai műszótár előmunkálatának t a r t j a . . . „Addig is,, 
amíg a magyar akadémiai hadiműszótár a napfényre jövendhet, szüksé
ges egy rövidebb, a közéletben használt műszavakat kicsinyben közre-
bocsájtani, hogy hasznát vegyék azok, akik hadimunkákkal foglalkoz
nak és haditestületekkel leveleznek.. . Egy tudományágban sem érez
hető a műszóhiány annyira, mint hadinyelvünkben, ezen annál inkább 
felakadhatni, mivel tudjuk azt, hogy nemzetünk jelleme és alkotmá
nyos szerkezete hadias volt; hadi nyelvének is kellett tehát lennie, de 
jobbadán elveszett, magyar nyelvrégiségeink alig tudnak néhányat 
előmutatni. A feladat tehát egy hadi nyelvet, a tudomány természetéhez 
alkalmazhatót előteremteni, nem könnyű és sok szorgalmat kíván." 

Legmagyarosabbak azok a kifejezések, amelyek a nép életével kap
csolatos és katonai használatra is alkalmas szavak voltak. De találunk 
ezeken kívül is nagyon használható és nyelvképzés szempontjából sem 
kifogásolható műszavakat, amik átmentek a köztudatba s legtöbbjét még 
ma is használhatjuk. Ilyenek az ágyú (álgyú), csatár, derékhad, cselmoz
gás (Demonstration). Helyesen alkalmazzák a hadi szóval képzett kife
jezéseket, pl. hadihajó, hadijáték, hadilábon. De ezeknél az „i" betűt 
néha elhagyják, s ekkor a műszó erőltetettnek hangzik, pl. had jog, had

ie Hadi Műszótár. Magyar és Németül és Német—Magyarul. Pest 1843. Orsz-
Szécheny i Könyv t á r 217819. sz. 
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levéltár stb. Szerepel a szótárban a közvitéz, naposkáplár és sok más, 
a későbbi magyar katonaságnál használt kifejezés. 

Nagyon indokolt volt a későbbi nyelvtudósok kemény bírálata er
ről a szótárról. Búzás Győző írja: . . . „nem volt arra szükség, hogy a 
nyelvújítás hívei az előbbi korszakok tősgyökeres magyar hadi nyelvét 
teljesen mellőzve ily fajta nyelvfaragásaikkal nyelvünket hosszú időre 
eléktelenítsék."17 

Simonyi Zsigmond is helyesen állapítja meg a Háború Szavai c. ér
tekezésében, hogy a sok katonai nyelvi ferdeség oka, hogy ezeknek a tö
rekvéseknek kezdete a nyelvújítás virágkorába esik. Ennek következ
ménye, hogy hemzsegnek a magyartalan kifejezések.is 

Bélteky Kálmán A Katonai Műnyelv c. értekezésében megállapítja, 
hogy egyes szakok (orvos, ügyvéd, pap) műnyelvét kevesen értik. Ez 
nem okoz fennakadást, mert ezek a szaktudósok beérik a görög, latin 
kifejezésekkel... „A katonai nyelv annyiban kivétel,, hogy nagyobb ré
tegre h a t . . . a katonai nyelvben tehát saját nyelvünkön kell, törik-sza-
kad, — műszót teremteni."19 

Hogy az említett nyelvtudományi szakemberek kifogásolták Kiss 
Károlyék Hadiműszótárát, annak igazolására elég lesz néhány valóban 
erőltetett, ma már szinte humorosan hangzó értelmetlen műszavat fel
sorolni. Nem is tudtak meghonosodni katonai nyelvünkben, a magyar 
katona egészséges nyelvérzéke hamarosan kiküszöbölte azokat. Néhány 
példa: Futtertornister-abraktorba. Ehrenzeichen-Becsjel. Blokade-be-
zárgyázat. Colonnenführer-csapadvezénd. Sappe-gátna. Sappeur-gátnász. 
Stürmer-rohoncz. Volontair-szabadoncz. Verprleugüng-tápla Naturalver-
pflegung-termesztményi tápla. Etappenportion-tápalak. Feldschmiede-
tárvinnye. 

Kiss Károly és társai sem voltak megelégedve e munkájukkal. A 
műszótár végleges megszövegezésénél az Akadémia sok, Kisséktől java
solt műszavat kihagyott. A főtitkárhoz intézett egyik, 1844. okt. 10-én kelt 
levelében kifogásolja, hogy a kiadott akadémiai zsebszótárban kevés a 
katonai műszó. Küld tehát „6 füzetkében" egy új kiadás számára sza
vakat. Csak a legszükségesebbeket, a mindennapi polgári- és hadiélet
ben előfordulókat küldi. A teljes gyűjtemény.. . „a készülőben lévő 
hadiműszótár körébe tartozik."20 

De ez az új, teljes szótár még 1847-ben sem jelent meg, bár Kiss 
szorgalmasan dolgozott új javaslatain.21 

Az 1848-ban kezdődő szabadságharc előtti évekből, még egy kato
nai nyelvtörténeti szempontból érdekes kis könyvről kell megemlékez
nem, amely egy évvel a Hadiműszótár után, azaz 1844-ben jelent meg. 
Címe: Magyar hadnyelvtan a császári királyi osztriai hadsereg tisztjei 
számára. Irta Cetz J. cs. kir. 62-dik számú Tursky lovag gyalogsorezredi 
hadnagy. Pesten 1844. Nyomtatta Trattner-Károlyi. 

.17 Közli Teres tyén i Fe renc id. m. 136. o. 
18 Simonyi Zs igmond : A h á b o r ú szavai. Magyar Nye lvőr 1914. évf. IX—X. f. 

377. old. 
19 Bél teky K á l m á n : A ka tona i nyelv. Magyar Nyelvőr 1891. évf. 534. old. 
20 Kiss levele id. h . 944/294. sz. 
21 U. o. 10/1847. 
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A nyolcadrét alakú könyv címlapjának bal oldalán ugyanez a ma
gyar cím olvasható németül. A német nyelvű előszóból megtudjuk, hogy 
a könyvecske célja a magyar hadiműszavak megismertetése tisztek és 
tudósok számára, hogy ne legyenek kénytelenek katonai dolgokban pa
rancsnokságokkal és polgári hatóságokkal levelezéseiknél tolmácsra szo
rulni. Szerző tudja ugyan, hogy munkája tökéletlen, de a Tudományos 
Akadémia felülvizsgálta, s annak rendes tagja, Kiss Károly kapitány se
gített neki. 

A bevezetés után egy német nyelven ügyesen megírt magyar nyelv
tan következik, amely megmagyarázza a magyar nyelv szabályait. Az
után öt szakaszba osztja mondanivalóit. I. szakasz: Magyar beszélget és ok, 
szólásmódok, gyakorlati utasítások katonákkal, tiszti szolgákkal stb. való 
beszélgetésre. II. szakasz. Rövid példák parancsok, katonai utasítások 
magyar nyelvű megszövegezésére. III. szakasz „Szabállati" darabok, az
az szabályzatok, fegyvertan magyarul. IV. szakasz. Hadelvek és szónok
latok. Ez a szakasz a magyar katonai nyelvtörténet szempontjából kü
lönösen érdekes. Kifogástalan fordításban iközöl részleteket jeles kato
nák írásaiból, szónoklataiból. (Caesar, Polybios, Montecuccoli, Turenne, 
Khevenhüller, II. Frigyes porosz király stb.) A szónoklatok közt főleg a 
napóleoni háborúk idejéből olvasunk és főleg Napóleonnak katonáihoz 
a harcok előtt, alatt és után mondott szónoklataiból ügyesen összeválo
gatott részleteket. A helyes magyar katonai nyelv alkalmazásának egy
két példája ebből a szakaszból: Szabatos, helyes magyar átültetések: 

80. o.Jól ítéld a magad és az ellenség erejét. (Vegetius) 
85. o. Megkerülvén az ellenséget egy, vagy mindkét szárnyán, igye

kezzünk őt oldalt megtámadni s közepét áttörni. (Napóleon) 
89. o. Buzdító beszéd az ellenség közeledésekor: Vitézek! Az ellen

ség közeledik. Rövidítsük meg útját legalább fél évvel. Hadd találjon 
bennünket saját földjén; lássa, hogy sem nagyobb erejével, sem gőgje 
által meg nem rettent. Rajta tehát. Ki, — a határszélre. — Tegyük a há
borút az ő országába át, ezáltal már felére győztünk! 

Az V. szakasz szolgálati jegyzékek címmel írásbeli példákat ad, hogy 
miképpen kell rövid jelentéseket, értesítéseket magyar nyelven megfo
galmazni, szóval egy rövid magyar katonai irály tan szabályait közli. 

A könyv végén 64 oldalon közöl egy német—magyar katonai szótárt. 
Nem hoz új dolgokat, hiszen a Kiss-féle hadiműszótárból vette át an
nak anyagát. 

Sajnos, a reformkor éveiben nem jelent meg egy komoly hadtudo
mányi lés a hadvezetés elméleti kérdéseivel foglalkozó nagyobb szabású 
munka. Oka ennek talán az, hogy a hosszú francia háborúk ideje alatt 
kifáradt magyar katonaság soraiban inkább a katonai szolgálat gyakor
lati része foglalkoztatta a tehetségesebb írókatonákat. És akik közülük, 
főleg műszaki téren értékes munkát folytattak, mint pl. Kőszeghy Már-
tony Károly, Martonitz András tábornokok, s az akkor európai hírű 
Bólyay János hadmérnökkapitány, kiváló tudományos munkáikat né
met, vagy latin nyelven írták.22 

22 vidos Géza: A magyarság szerepe a volí Monarchia műszaki katonai szer-
\ezetében. Hadtörténelmi Közlemények 1941. évf. 
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A magyar polgári hatóságok is szükségét érezték égy magyar kato
nai műszótárnak. Az Akadémia Kézirattárában találunk egy írást, amely
ben Székesfehérvár polgármestere, Miskey Ferenc azzal a kéréssel for
dul az Akadémiához, hogy küldene nekik egy olyan magyar hadiköny
vet, amelyben a városban most felállítandó polgári katonaság számára 
alkalmas „Magyar Kormányszavak", azaz vezényszavak megtalálhatók. 
Ha pedig ilyen könyv még nem jelent volna meg, kéri az Akadémiát, 
tűzzön ki jutalmat egy ilyen könyv megszerkesztésére, a Városi tanács 
szívesen vállalja . .. „az abból reánk esendő illő részt."2'' 

Bár az Akadémia, mint az elmondottakból kitűnik, felkarolta a had
tudomány magyar nyelvkérdésének ügyét, de nem adott akkor még le
hetőséget ahhoz, hogy a hadtudomány, hadtörténelem akadémiai tudó
sai mint egy önálló haditudományi csoportba, vagy osztályba tömörülve, 
függetlenül a többi osztálytól dolgozhassanak. Eddig a katonai tudomá
nyos ügyek, mint hallottuk, a matematikai osztály hatáskörébe tartoz
tak. Főleg Kiss Károly, mint az Akadémiában a katonai ügyek szakem
bere érezte azt, hogy ez a tudományág a háttérbe van szorítva. 1846. dec. 
17-én érdekes írással fordult az Akadémia Elnökségéhez. Alkalma volt 
— mint írja — meggyőződni, hogy a matematikai osztály, egyébként ér
demes tagjai kiszorították a hadtudomány képviselőit, ö, mint az Aka
démiában a haditudományok képviselője, kénytelen megkérdezni az El
nökséget, hogy a hadtudomány kérdései a Tudós Társaság hatáskörébe 
tartoznak-é, mert ő is azt tapasztalja, hogy a Társaság nem kíván ezzel 
foglalkozni. Kérdi tehát, hogy „hajlandó-é a Társaság a hadtudományt 
a mathematikai osztály alól emancipálni, vagy azt hatáskörén kívülinek 
tartja."2* 

Az Akadémia hivatalos választ nem adott erre a felkérésre, de va
lahogy elsimították az ügyet, mert >Kiss Károly és katonatársai tovább 
is lelkesedéssel dolgoztak a katonai nyelv fejlesztése terén. Bizonyítja 
ezt Kiss Károlynak egy jelentése, amelyben 1847. május 10-én tesz ja
vaslatot a . . . „megalapítandó műnyelv" tárgyában.25 

Az ügynek nem lett folytatása, s nem is volt szükség, hogy az Aka
démia állást foglaljon ehhez a kérdéshez, mert a következő évben meg
induló szabadságharc megteremtette az önálló magyar hadsereget s ez
zel a katonai nyelv fejlesztésének kérdése a honvédség és nemzetőrség 
számára hivatalosan kiadott szabályzatok és szolgálati könyvek útján ön
magától megoldódott. 

23 Akad. Kéz i ra t t á r AL. 82/1843. 
24 Kiss levele id. h. 312/1846. 

25 U. o. AL. 10/1847. 
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SZEMLE 

FEJEZETEK HAZÁNK FELSZABADÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 

Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1960. 306 lap 23 db színes vázlat. 

Felszabadulásunk katonai történetéről az 
elmúlt másfél évtized alatt számos cikk és ki
sebb-nagyobb tanulmány látott napvilágot. Ezek 
megmutatták a szovjet hadsereg értünk hozott 
hatalmas áldozatait és emléket alítottak a szov
jet katonák önfeláldozó hősiességének; hasznos 
szolgálatot tettek népünk és hadseregünk haza
fias, internacionalista nevelése, a magyar— 
szovjet barátság elmélyítése, a magyar néphad
sereg és a szovjet hadsereg testvéri fegyver-
barátságának szilárdítása terén. Forrásanyaguk 
szűk és korlátozott volta miatt azonban elsősor
ban népszerű jelegük domborodott ki, hiszen 
levéltári dokumentumokra nem támaszkodhat
tak, s főleg a hadijelentésekből, a Nagy Szovjet 
Encikplopédia cikkeiből, továbbá egy-két szov

jet feldolgozásból meríthettek. Ebből következőleg a hadműveletek elő
készítésével, megszervezésével, lefolytatásával és az egyes fegyvernemek 
alkalmazásával kapcsolatos kérdések alapos és mélyreható tanulmányo
zására, tisztjeink katonai műveltségének fejlesztésére, egy-két kivétel
től eltekintve, már kevésbé voltak alkalmasak. Ilyen szempontból a ha
zánk felszabadításának történetével foglalkozó magyar nyelvű szakiro
dalom meglehetősen szegényesnek mondható. 

Éppen ezért jóleső érzés kézbevenni ezt a válogatást, melyet Feje
zetek hazánk felszabadításának történetéből címmel, felszabadulásunk 
tizenötödik évfordulójára jelentetett meg a Zrínyi Katonai Kiadó. A vá
logatás anyagát szovjet, bolgár és román szerzők munkáiból vett rész
letek képezik, s e részletek összességéből szinte hézagmentesen bonta
koznak ki a hazánk felszabadítását célzó összes fontqsabb hadműve
letek. 

A kiadó szerencsés kézzel választotta ki azokat a munkákat, ame
lyekből részleteket közöl a kötetben. Valamennyi munka alapvető for
rásanyagát eredeti hadműveleti iratok képezik, s a szerzők nemcsak ko
moly felkészültséggel rendelkeznek, hanem többségük részt vett a had-
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műveletekben is. Mindezek biztosítják műveik alaposságát és magas tu
dományos színvonalát. 

A kötetben közölt valamennyi részletmunkára egyformán jellemző a 
frázismentesség, a mondanivaló konkrétsága, tudományos megalapozott
sága és tárgyilagossága. A szerzők következetesen kerülik a hatásvadá
szó megállapításokat. Részletes adatok alapján mérlegelik a saját és az 
ellenséges helyzetet, pontos erőviszonyokat adnak rneg. Részletesen tár
gyalják a parancsnokok és a csapatok tevékenységét a harc előkészítésé
nek, megszervezésének és megvívásának időszakaiban, ismertetik az 
egyes fegyvernemek feladatait és szerepét a harcban. Mindezeket értéke
lik is. Rámutatnak egyes intézkedések helytelenségére, megalapozatlan
ságára vagy elhamarkodottságára és megvilágítják, milyen következmé
nyekkel járt, amikor egyes parancsnokok nem álltak feladataik magasla
tán. Reális képet adnak az ellenség helyzetéről, lehetőségeiről és erőfeszí
téseiről, azok veszélyességéről. A szerzők nem idealizálnak, nem sima dia
dalútként tárgyalják a felszabadító hadműveleteket, hanem a való hely
zetet tárják fel a maga teljes bonyolultságában, összes nehézségeivel 
együtt. Éppen ennek eredményeként az olvasó helyesen mérheti fel a fel
szabadító hadműveletek eseményeit, alkothat fogalmat a harcosok helyt
állásának nagyszerűségéről, az értünk hozott áldozatok nagyságáról és a 
hadműveletek során elért eredmények jelentőségéről. A szerzők említett 
erénye nem kis mértékben hozzájárul, hogy az olvasóban a kötet tanul
mányozása során növekszik a csodálat, a nagyrabecsülés és hála érzete 
felszabadítóink iránt, akik minden nehézséget leküzdve, saját életük fel
áldozása árán űzték ki a hazánk földjét pusztító ellenséget és adták visz-
sza népünk szabadságát. 

A kötet első tanulmányában Ribin vezérőrnagy és Ogarjev ezredes 
az 57. lövész hadtest tiszai átkelését tárgyalják, amely Tiszafüred és Abád-
szalók között történt 1944 novemberében. A tanulmány kitűnő leírása egy 
erőszakos folyamátkelés előkészítésének, megszervezésének és végrehaj
tásának. 

Az 57. lövész hadtest a 2. Ukrán-Front állományába tartozó 53. had
sereg alárendeltségében harcolt. Az 53. hadsereg Erdély felszabadítása 
után, 1944 október végén Polgár, Tiszabő szakaszon elérte a Tiszát és a 
frontparancsnok parancsa értelmében a folyón való erőszakos átkeléshez 
készült, hogy annak végrehajtása után támadást indítson Füzesabony, 
Recsk irányában. Az 57. lövész hadtest a hadsereg jobbszárnyán, a fő 
irányban helyezkedett el. 

A szerzők az általános helyzet és a hadtest feladatainak ismertetése 
után jellemzik a terepet, az ellenséges védelmet és az 57. lövész hadtest 
állományát. A hadtesttel szemben a Tisza túlsó partján magyar csapatok 
foglaltak védőállást: a 9. határvadász hadosztály, a 25. gyaloghadosztály 
1. ezrede, és nyolc tüzér osztály. Közlik az ellenség és az 57. lövész had
test hadrendjét, táblázatot adnak az élőerőről és a fegyverzetről. Erővi
szonyok: élőerő 1,5:1, golyószóró és géppuska 1,1:1, lövegek és aknavetők 
4,4:1, a hadtest javára. Ilyen korlátozott erőfölény birtokában kellett a 
hadtestnek rendkívül nehéz feladatát megoldania. 

A tanulmányban komoly helyet kap az erőszakos folyamátkeléssel 
kombinált támadás előkészítésének és megszervezésének elemzése. Meg-
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ismerjük a hadtestparancsnok és a hadosztályparancsnokok elhatározá
sát, a harcrend felépítésének, az erők és eszközök elosztásának, továbbá a 
tüzérség alkalmazásának tervét; a légi, műszaki, anyagi, politikai biztosí
tás érdekében tett intézkedéseket; a vezetés és híradás megszervezését, va
lamint a csapatok felkészítésének módját. A felkészülés során a parancs
nokok és törzsek legfőbb feladatuknak tekintették, hogy a személyi állo
mánnyal alaposan begyakoroltassák a folyóakadály leküzdését és a t á 
madást mocsaras terepen. Evégből a hadosztályok minden lövész zászló
aljjal egy-egy és minden lövész századdal három-három átkelési gyakor
latot tartottak a környékbeli tavakon. Ezek során az alegységek begyako
rolták az átkelési eszközöknek a folyóhoz történő kiszállítását, vízre bo
csátását, a harcosok helytállását, a különböző fegyverek és harceszközök 
elhelyezkedését a ladikokon és a tutajokon. A gyakorlatokat olyan állo
mánnyal és eszközökkel hajtották végre, amilyenekkel a Tiszát kellett 
leküzdeniük és a folyó jobb partján kellett harcolniuk. Az előkészítés idő
szakában nagy gondot fordítottak a lövész egységeknek és alegységeknek 
a támogató és megerősítő tüzérséggel, valamint a műszaki alegységekkel 
való feszes együttműködésének megszervezésére. Mindez nagyban hozzá
járult a konkrét harcfeladatok sikeres megoldásához. 

Ilyen előkészületek után került sor az átkelés végrehajtására. A had
testparancsnok arra alapozva, hogy az ellenség védelme a Tisza jobb part
ján nem eléggé szervezett és mély, elhatározta, hogy november 6-án éjjel 
megerősített zászlóalj és ezred erejű előrevetett osztagokkal kiszélesíti az 
október vége óta birtokában levő két hídfőt, továbbá széles arcvonalon 
folytatott tevékenységgel új hídfők birtokba vételére tesz kísérletet. El
határozta, hogy az előrevetett osztagok sikeres tevékenysége esetén a fő 
erőket vagy még a támadás megkezdése előtt átszállítja a Tisza jobb part
jára, vagy az átkelés biztosítására használja fel az új hídfőket. 

Az elhatározás helyességét a gyakorlat igazolta. Az előrevetett oszta
gok november 6-ra virradó éjszaka kiszélesítették a meglevő fcét hídfőt és 
még kettőt foglaltak el, a nap folyamán pedig újabb négy hídfőállást vet
tek birtokba. Másnapra virradóra e hídfőállások területére átkeltek a had
test fő erői is. A széles arcvonalon folytatott tevékenység megakadályozta 
a főcsapás irányának felfedését, ennek következtében az ellenség részen
ként vetette harcba tartalékait, s a hadtest átkelési szakaszának teljes szé
lességén szétforgácsolta erejét. 

Az átkelés után indított támadás tapasztalatai viszont azt bizonyít- • 
ják, hogy nem volt helyes a hadtest harcrendjét egy lépcsőben felépíteni.. 
A hadtestparancsnok tartalékát képező egyetlen zászlóalj nem volt ele
gendő a csapás erejének növelésére a mélységben. 

Mindent egybevetve, az 57. lövész hadtest átkelését tárgyaló tanul
mány anyagánál fogva kiválóan alkalmas arra, hogy gazdagítsa tisztjeink 
e bonyolult harctevékenységgel kapcsolatos ismereteit, ugyanakkor igen. 
alapos leírást ad a felszabadító hadműveletek egyik részletéről. 

A következő, s egyben legterjedelmesebb részletmunka Malakov ez
redesnek A Balatontól Bécsig című könyvéből való. A szerző bevezetőben . 
röviden összefoglalja a magyarországi felszabadító hadműveletek megin
dításának körülményeit és a Budapest körülzárásához vezető eseménye
ket, a továbbiakban pedig részletesen elemzi a 3. Ukrán Front dunántúli 
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harctevékenységét az 1945 januárjában kezdődő német felmentési kísér
letek elhárításától hazánk teljes felszabadításáig és a bécsi hadművelet 
győzelmes befejezéséig. Malakov ezredes munkája a hazánk felszabadítá
sát célzó hadműveletek legfontosabb és tanulságokban leggazdagabb sza
kaszával foglalkozik, ezért különleges figyelmet érdemel. 

A bevezetést követő első fejezet a hazánk fővárosában bekerített né
met csapatok felmentésére irányuló három ellencsapást tárgyalja, s bemu
tatja, milyen nehéz körülmények között és hogyan hiúsították meg azo
kat a 3. Ukrán Front csapatai. Az ellenség az első ellencsapást 1945. ja
nuár 2-a és 7-e között mérte Komárom körzetéből Bicske irányában. A 
harccselekmények a 4. gárda hadsereg 31. gárda lövész hadtestének arc
vonalán zajlottak le. Az ellenség élőerőben és tüzérségben háromszorosr 
harckocsikban és rohamlövegekben pedig tizenötszörös túlerővel rendel
kezett, az áttörési szakaszon (12 km) arcvonalkilométerenként 145 löveget 
és aknavetőt, valamint 50 harckocsit és rohamlöveget összpontosított. A 
védelem számára rendkívül kedvezőtlen körülmények között és nagy túl
erővel megindult támadás három nap alatt 30 km-es térnyeréssel járt és 
Esztergom elfoglalásához vezetett. A focsapás irányának felfedése u*án 
a hadseregparancsnok erőátcsoportosításokkal megszilárdította a védel
met és csapatainak szívós helytállása meghiúsította, hogy az ellenség át
törjön a Budapesten körülzárt helyőrséghez. Ebben nagy szerepe volt a 
2. Ukrán Front január 6-a és 10-e között Komárom irányában mért csa
pásnak, amely a hátbatámadás veszélyének tette ki az ellenséget és arra 
kényszerítette. hogy ebben az irányban felhagyjon a Budapest felmentését 
célzó kíséreteivel. A következő ellencsapást a németek a 4. gárda hadse
reg arcvonalának középső szakaszára mérték január 7-e és 13-a között, 
Székesfehérvár északnyugati körzetéből Zámoly irányában. Könnyű si
kerre számítottak, mert az előző ellencsapás elhárítása érdekében az arc
vonal e szakaszáról a szovjet csapatok nagy részét Bicske körzetébe cso
portosították át. Az ellencsapás a 20. gárda lövész hadtest védelmi arc
vonala ellen irányult, az ellenség a focsapás irányában élőerőben három
szoros, tüzérségben és aknavetőkben négyszeres, harckocsikban és roham
lövegekben pedig hatszoros fölényt hozott létre. Január 13-ig a német fa
siszta csapatok összesen 10 km-t nyomultak előre és sikerült elfoglalniuk 
Zámolyt. További térnyerésüket a szovjet csapatok helytállása meghiúsí
totta. A tüzérség és a műszakiak kiváló együttműködése a lövész csapa
tokkal, teljesen felmorzsolta az ellenség csapást mérő csoportosítását. A 
harmadik ellencsapást az ellenség január 18-a és 27-e között Székesfehér
vártól délnyugatra, a Sárkeresztes és a Balaton közti arcvonalszakaszon 
mérte, Dunapentele irányában. Ez minden eddiginél hevesebb és veszélye
sebb volt. A németek támadó csoportosításába kb. 600 harckocsi és roham
löveg, valamint több mint 1200 löveg és aknavető tartozott. A védelem
be» levő szovjet csapatok igen kevés tüzérséggel rendelkeztek, harckocsi
jaik és rohamlövegeik nem voltak. A támadás megindulása után, a szov
jet csapatok önfeláldozó harca ellenére, igen súlyos helyzet alakult ki. Az 
ellenség nem törődve jelentős veszteségeivel, egyre mélyebben rágta bele 
magát a szovjet védelembe. Január 20-án Dunapentelénél elérte a Dunát, 
s Paks felé támadva közvetlenül veszélyeztette <& 3. Ukrán Front törzsét. 
A helyzet veszélyességét jellemzi, hogy a 3. Ukrán Front parancsnoka fel-
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hatalmazást kapott: döntsön, megtartja vagy feladja a Duna nyugati part
ján levő hídfőt. Tolbuhin marsall a hídfő megtartása mellett döntött. Ál
landó manőverezéssel megerősítette a védelmet, szívósan védekező csa
patai egyre fogyasztották az ellenség erőit, majd megállásra kényszerítet
ték. Január 26-ra a németek teljesen kifulladtak és védelembe mentek át. 
A szovjet csapatok hősi helytállása mindenhárom alkalommal kudarcba 
fullasztotta az ellenségnek Budapest felmentésére irányuló kísérleteit. Ezt 
követőleg a két front csapatainak Sárosd irányába mért együttes csapása 
az arcvonalat majdnem teljes egészében visszaállította az eredeti helyze
tébe. 

A második fejezet a 3. Ukrán Front csapatainak 1945. február 20-tól 
március 15-ig tartó balatoni védelmi hadműveletét tárgyalja. A szerző 
részletesen ismerteti a bécsi irányban kialakult hadműveleti helyzetet, a 
Dunántúlon egymással szemben álló erők elhelyezkedését, a szovjet had
vezetőség Bécs elfoglalására irányuló tervét és a német vezérkar balatoni 
ellentámadásának tervét. Rá kell mutatni azonban, hogy nem világítja 
meg kellően a balatoni ellentámadás helyét és szerepét a német fasiszta 
hadvezetőség stratégiai terveiben, a nyugati imperialista hatalmakkal kö
tendő különbéke iránti puhatolózások és a Berlin elleni szovjet támadás 
késleltetése szempontjából. Különös gondot szentel a 3. Ukrán Front vé
delmi előkészületeinek, s azokat elemezve megállapítja, hogy az ellenség 
óriási harckocsifölényére tekintettel, a védelem kifejezetten páncélelhá
rító jellegű volt, amelyben a tüzérség minden fajtájának kiemelkedő sze
rep jutott. A 3. Ukrán Front védelmi hadműveleteinek megvívását emel
lett jelentős mértékben nehezítette, hogy azzal egyidőben folytatnia kel
lett a Bécs elleni támadásra való felkészülést, továbbá a hídfő viszonylag 
kis mélysége, amely korlátozta az erőkkel és eszközökkel való széleskörű 
manőverezés lehetőségét, valamint az a körülmény, hogy a front csapatai 
az előző harcokban elszenvedett veszteségek miatt nem teljes személyi és 
anyagi felkészültséggel harcoltak. 

A német vezérkar terve három irányból mérendő koncentrikus csa
pást irányozott elő a 3. Ukrán Front főerőinek bekerítése, megsemmisí
tése, és a Duna elérése céljából. A főcsapást az Ardenekből átdobott 6. 
SS páncélos hadseregnek kellett mérnie a Velencei-tó és a Balaton kö
zött, délkeleti irányban, hogy Dunapentele, Szekszárd szakaszon elérje 
a Dunát és két részre szakítsa a 3. Ukrán Front csapatait. A továbbiak
ban a támadást a Duna nyugati partja mentén északi és déli irányban 
kellett volna kifejleszteni. A második csapást Nagykanizsa körzetéből 
Kaposvár irányába kellett mérnie a 2. páncélos hadseregnek. A har
madik csapást a Dráva déli partjáról tervezték mérni, Don j i Miholjac 
körzetéből Pécs irányába, az ,,E" hadseregcsoport erőivel. A védelemben 
levő 3. Ukrán Front erőivel szemben a német vezérkar kb. 35 magasabb 
egységet, köztük 11 páncélos hadosztályt vont össze. Ez a támadó csopor
tosítás kb. 400 000 katonát és tisztet, 6000 löveget és aknavetőt, 877 harcko
csit és rohamlöveget, 900 páncélgépkocsit és 850 repülőgépet foglalt ma
gában. Ebből az erőcsoportból három gyalogos, két lovas és kilenc páncé
los hadosztály, öt önálló nehéz harckocsi zászlóalj, egy rohamlöveg osztály 
a két rohamlöveg dandár a főcsapás irányában tevékenykedett, össze
sen több mint 140 000 katonával és tiszttel, 807 harckocsival és rohamlö-
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véggel, mintegy 3200 löveggel és aknavetővel, továbbá 800 páncélgépkocsi
val. 

Március 6-án a németek mindhárom irányból megindították a táma
dást. A hadművelet lefolyását a szerző irányonként tárgyalja, miközben 
a legnagyobb figyelmet az arcvonal középső szakaszára fordítja, ahol az 
ellenség a főcsapását mérte. Ismerteti az ellenség makacs erőfeszítéseit, 
amelyek a főirányban fővédőöv s a második védőöv áttörését ered
ményezték, továbbá a hadseregparancsnokok és a frontparancsnok intéz
kedéseit a védelem megszilárdítására. Március 9-re a túlerejű ellenséggel 
vívott kemény harcok legyengítették~a szovjet csapatokat, s erre az időre 
csaknem valamennyi tartalék is felhasználásra került. A szovjet csapa
tok hősi ellenállása ellenére a németek egyre mélyebben hatoltak be a vé
delembe, ugyanakkor támadási arcvonaluk is állandóan szélesedett, s 
emiatt egyre nehezebben lehetett csapatokat kivonni a kevésbé veszélyez
tetett arcvonalszakaszokról. Ebben a rendkívül nehéz és bonyolult hely
zetben a 3. Ukrán Front parancsnoka a Legfelsőbb Parancsnokság enge
délyét kérte a front alárendeltségébe tartozó és a Bécs elleni támadásra 
felkészülő 9. gárda hadsereg felhasználására a védelem megerősítésére. 
A Legfelsőbb Parancsnokság azonban akként ítélte meg a helyzetet, hogy 
a németek utolsó erőfeszítéseiket teszik, ezért megtiltotta a 9. gárda hadse
reg igénybevételét és utasította <a 3. Ukrán Front parancsnokát, hogy ed
digi erőivel állítsa meg az ellenség támadását és legkésőbb március 15-én 
vagy 16-án menjen át támadásba az ellenséges csoportosítás végleges szét
zúzása és a sikernek Bécs irányába való kifejlesztése céljából. 

Tíz napon át tartottak a rendkívül elkeseredett harcok a Balaton 
körzetében. Az ellenségnek a Velencei-tótól délre mintegy 12 km, a Sár
víz-csatornától nyugatra pedig 30 km mélyen sikerült beékelődnie a szov
jet védelembe. Az erőkkel és eszközökkel való mesteri manőverezés, a 
csapatok és fegyvernemek példás együttműködése, valamint a szovjet 
harcosok önfeláldozó hősiessége megakadályozta, hogy a német fasiszták 
elérjék céljukat: kijussanak a Dunához. Március 15-ig emberben és hadi
anyagban olyan óriási veszteségeket szenvedtek, hogy kénytelenek voltak 
lemondani a további támadásról és védelembe mentek át. Ugyancsak ku
darcba fulladt az ellenség támadása a két kisegítő irányban is. Az ellen
ség a március 6-ától 15-éig vívott harcokban halottakban és foglyokban 
csaknem 45 Q00 katonát és tisztet, több mint 280 löveget és aknavetőt, kb. 
500 harckocsit és rohamlöveget, 50 repülőgépet, 500 páncélozott szállító 
járművet és több mint 1300 gépkocsit vesztett. 

A következtetésekben a szerző elemzi a védelmi hadművelet sikeres 
megvívásának okait és feltételeit, különösen kiemelve a páncélelhárítás 
megszervezését, továbbá a manőverezés szerepét. 

A harmadik fejezetben a szerző a hazánk felszabadításának befejezés 
sét és Bécs elfoglalását eredményező hadmüveletekkel foglalkozik. Is
merteti az arcvonal déli szárnyán a hadműveletek kezdetére kialakult 
helyzetet és a szovjet hadvezetőség hazánk teljes felszabadítására irá
nyuló tervét, az erőviszonyokat és a hadművelet sikeres megvívása érde
kében tett intézkedéseket. A 2. éš 3. Ukrán Front bécsi hadműveletét, 
amely 1945. március 16-án kezdődött és április 15-én ért véget, három 
etapra osztva tárgyalja. Az első etapban (márc. 16—25.) a két front csa-
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patai Esztergom és Székesfehérvár között áttörték a német fasiszták vé
delmét, kijutottak a Vértes és Bakony nyugati lejtőire és kedvező felté
teleket teremtettek a támadás Bécs irányában történő továbbfejlesztésé
hez. A második etapban (márc. 26 -^ápr. 4.) a szovjet csapatok északnyu
gati irányban támadva, befejezték hazánk teljes felszabadítását és kiju
tottak Bécs alá. A harmadik etapban (ápr. 5—15.) a két front erői elfog
lalták Ausztria fővárosát, s ezzel győzelemmel befejezték a bécsi hadmű
veletet. 

Az eddigi hadtörténeti irodalom a bécsi hadmüveietet meglehetősen 
sommásan intézte el, arra hivatkozva, hogy az előző támadás során legyen
gült ellenség lényegében ellenállás nélkül vonult vissza és nem tudta 
megnehezíteni a szovjet csapatok előnyomulását. Ezt az álláspontot kép
viselte e sorok írója is. Malahov ezredes munkájából kiderül, mennyire 
nem ez volt a valóságos helyzet. Az ellenség a kezdeti meglepetést leküzdve 
megszervezte az ellenállást az egész arcvonalon, erre lehetőségeket adott 
neki a szovjet csapatok támadásának lassú üteme. A német fasiszták a 
terepadta lehetőségeket jól kihasználva, az utolsó percig kemény és szívós 
ellenállást fejtettek ki. A 2. és 3. Ukrán Front csapatai egy hónapig tartó 
véres harcokban verték szét az ellenséget és csikarták ki a győzelmet. 

Malahov ezredes munkája hű és részletes képet ad az 1945 januárjá
tól hazánk teljes felszabadításáig tartó hadműveletekről. Érzékelteti a 
szovjet csapatok előtt álló rendkívüli nehézségeket, s anélkül, hogy egyet
len frázist ejtene, világossá teszi az olvasó előtt, milyen magasfokú tu
dást, erkölcsi szilárdságot, szinte emberfeletti hősiességet és helytállást kö
vetelt a győzelem kivívása a szovjet harcosoktól és parancsnokoktól egy
aránt. Néphadseregünk harcosai és tisztjei nagy haszonnal forgathatják e 
munkát, mely kiválóan alkalmas szakmai tudásuk és katonai erényeik 
fejlesztésére. Az egész munkán végigvonuló hiányosságként kell megem
líteni, hogy a szerző a német fasiszták mellé kényszerített magyar csapa
tok helyzetével és szerepével alig foglalkozik. 

A kötetben közölt következő részletmunka, Nikola Botev A Sziliszt-
riaiak a Nagy Honvédő Háborúban című könyvéből való. Ebben a szerző 
az 1. bolgár hadsereg alárendeltségében levő 12. gyaloghadosztály 31. vár
nai gyalogezredének harcait ismerteti hazánk területén. Komoly adóssá
got törlesztett a kiadó e munka lefordításával és megjelentetésével, mert 
lehetővé tette, hogy szélesebb olvasóközönség ismerhesse meg a testvéri 
bolgár nép hozzájárulását hazánk felszabadításához, egyben bővítette a. 
magyar nyelven hozzáférhető ilyen munkák rendkívül csekély számát. 

A 31. gyalogezred 1945 januárjától vett részt a Magyarország felsza
badításáért vívott harcokban. A márciusi nagy német ellentámadás ide
jén Kadarkút, Mike körzetében foglalt védőállást és keményen helytallva 
fogta fel a német fasiszták meg-megújuló rohamait. A ezred mindvégig 
megtartotta állásait és nagyszerű harci szelleméért kiérdemelte a szovjet 
magasabb parancsnokság legteljesebb elismerését. A szerző katonailag 
pontos és világos, jól áttekinthető, ugyanakkor színes és élményszerű le
írását adja a védelmi harcoknak, név szerint foglalkozik sok bolgár ka-

- tona és tiszt kiemelkedő hőstettével. Hasonló módon tárgyalja az ezred 
részvételét a bécsi támadó hadműveletben is. Nagy erénye a munkának, 
hogy a katonailag kevésbé képzett olvasó is jól eligazodik az események-

188 



ben, maradandó képet kap a harcok nehézségeiről és a testvéri bolgár nép 
fiainak népünk felszabadításáért vívott áldozatos küzdelméről. 

A kötetzáró részlet több román szerző munkájából való, Balteanu, 
Cupsa, Focseneanu, Ion, Zaharescu ezredesek és Matei alezredes Romá
nia részvétele a hitleristák elleni háborúban című könyvének a Magyar
ország területén vívott harcokat tárgyaló fejezeteit tartalmazza. Erre a 
részletre is áll mindaz, amit a kiadó érdemeként az előzővel kapcsolat
ban elmondtunk. Hazánk felszabadításában jelentős részt vállaltak a test
véri román nép fiai. Az 1. és 4. román hadsereg csapatai a 2. Ukrán Front 
alárendeltségében részt vettek az egész Tiszántúl, a Duna-Tisza közének 
egy része és hazánk északkeleti területeinek felszabadításában. Debrecen, 
Miskolc, Salgótarján, Budapest és számos más város ostrománál tűntek 
ki hősiességükkel és sokezren áldozták életüket népünk szabadságáért. 

A szerzők két fejezetben tárgyalják a román csapatok harcait hazánk 
területén. Az első fejezet részletesen tárgyalja a Debrecen felszabadítá
sáért folytatott súlyos harcokat, továbbá a Tisza középső szakaszán Mind
szent, Szolnok és Alpár körzetében vívott küzdelmet. A második fejezet 
a román csapatoknak a budapesti hadműveletben való részvételével fog
lalkozik. Különösen érdekesek ennek a fejezetnek a 7. román hadtest bu
dapesti irányú előnyomulásával és a fővárosban folytatott utcai harcok
kal foglalkozó részei, amelyek sok új részletadattal gazdagítják eddigi is
mereteinket. A román csapatok hősi harcainak a szerzők szép emléket ál
lítanak munkájukban. Több nagyszerű fegyvertény leírásával is megele
venítik az eseményeket és állítanak példaképeket az olvasó elé. 

A kötet anyaga a katonailag képzett és kevésbé képzett olvasóknak 
egyaránt sokat nyújt, a mondanivaló megértését, az eseményekben való 
eligazodást jól segíti a közölt 23 darab színes vázlat. A fordítók és a szer
kesztő munkáját általában gondosság jellemzi, bár azzal kapcsolatban 
szükséges néhány kisebb kritikai észrevételt tenni. 

így például a 61. lapon a következő áll: „A front főcsoportosításának 
csapatai szeptember folyamán (szeptember 2-től 27-ig) végrehajtották a 
debreceni támadó hadműveletet és kijutottak a Tiszához." Ismeretes, hogy 
a debreceni hadművelet nem szeptember, hanem október folyamán zaj
lott le, ezt a nyilvánvaló elírást a fordítónak és a szerkesztőnek észre 
kellett volna venniük. A következő lapon a szerző az október 15-ei ese
ményekkel kapcsolatban azt írja, hogy Horthyt a németek letartóztatták. 
Ez nem felel meg a tényeknek. Horthy nem volt német letartóztatásban, 
önként helyezte magát Hitler védelme alá és adta át a hatalmat Szálasi
nak. Ezt helyes lett volna szerkesztői megjegyzésként lábjegyzetben kö
zölni, nehogy az olvasókban téves nézetek alakuljanak ki a kérdéssel 
kapcsolatban. A szövegben a 66. laptól kezdve többször előfordul a „gárda 
megerődített körlet" megjelölés a 3. Ukrán Front egyik magasabb egysé
gére vonatkozóan. Helyes lett volna az első előfordulásnál megemlíteni, 
hogy az milyen erejű magasabb egységnek felelt meg. A 84. lapon a szer
ző a Szent László hadosztályt könnyű gyalogos hadosztályként említi. Ez 
tévedés, a Szent László hadosztály nem két gyalogezredből állt, ezekre 
alkalmazták ugyanis a Horthy-hadseregben a „könnyű" megjelölést. Szer
kesztői megjegyzésként ezt is helyesbíteni kellett volna. Ilyen és hasonló 
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hiányosságok közé tartozik például, hogy Donji Miholjac háromfélekép
pen írva is szerepel a szövegben. 

Ezek az apróbb hibák természetesen nem csökkentik a fordítók és a 
szerkesztő érdemeit. A kötet gondozása során lelkiismeretes munkát vé
geztek, s a kiadóval együtt elismerés illeti őket, amiért ilyen értékes ösz-
szeállítással örvendeztették meg az olvasókat. 

Tóth Sándor 



M. V. FRUNZE: VÁLOGATOTT MÜVEI. I—II. KÖTET. 
Budapest, 1959. Zrínyi Katonai Kiadó. 

„Frunze elvtárs ifjúkora óta állandóan a 
tűzvonalban harcolt. A proletariátus első hatal
mas sztrájkjaiban, a moszkvai 1905-ös barikád-
harcokban, a hosszú kényszermunka éveiben, 
majd az újabb illegális munkában egészen az 
önkényuralom bukásáig — fáradhatatlan és ret-
renthetetlen harcosként láttuk Frunzét. A Nagy 
Október barikádjainak, a polgárháború számta
lan arcvonalának olyan hőse volt Frunze, aki 
sosem hagyta el a tűzvonalat, s aki egyik leg
kiemelkedőbb szervezője volt a proletariátus 
győzelmeinek" — ezt írta róla az OK (b)P Köz
ponti Bizottságának gyászjelentése 1925. október 
31-én. Valóban, a most közreadott dokumentu
mokból egy bátor, a nehézségeket vállaló, ön

feláldozó bolsevik harcos rátermett katonai vezető képe bontakozik ki 
előttünk. Életének ez a szakasza, az 1918—25-dg terjedő évek, melyből 
az iratok származnak, a Szovjetunió, de az egész világ számára különös 
érdeklődésre számító korszák. Az 1918—:l-es évek nagy megrpóbálta-
tást jelentettek Szovjet—Oroszország, az orosz munkások és parasztok 
számára. A nyugati intervenciósok által támogatott ellenforradalom 
minden oldalról szorongatta a fiatal szovjetbatalmat. A párt bízva a 
munkások és parasztok áldozatkészségében, ' a muníkáshatalomhoz való 
ragaszkodásában, egy négy évig tartó háború által tönkretett országban 
hozta létre a Vörös Hadsereget és vette fel a harcot az intervencióval. 
Ebben a helyzetben nagy szükség volt a hadseregben megbízhat!, ráter
mett parancsnokokra. A párt a kipróbált politikai vezetők ezreit küldte 
a hadseregbe, a frontokra. Ilyen katonai vezető volt Frunze is, akinek 
katonai tudása a bolsevik osztályharcos politika szilárdságával, szervező 
képességével, népszeretetével párosult. 

* 
Frunze 1885. február 2-án született Pispek városban (ma: Frunze — 

a Kirgiz SzSzK fővárosa). Apja moldvai származású felcser volt, anyja 
Voronyezs környékéről idetelepült parasztcsalád gyermeke. A középiskolát 
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a verniji (ma: Alma Ata) gimnáziumban végezte el, majd 1904-ben a pé
tervári politechnikai intézet közgazdasági fakultására iratkozott be. 1904. 
novemberében a Szociáldemokrata Munkáspárt tagja lett és hamarosan 
annak bolsevik szárnyához csatlakozott. 1905. májusában a párt forra
dalmi munkára Ivanovo—Voznyeszenszkbe küldte, ahol a textilmunkások 
általános politikai sztrájkjának már ő az egyik szervezője és vezetője. 
A sztrájk során következetesen érvényesítette a párt irányvonalát: a for
radalom kibontakoztatását és fegyveres felkeléssé való fejlesztését. Irá
nyítása alatt különleges műhelyekben maguk a munkások kezdték el a 
fegyverek és a lőszerek gyártását. 1905. decemberében a moszkvai fegyve
res felkelésben az ivanovói és sujai munkásosztagokkal együtt vett részt 
és már itt kitűnt bátorságával és katonai tudásával. 

Az O. Sz. D. M. P. stockholmi IV. kongresszusán ő képviselte az Iva
novo-voznyeszenszki bolsevikokat. Itt látta először Lenint. 1907-ben a 
rendőrség elfogta, kétszer ítélték halálra, végül is kényszermunkára vál
toztatták át büntetését. 1907-től 1914-ig különböző börtönökben sínylő
dött, 1914-ben Irkutszk kormányzóság verholenszki kerületében levő Man-
zurka faluba száműzték. Frunze itt is maga köré tömörítette a száműzöt
teket, megvitatták a politikai helyzetet, figyelemmel kísérték a frontok 
helyzetét. Mint képzett bolsevik jól tudta, hogy a háború még inkább ki
élezi az osztályellentéteket, újabb forradalmi helyzet következhet be, 
tudta, hogy a cárizmus elleni fegyveres harcban katonai vezetőkre lesz 
szükség. Éppen ezért komolyan foglalkozott a hadászat elméletével, de 
szervezte a száműzötteknek a frontra való küldését is, hogy a katonatö
megek között forradalmi, felvilágosító munkát végezzenek. 

A rendőrség felfigyelt politikai tevékenységére, 1915-ben elfogták és 
börtönbe akarták vinni, de sikerült megszöknie. Előbb Csitában dolgo
zott, majd a párt a nyugati arcvonalra küldte. A februári forradalom 
Minszkben találta, ő vezette a minszki csendőrség és rendőrség lefegy
verzéséért folyó harcot. Ezután katonai vonalon tevékenykedett. A Kor-
nyilov-féle ellenforradalmi felkelés idején a minszki körzet forradalmi 
haderőinek vezérkari főnöke volt és megakadályozta, hogy a cári főhadi
szállás csapatokat küldjön Pétervárra. 

1917. augusztusban Sujába utazott, ahol végrehajtotta a párt utasí
tásait a fegyveres felkelés előkészítésére. Az októberi forradalom, a moszk
vai fegyveres felkelés hírére egy nagyobb osztaggal Moszkvába sietett, 
ahol a hozzájuk csatlakozott forradalmi katonákkal elfoglalták a Metro
pol szállót, az ellenforradalom egyik utolsó fészkét. 

1918-ban az antant imperialistáinak támadása szorongatta a fiatal 
Szovjet Köztársaságot. A párt legjobb kádereit küldte a frontra, adta oda 
hadseregszervező munkára. így került Frunze is a jaroszlavli körzetbe a 
katonai népbiztosság élére. Itt elsősorban hadseregszervező munkát vég
zett, majd decemberben a Keleti Front 4. hadseregének parancsnokává ne
vezték ki. Ettől kezdve egészen 1921 végéig a polgárháború legfontosabb 
frontszakaszain harcolt, különböző parancsnoki beosztásokban. A fegyve
res harc befejezése után az ukrajnai fegyveres erők parancsnoki tisztsé
gében találjuk, majd 1924-ben kinevezték a Szovjetunió Forradalmi Ka
tonai Tanácsának helyettes elnökévé és a Szovjetunió hadügyi és tenge-
részetügyi népbiztos-helyettesévé. Áprilisban a Vörös Hadsereg vezérkari 

192 



főnöke és a Katonai Akadémia parancsnoka lett, 1925. januárjától pedig 
haláláig a Szovjetunió Forradalmi Katonai Tanácsának elnöke és a Szov
jetunió hadügyi és tengerészetügyi népbiztosa volt. 

* 
A válogatott művek I. kötete Frunzénak jaroszlavli körzeti katonai 

népbiztosi, azonkívül a Keleti-, Turkesztáni- és Déli Fronton különböző 
parancsnoki beosztásai során kiadott parancsait, táviratait és jelentéseit 
foglalja magában. Első ízben kerülnek .kiadásra a jaroszlavli körzeti nép
biztosi működése közben keletkezett anyagok. Ezek alkotják a kötet első 
fejezetét. Nagy és felelősségteljes munka hárult Frunzéra, amikor átvette 
a körzet katonai népbiztosságának vezetését. A szovjet állam ebben az idő
ben tért át a hadsereg reguláris alapon való felépítésére. Maga a körzet 
hadászati szempontból fontos helyet foglalt el. Az intervenciósok foko
zódó támadásai miatt gyorsan kellett harcképes egységeket létrehozni és 
a frontra irányítani. Frunze lelkiismeretesen, nagy eréllyel és szervező
készséggel látott a feladathoz. A hadseregszervezés nagy munkája mel
lett nem hanyagolta el a politikai murikát sem. Az 522. sz. parancsból azt 
látjuk, hogy különleges figyelmet szentelt a katonai agitátor tanfolyamok 
szervezésének, az 523. sz. parancs pedig megmutatja, hogy a vöröskatonák 
általános műveltségi színvonalának emelését rendkívül fontosnak tartot
ta. Azon a véleményen volt, hogy ezeknek az iskoláknak nemcsak írni és 
olvasni kell megtanítani a katonákat, de a legfontosabb, hogy „megismer
tessék a katonát a jelenségek okozati összefüggésével és ezzel szellemi 
aktivitásra serkentsék". A hadseregépítés mellett egyik legbonyolultabb 
megoldandó probléma a személyi állomány kérdése volt. Az új hadse
regnek a munkásosztály és parasztság soraiból származó parancsnoki gár
dát kellett nevelnie, ugyanakkor felhasználta a régi katonai szakembere
ket is. Frunze ebben a kérdésben következetesen megvalósította a párt 
irányvonalát. A körzeti népbiztosság által kiadott 20. és 21. sz. parancs 
azt mutatja, hogy parancsnokokat elsősorban az arra alkalmas régi al
tiszti karból akart nevelni. A kormányzósági katonai inépbiztosságok mel
lett különleges al<tisztátképző iskolákat állított fel. 

A II. fejezet dokumentumai Frunzének a Keleti Fronton végzett tevé
kenységét mutatják be. 1918 decemberében nevezték ki a Keleti Front 
hadseregparancsnokává. A Keleti Front volt 1919 elején a legjelentősebb 
frontszakasz, miután az itt támadó Kolcsaknak az angolok, de az egész 
világ burzsoáziája jelentős politikai és anyagi támogatást nyújtott. Az an
tantnak a Szovjet Köztársaság elleni haditervében Kolcsaknak jutott ek
kor a fő szerep. A Keleti Front 4. hadseregére hárult az a feladat, hogy 
az uralszki területet megtisztítsa a fehér kozákoktól és az arcvonalat Sza
mára felé fedezze. Amikor Frunze a parancsnakságot átvette, a front hely
zete katasztrofális volt, Kolcsakék támadásai miatt vérszemet kaptak a 
kulákok, de kedvezőtlen volt a helyzet a Vörös Hadsereg soraiban is. A 
hadsereg soraiba eszerek férkőztek be és bomlasztották a fegyelmet. Frun
zénak vaskézzel kellett a fegyelmet megteremtenie. Nem vakfegyelmet 
követelt, de a proletárfegyelem lényegét magyarázta meg a parancsno
koknak és katonáknak. „Megparancsolom, véssék emlékezetükbe, hogy a 
jelenlegi fegyelem abban is különbözik a régi hadsereg fegyelmétől, hogy 
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nem csupán a felelősségrevonástól és a vele járó félelmen alapul; a Vö
rös Hadsereg fegyelme főként a forradalmi kötelesség magasztos tuda
tára épül." (92/39. sz. parancs.) A fegyelem helyreállítása érdekében tett 
erőfeszítései eredménnyel jártak és nem utolsósorban ez tette lehetővé, 
hogy a 4. hadsereg csapatai az uralszki terület nagy részét megtisztították 
a fehérektől. 

1919 áprilisában Kolcsak csapatai a Volga előtt álltak, áttörték & Ke
leti Front 5. hadseregének vonalát. A Keleti Front két hadseregcsoportra 
vált szét: az Északira és a Délire. A Déli Csoport parancsnokává április 
11-én Frunzét nevezte ki a Forradalmi Haditanács. Erre a csoportra há
rult az arcvonal fő feladata: Kolcsak fő erőinek szétzúzása. A támadás 
előkészítése hallatlanul nehéz körülmények között, az ellenség támadásai, 
a front állandó hullámzása közepette történt. Frunze hadvezéri képessé
gei itt teljes nagyságukban bontakoztak ki. Nem a passzív védelem, de a 
tevékeny, erőteljes támadás taktikáját alkalmazta. Hadműveletei fő cél
jának az ellenséges erők teljes megsemmisítését tartotta. Igen nagy súlyt 
helyezett a tartalékok képzésére. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a há
ború célját megmagyarázza a katonáknak. „Most a dolgozók jelene és jö
vője forog kockán. A balsiker miatt nincs helye kishitűségnek és ijede
lemnek sorainkban. E balsikerek ideiglenesek, és főként azzal magyaráz
hatók, hogy erőink egy részét el kellett vonnunk a Déli Frontra. Felada
tunk közel áll a befejezéshez, és Oroszország szeme ismét felénk, kelet 
felé tekint. Jön a segítség. Fel tehát, elvtársak, az utolsó, döntő csatára 
Kolcsak, a tőke zsoldosai ellen!" — olvassuk a Déli Csoport csapataihoz in
tézett felhívásában. Mindezeknek az intézkedéseknek eredményeképp áp
rilis végén a vörös csapatok már ellentámadásba lendültek, és kivették a 
kezdeményezést az ellenség kezéből. Frunze hűséges segítőtársa volt ezek
ben a hadműveletekben Kujbisev, a Déli Csoport Forradalmi Katonai Ta
nácsának tagja. A Kolcsak elleni ellencsapás három hadműveletből tevő
dött össze: a buguruszláni, belebeji és az ufai hadműveletekből. Május 
23-án kiadott parancsa a Turkesztáni Hadsereg részére megjelöli a célt:: 
„Utunk első állomása Ufa; az utolsó — Kolcsak uralma alól felszabadí
tott Szibéria. Bátran előre!" (235. oldal.) Június 9-ig a csapatok a Belaja 
folyó mentén szétverték az ellenséget és felszabadították Ufát. Ezért a 
hadműveletért Frunzet a Vörös Zászló Renddel tüntették ki. Július 13-án 
kinevezték áz egész Keleti Front parancsnokává. Kolcsakék, miután az 
Uraiban vereséget szenvedtek, megkezdték a visszavonulást Szibéria, il
letve Közép-Ázsia felé, ezért augusztus 13-án a Keleti Front ketté vált,. 
a Déli Csoportot átszervezték önálló Turkesztáni Csoporttá. Ennek pa
rancsnokává Frunzet nevezték ki. 

A turkesztáni frontszakaszon kiadott intézkedések és jelentések al
kotják a kötet harmadik fejezetét. Igen bonyolult politikai és hadászati 
viszonyok között kellett a Turkesztáni Front csapatainak fő feladatait 
megoldani : Közép-Ázsiát megtisztítani az intervenciósoktól, megszün
tetni a blokádot, Közép-Ázsiában és Kazahsztánban megszilárdítani a 
népi hatalmat. Az arcvonal több mint 200 km hosszúságban, a Kaspi ten
ger nyugati partjától Dél-Urai keleti vidékéig húzódott. Frunze elsőnek 
Kolcsak Déli Hadseregére akart csapást mérni, együttműködve a szovjet-
turkesztáni csapatokkal, hogy ezzel áttörje Turkesztán blokádját. Ezzel 
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egyidőben a fehérgárdisták önálló uralszki hadseregét kellett felszámolni, 
hogy utat kapjanak a szovjethatalom számára égetően fontos doszori olaj
kutakhoz. Ugyanakkor Gyenikin kaukázusi leverésében támogatást akart 
nyújtani a Déli Front ellentámadásba lendült csapatainak. Frunze mind
három irányba megindította a támadást. Legnagyobb sikert a vezetése 
alatt álló 1. hadsereg ért el, szeptember 14-én jelentette Leninnek, hogy 
az 1. hadsereg csapatai elérték Turkesztánt (0383. sz. távirat), október 
7-én pedig a Turkesztáni Front csapatai részére kiadott 03587/hdm. sz. 
parancs ismerteti az 1. hadsereg dicső tetteit: „Ti, az 1. hadsereg dicső csa
patai úttalan tájakon, hegyeken, erdőkön, hornoksivatagokon keresztül 
sok hónapos erőfeszítésetekkel megtisztítottátok a vörös Turkesztanba 
vivő utat, ahol testvéreitek szívósan harcoltak szabadságukért, és ahol az 
ellenség gyűrűjétől körülvett Szovjet-Oroszország számára nélkülözhetet
len gyapot van, amellyel proletárcsaládainkat felöltöztethetjük. Sorozatos, 
híres csatákban elfoglaltátok Orszkot, Aktyubinszkot, Tyemirt és még sok 
más kisebb és nagyobb helységet, szétzúztátok az ellenség óriási hadse
regét, amely számbelileg többszörösen felülmúlt benneteket." (304. oldal.) 

A Kolcsak-féle ellenforradalmi csapatok leverése után Frunze Tas-
kentbe utazott 1920. februárjában, hogy megtisztítsa Kazahsztánt és Kö
zép-Ázsiát a fehérgárdistáktól és helyi nacionalistáktól és megszilárdítsa 
a szovjethatalmat. 

Ebben az időben itt nagyon kiéleződött a helyzet. A fehérgárdista 
osztagok mellett helyi kulákokból, bűnözőkből és elszegényedett parasz
tokból álló baszmacs hordák terrorizálták a lakosságot és fegyveres fel
kelést szítottak a Vörös Hadsereg ellen. A turkesztáni nacionalisták mö
gött az angolok álltak, akik ezekkel a helyi nacionalistákkal akarták a 
maguk számára kikapartatni a gesztenyét, így akarták Szovjet-Turkesz-
tánt elszakítani a köztársaságtól és gyarmati sorba süllyeszteni. Az ellen
forradalmár nacionalisták azért tudták eddig maguk mellé állítani a dol
gozók egy részét is, mert a helyi párt- és szovjetszervek hibákat követtek 
el a párt nemzetiségi politikájának 'megvalósításában. Frunze tehát amel
lett, hogy csapatait újjászervezte és 1920 áprilisában lényegében felszá
molta ezen a területen az ellenforradalmat, a Turkesztáni Front Forra
dalmi Katonai Tanácsának tagjaival, Kujbisevvel és Eliavéval óriási po
litikai munkát végzett a helyi szovjethatalom szervezése és megszilárdí
tása érdekében. Az 1919. október 23-án kiadott 197. sz. parancs; az 1920. 
január 30-án kiadott Kiáltvány a Baskír szovjet köztársaság lakosságá
hoz; a március 2-i keltezésű Kiáltvány a szemirecsei kozáksághoz és a ta-
rancsi néphez., és még sok más dokumentumokból láthatjuk, hogyan vilá
gosította fel a katonákat is, a helyi nemzetiségeket is, hogy a baszmacsok 
a szovjetköztársaság külföldi ellenségeinek eszközei és éppen ezért fon
tos a leverésük. „A nehézség nem az ellenség leküzdésében rejlik, ez ne
künk nem okoz túl nagy gondot — az a nehéz, hogy a sokmilliós békés 
muzulmán lakosság megértse: a baszmacsok neki is ellenségei, az ellenük 
folytatott harc szent feladat és a dolgozó nép támogatását jelenti. Ennek 
a feladatnak a teljesítését várja tőletek a szocialista haza. Elvtársak, mint 
parancsnokotok, megkövetelem, hogy minden egyes vöröskatona és min
den egység egész magatartásával, minden cselekedetével szeretetet és bi
zalmat ébresszen a lakosságban a Vörös Hadsereg iránt. Megkövetelem, 
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hogy ne halljak rendzavarásról, erőszakról és rablásról, amelyet a mun
kás-paraszt hadsereg egységei követtek el. Megkövetelem, hogy ne könny 
és fájdalom, hanem öröm és hála kísérjen, amikor átvonultok Fergana, 
falvain és kislakjain. Nemzetiségre való tekintet nélkül mindenképpen se
gítsétek e terület dolgozó lakosságát. Csak úgy tudjuk megértetni a mu
zulmán szegényparasztsággal, hogy a Vörös Hadsereg nem ellensége, ha
nem támasza és védelmezője." (393. oldal.) Ezek az erőfeszítések sikerrel 
is jártak, sikerült a helyi dolgozókat leválasztani a nacionalista vezérek
ről és megszilárdítani a szovjethatalmat. 

Jól tükrözik a fejezetben közölt dokumentumok, hogy Lenin milyen 
nagy fontosságot tulajdonított a Turkesztánért folyó felszabadító harc
nak. Frunzenek 19 jelentését találjuk ebben a fejezetben Leninhez, mely
ben utasításokra válaszol, tesz jelentést. Lenin 1919. december 9-én ki
áltványban közli a Népbiztosok Tanácsának határozatát az uráli kozák
sággal: amnesztiát biztosítanak mindazoknak, akik hűséget fogadnak a 
szovjethatalomnak, azonkívül 100 millió rubelt bocsát a Turkesztáni Front 
Forradalmi Tanácsa rendelkezésére, hogy abból a terület lakosságának 
helyzetét megjavítsák. (338. oldal.) 

A fejezetet a buharai hadműveletek iratai zárják be. A buharai emír
ség felszámolásával véglegesen megtisztították Közép-Ázsiát az ellenfor
radalmi csapatoktól. 

A negyedik fejezet foglalja magába Frunzenak a Déli Front parancs
nokaként kiadott jelentéseit, hadműveleti intézkedéseit, direktíváit. A Déli 
Frontot, mint teljesen önálló arcvonalat, 1920 augusztusában hozták lét
re, miután Vrangel, kihasználva azt a körülményt, hogy a Vörös Hadsereg 
fő erejét a lengyel pánok elleni harc kötötte le, támadásba lendült és el
foglalta a Krim-félsziget északi részét, ezzel veszélyeztette a Don-me
dencét és Kubánt. Frunze előtt az a feladat állt, amikor átvette a pa-
rancsnoklást, hogy kiragadja az ellenség kezéből a kezdeményezést, meg
akadályozza, hogy átkeljenek a Dnyeper jobb partjára és ellentámadásba 
menjen át Vrangelék ellen. A Déli Front csapatai részére kiadott paran
csok megmutatják, milyen «nagyszerűen irányította Frunze a csapatokat, 
így elérte, hogy visszaverték az ellenséget és kivették kezéből a hadá
szati kezdeményezést. Az október 25-én kiadott 130. sz. parancsban ren
delte el a Vrangel elleni általános támadás megindulását, november 5-én 
pedig így foglalja össze a harc eredményét: ,,Vrangel megsemmisítésének 
első szakasza befejeződött. A front valamennyi hadseregének kombinált 
hadműveleteivel a krimi földszorosoktól északra és északkeletre sikere. 
sen végrehajtottuk az ellenség fő erőinek bekerítését és megsemmisíté
sét. Az ellenség nagy veszteséget szenvedett, csaknem 20 000 foglyot ej
tettünk, több mint 100 löveget, rengeteg géppuskát, majdnem 100 moz
donyt és 2000 vagont zsákmányoltunk, és csaknem valamennyi fogat óriási 
utánpótlási készletekkel, sok tízezer tüzérségi lövedékkel és sok millió 
puskatölténnyel a kezünkbe került. (00011/táb. tö. sz. direktíva 520. oldal.) 

Ezután már csak a kegyelemdöfést kellett megadni Vrangel megfu
tamodott seregeinek. Ez azonban még nehéz harcokat követelt, mert a 
Krim félsziget szorosai rendkívül meg voltak erősítve. Frunzenak voltak 
tervei, hogy a gyengébben védett arabati földnyelven keresztül támad, 
majd miután ezt el kellett Vetnie, frontális támadást indított a perekopi 
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erődök ellen, s ezzel egyidejűleg a Szivas mocsarain átgázolva elfoglalta 
a Litovszki félszigetet, ezzel oldalról és hátulról rajta ütött az ellenség 
perekopi csoportján. 

A harc folyamán személyesen irányította az áttörést, lelkesítette a 
harcosokat. A hadműveletet november 8-án indították el, november 14-én 
vörös zászló lobogott Szimieropolban, a Krim fővárosában, november 
15-én bevonultak Szevasztopolba, s végül november 16-án Frunze már 
jelenthette Leninnek, hogy elfoglalták Vrangelék utolsó támaszpontját, 
Kereset. így végződött az antant harmadik hadjárata Szovjet-Oroszország 
ellen. Fruinzét a Vrangel elleni hadműveletekben szerzett érdemeiért — 
melyben a bolsevik hadvezér bebizonyította fölényét a cári Oroszország 
legjobb tábornokaival szemben — díszfegyverrel, karddal tüntették ki, 
melyen ez a felírás olvasható: „A nép hősének." 

A negyedik fejezetnek különös magyar vonatkozása is van. Kun Béla, 
aki a magyarországi proletárdiktatúra leverése után Bécsbe emigrált, 
1920-ban kijutott Szovjet-Oroszországba, ahol a Köztársaság Forradalmi 
Katonai Tanácsa a Déli Front Forradalmi Katonai Tanácsába küldte. Itt 
számos direktívát, parancsot és jelentést adott ki Frunzéval együtt. 

* 
A kötetben közzétett okmányok alapján kibontakozik előttünk a bol

sevik katonai vezető képe, aki mindig összeegyeztette a politikai célkitű
zést a katonai feladat megoldásával. Nagy súlyt helyezett arra, hogy ka
tonáinak megmagyarázza a háború igazságos voltát, a nemzetköziség szel
lemében a forradalom iránti hűségre nevelje a harcosokat. Mint a Keleti 
Front Déli Csoportjának parancsnoka, 1919. március 22-én parancsban 
üdvözölte a Magyar Tanácsköztársaságot: „Erősebben szorítsátok a pus
kát katona elvtársak, jobban vágjátok az ellenséget, közel van már a vi
lágforradalom győzelmének órája." 

Hadvezéri tevékenységére jellemző a hadműveleti formák és módok 
változatos alkalmazása, a fő irányban csapást mérő csoportok alkalma
zására törekedett. Így annak ellenére, hogy frontszakasza rendszerint igen 
kiterjedt volt, a harci feladatokkal egyidőben kellett a csapatokat szer
vezni, átcsoportosítani, a döntő hadműveleti irányban mindig fölénybe tu
dott kerülni až ellenséggel szemben. 

Nagyon jó kapcsolatai voltak az alsóbb parancsnokságokkal, nem elé
gedett meg a parancsok kiadásával, nagyon sokszor maga ellenőrizte azok 
végrehajtását. Arra törekedett, hogy a kiadott tervek mindig maradék
talanul végrehajtásra kerüljenek. 

Frunze hadvezéri tevékenysége nemcsak a hadtörténész és általában 
a történész számára érdekes, de néphadseregünk minden tisztje és kato
nája megtalálhatja benne a lelkesítő példaképet. 

* 

A válogatott művek második kötete Frunzénak 1921—1925 között írt 
cikkeit, beszédeit tartalmazza. Míg az első köte*. hadműveleti intézkedései 
Frunzét, mint a gyakorlati hadvezért mutatták be, a második kötetben 
a marxista teoretikussal, a katonai elmélet fontos kérdéseinek kidolgo
zójával ismerkedünk meg. Frunze sok időt fordított arra, hogy kutassa 
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és általánosítsa a háborúk, de különösen a polgárháború tapasztalatait. 
„A Vörös Hadsereg tegnap és ma" és még számos cikkében ragyogó 
példáját adja a konkrét helyzet alkotó felismerésének és általánosítá
sának. 

Egyik legfontosabb kérdés, amin dolgozott, a jövő háborúi jellegé
nek a meghatározása. Ennek a kérdésnek létfontossága van egy olyan 
szocialista állam számára, melyet kapitalista környezet vesz körül. Figye
lembe véve Lenin útmutatását, a modern háborúk jellegét így hatá
rozta meg: 

„A mostani történelmi időszak háborúinak az előző korszakhoz ké
pest egész sor jellegzetes sajátossága van. Régebben a katonai össze
ütközések kimenetele a lakosság viszonylag kis csoportjaitól függött, 
amelyek vagy a háborút élethivatásuknak tekintő állandó alakulatodat 
képeztek, vagy pedig háborúk alkalmával ideiglenesen vonultak be a 
csapatokhoz. Ma viszont az egész nép részt vesz a háborúban, nem ezrek, 
tízezrek, hanem milliók harcolnak. Maguk a háborúk a társadalmi lét 
valamennyi ágát felölelik, határozottan alárendelik maguknak, és kivé
tel nélkül minden állami, társadalmi érdeket érintenek. A hadszíntér 
ma már nem körülhatárolt, szűk térség, hanem óriási terület, amelyen 
tíz és százmillió lakos él. A harc technikai eszközei határtalanul fej
lődnek, mind bonyolultabbá válnak, s egyre újabb és újabb sajátos ka
tegóriákat, fegyvernemeket stb. stb. hoznak létre." 

A háborúnak ez a formája természetesen a védelmi rendszer gy* 
kérésen új átszervezését is követeli. Miután a hadviselés közvetlen 
súlya az egész országra, az egész népre nehezedik, a hátország óriási 
jelentőségre tesz szert a hadműveletek menetében, tehát még béke
időben tervszerűen kell felkészíteni, megszervezni a reá háruló nagy fel
adatra. Különösen kivételes jelentőségű probléma ez — írja Frunze -— 
olyan ország számára, mint Szovjet-Oroszország, ahol óriási területen 
viszonylag népszerűség, elégtelen vasúti hálózat, általános technikai el
maradottság, hátrányos helyzetet teremt a mozgósítási helyzet szem
pontjából. 

1925-ben újra foglalkozik a hátország szerepével, hozzáteszi, hogy egy 
szocialista állam igen előnyös helyzetben van a kapitalista államokkal 
szemben, mivel az ipar centralizált és megszervezett, tehát a haditer
melésre való átállás sokkal zökkenőmentesebben történik, mint a szét
forgácsolt szervezetű, magángazdaságokon nyugvó kapitalista orszá
gokban. 

Az eljövendő háború legfontosabb sajátosságának az igazságosságot 
és az osztály jelleget emelte ki. A Szovjetunió nem támadó, de védekező 
háborút fog folytatni. Ugyanakkor szilárdan él minden polgárában az az 
elhatározás, hogy a szocialista hazát megvédi mindenfajta agresszorral 
szemben. A jövő háborúja éppen ezért két egymást kizáró rendszer há
borúja lesz, és miután átfogja az egész országot, nem lehet kompromisz-
szumos megoldással befejezni. Gyakorlati következtetésként ebből azt 
a követelményt állította fel, hogy sokkal jobban be kell vinni az ország 
polgárainak öntudatába azt a gondolatot, hogy a jövő háborújában nem
csak a hadseregeknek, de az egész országnak harcolni kell, óriási erő-
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feszítéseket fog követelni, életre-halálra menő lesz, alaposan fel kell rá 
készülni már a béke időszakában. Hosszantartó jellege lesz és belát
hatatlan veszteségekkel fog járni. Frunzénak ezek a jóslatai teljesen 
igazolódtak a Nagy Honvédő Háborúban. A háború kimeneteiétői nem
csak a Szovjetunió, de egész Európa sorsa is fügött. A fasiszta Német
ország leverése a nép anyagi és erkölcsi erejének mindenoldalú próbái a 
volt. 

A háborúnak ebből a jellegéből következik, hogy a katonák és a 
parancsnoki kar nevelésének feladatait úgy kell megszabni, hogy annak 
révén minden vöröskatona öntudatos polgárrá váljék é.s a katonai tudás 
legmagasabb fokát sajátítsa el. 

Frunze mindig kihangsúlyozta, hogy a szocialista államnak a véde
lemre való felkészülésnél is lényegében támadásra kell készülni. Ez 
természetesen meghatározza a hadműveletek jellegét is, nevezetesen mi
lyen arány legyen manőverezés és állóharc taktika között. A burzsoá 
haditudósítók egy része helytelen következtetést vonf le az első impe
rialista világháború tapasztalataiból. A francia katonai teoretikusok egy 
része pl. a francia hadseregnek az első világháborúban a kezdeti támadó
hadműveletek során elszenvedett óriási veszteségei miatt azt a nézetet 
kezdte hangoztatni, hogy a védekezés, na tervszerűen és tudatosan al
kalmazzák, még. előnyösebb is a támadásnál. A Vörös Hadsereg számára 
ennek eldöntése nagyon fontos kérdés volt, lényegében annak megvá
laszolásától fügött a harci nevelés egész jellege. Frunze Marxra éš 
Leninre hivatkozva jelenti ki, hogy a „támadás a legjobb védekezés". 
„A katonai-politikai nevelés", „Az arcvonal és hátország", „Az egysé
ges katonai doktrína" c. cikkeiben fejti ki ezt a kérdést. A védelem 
azonban minden fontossága mellett is alárendelt szerepet játszik a 
támadáshoz képest. Az aktív védelemhez a csapatok nagyfokú mozgé
konysága szükséges. Frunze nagyon fontos sajátosságának tartotta a 
polgárháborúnak a manőverező jelleget és a mozgékonyságot. Ezek éle
sen megkülönböztetik az imperialista háborútól. Ez a követelmény ké
pezte á szabályzatok alapját, ez szabta meg a parancsnoki kar és a 
harcosok katonai nevelésének alapelveit. A katonai és politikai nevelés 
kérdéseivel „A Vörös Hadsereg katonai-politikai nevelése", „Üdvözlet 
a politikai főcsoportfőnökségnek", „A hadseregfejlesztés eredményei é.s 
távlatai" c. cikkeiben foglalkozott. 

A második kötet számos cikke tanúskodik arról, milyen nagy sze
repet tulajdonított Frunze a technikának a jövő háborújában. Ennek 
megfelelően sokat foglalkozik a hadsereg technikai ellátottságának a 
fejlesztésével. „Óvjátok a forradalmat", „A Vörös Hadsereg tegnap és 
ma" c. cikkekben különösen a légierő fejlesztését sürgeti, mint amely
nek óriási szerepe lesz az eljövendő háborúban. A légierő mellett a 
tüzérség, páncélos csapatok és a flotta fejlesztését sürgeti. Frunze, ellen
tétben néhány burzsá hadtudóssal, nem fetisizálta a technikát és nem 
állította szembe a gépeket az emberrel. Mindig hangsúlyozta, hogy a 
háborúban a döntő szó az emberé. Felismerte a technika segítségét, 
ezért sürgette a motor- és autógyártás mielőbbi megteremtését, mert 
ezt a védelmi program fontos feltételének tartotta. 
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.,Csak így válik lehetővé számunkra, hogy az ellenség technikai 
erejével ne csak a vörösharcosok erejét és forradalmi lelkesedését sze
gezzük szembe, hanem megfelelő technikát js. Csak így arathatunk 
győzelmet, kevés véráldozattal, a legkisebb veszteséggel", — írja 1925-
ben a Pravdában megjelent „Adjatok technikát" c. cikkében. 

A hadsereg fejlett technikával való felszerelése mellett igen nagy 
jelentőséget tulajdonított az erkölcsi tényezőnek. Egyik legnagyobb kö
vetelménye a tisztikar elé; osztályöntudat és hűség a proletárügyhöz. 

Magas erkölcsi követelményeket állított a Vörös Hadsereg harcosai 
elé, ugyanakkor több cikkében hangsúlyozta, hogy a kimagasló erkölcsi 
és harci tulajdonságok nem alakulhatnak ki maguktól, a hadseregben 
végzett politikai és katonai nevelés rendszere alakítja ki őket. Kihang
súlyozta, hogy a politikai munka lesz mindig a katonai építés alapja, 
szerinte ez egy új, kiegészítő „fegyvernem", mely sokszor erősebb a 
lőfegyvereknél is. Minden parancsnok, amellett, hogy elsajátítja a leg
magasabb technikai képzettséget, köteles politikai munkát végezni. 
Ez a tanítása ma is nagyon aktuális. A modern harcászati eszközök, a 
világméretben kiéleződött osztályharc méginkább megköveteli a kato
nai vezetőktől úgy a legmagasabb fokú technikai-katonai képzettséget, 
mint a magas színvonalú és lelkes politikai munkát. 

Frunze a lenini bolsevik példaképe, egész munkájában .az elmélet 
és gyakorlat helyes egyesítése tükröződik. Nagy figyelemmel kutatta az 
elmúlt háborúk, különösen a polgárháború tapasztalatait, biztos érzék
kel fedezte fel ezekben a haladó csírákat és továbbfejlesztve haszno
sította az újat a Vörös Hadsereg építésénél. Nézetei messze megelőzték 
a katonai teoritikai gondolkodás nyugateurópai képviselőit. Különösen 
a második világháború folyamán igazolódott fényesen sok tétel, elvi 
es gyakorlati intézkedése. Bebizonyosodott, hogy jól előkészített és meg
szervezett, tartalékokkal rendelkező hátország esetén a fronton veresé
get szenvedő hadsereg új erőt tud meríteni, rendezni tudja sorait és k i 
tudja vívni a győzelmet. A szovjet hadsereg a Nagy Honvédő Háború 
első éveiben visszavonulni volt kénytelen, de a párt és a kormány 
megtalálta az eszközöket, hogy új erőket mozgósítva, szétzúzzák a 
fasiszta hordákat. 

Frunze, mint hadvezér és mint katonai teoritikus, nagy figyelmet 
fordított a felső katonai oktatásra. Mint a Katonai Akadémia parancs
noka, igen sokat tett a hallgatók és oktatói gárda képzése terén a kez
deményező és újító szellem meghonosításáért. 

M. T.-né. 
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LIPTAI ERVIN 

A MAGYAR VÖRÖS HADSEREG HARCAI 
1919. 

Zrínyi Kiadó, 1960. 589 oldal. 

A Magyar Tanácsköztársaság rövid ideig tartó fennállása ellenére 
olyan mély pozitív emlékeket hagyott a dolgozó magyar nép lelkében, 
hogy azokat a Horthy-fasiszta rendszer minden gyalázkodása és terrorja 
sem tudta kiölni. A dolgozók a Tanácsköztársaságra visszaemlékezve 
nemcsak annak politikai, gazdasági, kulturális és szociális téren elért 
eredményei emlékeit idézték, hanem azokat a hősi harcokat is, ame
lyekben személyesen részt vettek. Ismeretes, hogy a Magyar Tanácsköz
társaság kikiáltása után a dolgozó népnek mindjárt fegyverhez kellett 
nyúlnia, hogy egyrészt az antant imperialistái által támogatott ún. kis
antant országok támadásával, másrészt a gazdasági és politikai hatal
mából kiforgatott. burzsoázia ellenforradalmi kísérleteivel szemben vé
delmezze a dolgozók hatalmát. 

Ezekkel az imperialista és ellenforradalmi erőkkel szemben vívott 
harcokban a magyar proletariátus, bár nem egy esetben igen nagy 
hősiességet és állhatatosságot tanúsított, végül is vereséget szenvedett. 
Földre teperte a külső túlerő és a belső árulás. 

Ezeket a hősi harcokat eleveníti fel és tárgyalja tudományos rész
letességgel Liptai Ervin könyve. Történelemtudományunk a felszabadu
lás után még jó ideig adós maradt azzal, hogy az első magyar pro Le-
tárhatalom történetét megtisztítsa attól a rengeteg szennytől és piszok
tól, amelyet a Horthy-fasiszta rendszer és a külföldi imperialisták bér-
tollnokai rákentek. Ezt a munkát lényegében csak a fordulat éve után 
kezdtük meg, de ekkor is csak az egyes részletkérdések tisztázásával. 
Az első munkák, bár leleplezték a polgári történészek hazugságait, de 
csak a Tanácsköztársaság történetének egyes részleteit tárták fel. A 
személyi kultusz táplásása miatt azonban maguk sem tudtak teljesen 
objektívek lenni. Ebben a kérdésben jelentős fordulat következett be 
a Tanácsköztársaság 40. évfordulója alkalmából megjelent tudomán3Tos 
munkákban. Sajnos azonban történelemtudományunk még a mai napig 
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is adós a Tanácsköztársaság egész történetét átfogó monográfia minden 
ferdítésétől mentes megírásával. 

Liptai Ervin könyve kétségtelenül lépést, méghozzá igen komoly 
lépést jelent előre e feladat megvalósításához. Igaz, ez a könyv is csak egy 
részét tárgyalja a Tanácsköztársaság történetének, a Tanácsköztársaság 
háborúját. Ezt azonban olyan alapossággal ábrázolja, hogy a feldolgozás 
több probléma tekintetében, elsősorban az északi hadjáratra vonatkozóan 
véglegesnek látszó megoldást ad. 

A szerző hét részben tárgyalja a Tanácsköztársaság honvédő hábo
rúját, helyesen taglalva azokat a fordulópontokat, amelyek e háborút 
jellemezték. A. hét részből ugyan csak négy, a III., IV., V. és VI. rész 
foglalkozik konkrétan a háború lefolyásával, de a bevezető I., II. rész 
és az értékelő VII. rész egyrészt a háború előzményeinek feltárásával, 
másrészt a háború tanulságainak katonai és politikai elemzésével szo
ros alkotórészei az egész munkának. 

Korholy érdeme a szerzőnek, hogy a Vörös Hadsereg harcainak egy
szerű történeti leírásán túl az egyes hadműveleteket, ütközeteket had
művészeti szempontból is részletesen elemzi. 

A monográfia részletes ismertetése előtt feltétlenül szólni kell az 
,,Előszó"-ról, amely a Vörös Hadsereg harcait feldolgozó hazai és 'kül
földi munkák, levéltári anyagok historiográfiáját adja. A szerző itt 
részletesen elemzi ezeknek a munkáknak és dokumentumoknak tudo
mányos értékét, hozzásegítve ezzel a tudományos dolgozókat és az 
egyszerű érdeklődőket is, hogy a Vörös Hadsereg harcairól eddig meg
jelent munkákat kritikailag is megismerhessék. 

* 
A monográfia I. részében a szerző az 1918. őszén megalakult polgári 

köztársaság katona-politikai helyzetét tárgyalja. Rámutat arra a nehéz 
helyzetre, amelyben a polgári köztársaság megkezdte működését. A ne
hézség egyrészt külpolitikai síkon jelentkezett, mivel a Magyarországot 
körülvevő államok gyors ütemben kezdték megszervezni hadseregeiket, 
és ezzel egy időben a belgrádi fegyverszünetben megjelölt demarkációs 
vonal megszállása után is újabb területi igényekkel léptek fel. A másik 
nehézség belpolitikai téren adódott. A polgári kormány ugyanis jelle
génél fogva képtelen volt kielégíteni a forradalmi tömegek követelé
seit, s egyre gyakoribbak és hevesebbek lettek a kormány elleni fel
lépések. A szerző megmutatja, hogy ezeken a nehézségeken a polgári 
kormány milyen felemás módon akart túljutni. Hozzáfogott ugyan a 
hadseregszervezéshez, amellyel ellensúlyozni kívánta a szomszéd álla
mok agresszivitását, de ugyanakkor hozzáfogott a forradalmi tömegek 
felszámolásához is. Ezt a ketőt pedig nem lehetett összeegyeztetni, mert 
a kormány intézkedéseit a tömegek egyáltalán nem támogatták. A kom
munista párt megalakulása és a polgári kormány népellenes intézke
déseinek leleplezésére irányuló munkája pedig csak tovább fokozta a 
dolgozó tömegek forradalmi fellépését. A szerző részletesen elemzi azo
kat az intézkedéseket, amelyeket a polgári kormány tett a jobboldali 
szociáldemokraták támogatásával a tömegek forradalmi hangulatának 
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elfojtására és a forradalmi átalakulás vezetője, a kommunista párt lik
vidálására. Ezek az intézkedések azonban már nem tudták megállí
tani a szocialista forradalom közeledését. A polgári kormány képtelen 
volt a tömegek támogatása nélkül ellenállni a külföldi nyomásnak, 
ugyanakkor képtelen volt az ország belső problémáinak megoldására is. 
Ebből a helyzetből kivezető út csak egy út lehetett, a szocialista forra
dalom útja. Liptai Ervin szemléltetően írja le, hogy a kommunista párt 
felvilágosító munkája nyomán az egyre inkább forradalmasodé tömegek 
miként viszik győzelemre a' szocialista forradalmat. 

A monográfia II. részét a szerző a Vörös Hadsereg szervezési kér
déseinek, valamint az intervenciót közvetlenül megelőző események 
elemzésének szentelte. Amilyen örömmel fogadták a magyar dolgozók 
a Tanácsköztársaság megalakulását, olyan rémület fogta el a nyugati 
imperialistákat. A forradalom nyugatira való terjedésiétől való félelem 
mellett az imperialistákat az is aggasztotta, hogy a Szovjet-Oroszország 
ellen tervezett katonai akció lelassul, ami viszont Szovjet-Oroszország 
megerősödését segíti elő. 

A Magyar Tanácsköztársaság vezetői helyesen látták, hogy az an
tant rövid időn belül meg fogja próbálni a fiatal magyar munkás
hatalom megfőjtását. Ezért a tanácskormány első intézkedései között 
szerepelt a magyar Vörös Hadsereg felállítására kiadoitt intézkedése, az 
1919. március 24-i rendelet. A szerző mintegy harminc oldalon elemzi 
részletesen a Vörös Hadsereg megszervezésének problémáit. Helyesen 
állapítja meg, hogy a tanácskormány helytelenül döntött, amikor az 
általános védkötelezettség helyett a toborzást tette a hadseregépítés 
alapjává. A toborzás ugyanis lényegében csak a munkásságra terjedt, fei 
„A kis- és 'középbirtokos parasztság soraiban nem folyt toborzás, s ezzel 
az ország lakosságának nagyobb részét képező paraszti rétegek a Vö
rös Hadseregen kívül maradtak." (59. o.) Az általános védkötelezettsé-
get a tanácskormány csak május hónapban rendelte el. Hiba volt a 
tanácskormány részéről az a rendelkezés is, hogy az alparancsnokokat 
a katonák választhatták, ami többek között a fegyelmezetlenség szü
lője lett. Ennek megváltoztatására is sor került az áprilisi visszavonu
lás után. 

Igen plasztikusan mutatja be a szerző, hogy milyen komolyan hát
ráltatták a Vörös Hadsereg gyors megszervezését azok az egyenetlen
ségek, amelyek a Vörös Hadsereg legfőbb irányító szervében, a Had
ügyi Népbiztosságában voltak a következetes kommunista vezetők, va
lamint a megalkuvó, szabotáló szociáldemokrata vezetők között. Űj 
problémaként vetődött fel a forradalmi hadsereg fegyelmi helyzetének 
megszilárdítása is. Ez irányban a Hadügyi Népbiztosság feladata kettős 
volt. Egyrészt megszüntetni a katonatanácsok irányító jogkörét a csa
patoknál és a vezetést kizárólag a Hadügyi Népbiztosság kezében össz
pontosítani, másrészt megkezdeni az új parancsnoki gárda kinevelését. 
A Vörös Hadsereg tisztikarának többségét ugyanis a volt k. u. k. had
sereg tisztjei alkották, akik különböző okok miatt vállalták a szolgá-
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latot a Vörös Hadseregben. Ezek a tisztek a fegyemi helyzet javítása 
érdekében vajmi keveset tettek. 

Mindezen nehézség ellenére gyors ütemben folyt a Vörös Hadsereg 
új egységeinek felállítása. Ezt az alábbi adatok is szemléltetik: „A Vö
rös Hadseregben szolgálatra jelentkezők száma április 5-én közel 33 000, 
április 10-én csaknem 40 000, április 15-én pedig már több mint 53 000 
fő volt." (70. o.) 

A Vörös Hadsereg szervezése mellett a tanácskormány megkezdte 
a munkás tartalékzászlóaljak szervezését is azzal a céllal, hogy „a 
munkásosztály legjobbjaiból a Vörös Hadseregnek olyan megbízható 
tartalékát szervezzék meg, amelyet kritikus időpontban sikerrel vethet
nek be akár a külső, akár a belső ellenség ellen." (71. o.) A munkás
osztálynak a proletárhatalom megvédésére való eltökéltségét mutatja az 
a tény, hogy igen rövid idő alatt nyolc munkásezred alakult meg mint
egy 13 000 főnyi létszámmal. 

A hadseregszervezéssel kapcsolatban a szerző beszél azokról a ne
hézségekről is, amelyek a parancsnoki kar megszervezésében, az ellátás 
és felszerelés előteremtésében mutatkoztak. Helyesen jellemzi azokat az 
okokat, amelyeknek következtében a volt közös hadsereg tisztikarának 
egy része jelentkezett szolgálattételre a Vörös Hadseregbe. 

A Vörös Hadsereg szervezésével egy időben sor került a politikai 
megbízottak kinevezésére is az egységekhez. A politikai megbízottak 
feladatairól szintén részletesen beszél a szerző, ismerteti azokat a leg
fontosabb rendelkezéseket, amelyeket a Hadügyi Népbiztosság adott ki 
a politikai megbízottak munkájának biztosítására és irányítására. 

A Vörös Hadsereg szervezési problémáinak tárgyalása után a munka 
elemzi azokat az intézkedéseket, amelyeket a Hadügyi Népbiztosság, 
adott ki a Magyar Tanácsköztársaság demarkációs határainak védel
mére. Részletesen ismerteti a Vörös Hadsereg egységeinek elhelyezke
dését a határon és feladataikat. Világosan tárul elénk a Tanácsköz
társaság nehéz katonai helyzete, amely az antant csatlósainak táma
dása előtt közvetlenül fennállott. Ha csak azt említjük meg, hogy álta
lában egy zászlóaljnak 17 km-es frontszakaszt kellett védeni és csak 
36,7 km-re jutott egy tüzér üteg, és ráadásul a parancsnokság tarta
lékkal nem rendelkezett, érthetővé válnak azok a kudarcok — az 
egyéb problémákat is beleszámítva —, amelyeket a Vörös Hadsereg az 
intervenciós csapatok támadása után egy pár hét leforgása alatt el
szenvedett. 

. Nem csoda, ha az imperialstákat valósággal csábította támadásra 
a Tanácsköztársaságnak ilyen gyenge katonai ereje. E támadásnak meg
indítása azonban mégsem volt olyan értelmű az imperialisták részéről, 
amint ezt a monográfia további részében Liptai Ervin részletesen is 
elemzi. Rámutat azokra az ellentétekre, amelyek a Tanácsköztársaság 
elleni támadás tekintetében az antanthata lmak között fennálltak. A 
Tanácsköztársaság megsemmisítésének módszerében, az abban való rész
vételt illetően komoly nézeteltérések voltak az antanthatalmak között, 
ezek azonban nem akadályozhatták meg a támadá? megindítását. 
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A monografia III. részében a szerző az imperialisták fegyveres in
tervenciójának kezdetével, a Vörös Hadsereg visszavonulásával és a Ta
nácsköztársaság politikai válságával foglalkozik. Az események ismer
tetésében a május elsejei fordulatig viszi el az olvasót. Ezt az időszakot 
a szerző lényegében három kisebb szakaszra bontja. Az első szakaszban 
(ápr. 16—21.) a hadihelyzet naponkénti és egységenkénti ismertetésével 
a szerző szinte a harcok résztvevőjévé teszi az olvasót. Megismerjük 
azokat a hihetetlen erőfeszítéseket, amelyeket a Vörös Hadsereg egyes 
egységei fejtettek ki, hogy feltartóztassák az előnyomuló román bojár 
hadsereget. A Székely hadosztály parancsnokának árulása már a har
cok kezdetén mutatja, hogy az ellenforradalmárok semmitől sem riad
tak vissza, hogy minél előbb felszámolják a proletariátus hatalmát. 
A helyzet reális értékelése közben a szerző rámutat azokra a hiányossá
gokra, amelyek ebben az időben a hadseregvezetést jellemezték. Igen 
gyakran előfordult, hogy a Hadügyi Népbiztosság teljesen elvesztette 
kapcsolatait az egységekkel és ezért nem is tudta a harcokat irányítani. 

Április 22-től 26-ig tartott e harcok második szakasza. Ebben a 
szakaszban a Hadügyi Népbiztosság arra törekedett, hogy a tiszántúli 
helyzetet megszilárdítsa. Ennek érdekében létrehozták a Keleti Had
seregparancsnokságot, amelynek vezérkari főnökévé Stromfeld Aurélt 
nevezték ki. A szerző igen jól mutatja be azokat a határozott intéz
kedéseket, amelyek Stromfeld elgondolásai alapján születtek és a helyzet 
megszilárdítására vonatkoztak. Rámutat ugyanakkor arra, hogy az előző 
napok fegyelmezetlensége és demoralizáló hatása következtében javulás 
nem mutatkozott. Bár a tanácskormány a helyzet megszilárdítása érde
kében április 26. és 30. között 30 zászlóaljat és 10 üteget küldött a 
frontra, azonban azzal, hogy ezeket részenként vetették ütközetbe, nem 
tudták megváltoztatni a kialakuló helyzetet. Igen meggyorsította a hely
zet rosszabbodását, hogy a Székely hadosztály április 26-án letette a 
fegyvert a román burzsoá csapatok előtt. így a Hadseregparancsnokság 
részére nem (maradt más megoldás, minthogy elrendelje a Tiszántúl 
katonai kiürítését. 

A harmadik szakaszban (ápr. 26—30.) a szerző a Tiszántúl katonai 
kiürítésének kérdésével és a cseh burzsoá csapatok támadásának meg
indulásával foglalkozik. Ismét egységenként és naponként követi az ese
mények menetét és így kirajzolódik az a súlyos katonapolitikai helyzet, 
amelybe a Tanácsköztársaság május l-re került. A román bojár had
sereg a Tisza vonalánál, a cseh burzsoá csapatok pedig Miskolcnál és 
Salgótarjánnál álltak. Ezeket a nehézségeket csak fokozták a jobboldali 
szociáldemokraták, akik ebben a hallatlanul nehéz helyzetben a tanács
kormány lemondását követelték, sőt Bömh Vilmos hadseregparancsnok 
ki is adta a harcok beszüntetésére vonatkozó parancsát és azt csak a 
kommunista népbiztosok határozott követelésére vonta vissza. 

A III. rész végén — és a következő részek végén is — a szerző 
Őszefoglalót ad, amelyben értékeli a tárgyalt időszak politikai és ka
tonai eseményeit. A III. rész összefoglalójában elemzi azokat az oko
kat, amelyek a május elsejei helyzet kialakulásához vezettek. Rámutat, 
hogy a tartalékok részenkénti bevetése, a személyi utánpótlás lassú 
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volta, — amely a toborzás lassúságából fakadt, — a munkásezredek 
frontra küldésének elszabotálása, amely a politikailag legöntudatosabb 
elemeitől fosztotta meg a hadsereget, és az ellenség túlereje, valamint 
váratlan támadása voltak az okai annak, hogy a Tanácsköztársaság 
ebbe a súlyos helyzetbe jutott. 

A szerző a monográfia IV. részében a Tanácsköztársaság politikai 
és katonai válságának megoldásával, valamint a Vörös Hadsereg újjá
szervezésével és első győzelmeivel foglalkozik. 

Május 2. sorsdöntő napja volt a Tanácsköztársaság további fenn
maradásának. A súlyos katonai helyzetet a jobboldali szociáldemokra
ták és a centristák arra akarták felhasználni, hogy a tanácskormányt 
lemondásra kényszerítsék. A kommunisták és a proletárforradalomhoz 
hű szociáldemokraták azonban határozott követeléssel keresztülvitték, 
hogy közvetlenül a munkásosztályhoz forduljanak és kérdezzék meg: 
hajlandók-e a proletárdiktatúrát megvédeni. Erre a kérdésre az össze
hívott munkástanácsok határozott igen-nel válaszoltak. Ez a válasz 
kudarcra ítélte a jobboldali szociáldemokraták tervének megvalósulá
sát. A szerző részletesen elemzi ezt a vitát, majd ismerteti azt a han
gulatot, amely a munkások között a proletárdiktatúra további fenntar
tása melletti határozat nyomán keletkezett. „A gyárakban korán reggel 
megjelenő munkások hangulata minden várakozást felülmúlt — írta 
a Vörös Űjság május 3-i száma. — Páratlan lelkesedéssel nyilatkoztak, 
készek arra, hogy azonnal a frontra menjenek és megvédjék a proletár
diktatúrát." (209—210. o.) 

A Tanácsköztársaság létét fenyegető belső politikai veszély elhárí
tása után fő feladat a Vörös Hadsereg újjászervezése volt. Ismeretes, 
hogy a csapatok a visszavonulás során igen szétzüllöttek. „Május 3-án 
a Vörös Hadsereg régi alakulatainak többsége teljesen harcképtelen 
v o l t . . . a hat hadosztályban és a két különítményben alig volt egy pár 
harcképes zászlóalj." (214. o.) A szerző ezután egységenként elemzi a 
létszámviszonyokat és azok erkölcsi állapotát. Ez a jellemzés megmu
tatja, hogy a visszavonulás és árulások következtében milyen mély
pontról kellett újra kezdeni a Vörös Hadsereg szervezését. 

A Vörös Hadsereg újjászervezésének egyik előfeltétele az öntudatos 
munkások mozgósítása volt, amit a munkástanácsok május 2-i határoza
tai lehetővé is tettek. Ezenkívül tisztázni kellett a csapatok irányításá
nak, vezetéséinek kérdéseit is, mert a május l-ig tartó időszakban ezen 
a téren a legnagyobb zűrzavar uralkodott. A szerző részletesen tárgyalja 
a Vörös Hadsereg új szervezési és vezetési elveire vonatkozó döntéseket. 
Külön kiemeli a hadtesteknek, mint új 'hadrendi elemnek a jelentősé
gét, amely abban mutatkozott meg, hogy koncentráltabbá, közvetlenebbé 
tette a csapatok hadműveleti, harcászati vezetését. Ezenkívül azzal, hogy 
a hadtestek élére a proletárdiktatúrához hű parancsnokok kerültek, a 
Hadseregparancsnokságon levő ellenforradalmi elemek közvetlen hatása 
a csapatokra komoly mértékben korlátozódott, mivel a Hadseregpa
rancsnokság csak a hadtestparancsnokságokon keresztül intézkezdhetett. 
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A hadsereg újjászervezésére irányuló, valóban forradalmi jellegű 
munkának meg is lett a .gyümölcse. A visszavonulás alatt szetzüllött 
egységek helyett május 15-én már 113 harcképes zászlóaljjal és jelentős 
megerősítő egységekkel rendelkezett a Hadseregparancsnokság. A szer
vezési munka mellett komoly felvilágosító munka és adminisztratív 
munka is folyt a csapatok harci szellemének erősítésére. Ezekről is 
részletesen beszél a szerző. 

A hadsereg újjászervezésének tárgyalása után arról a bonyoluit és 
nehéz katonai helyzetről esik szó, amelybe a Tanácsköztársaság a ka
tonai visszavonulás során került. A helyzet részletes elemzése után na
ponként követi a Salgótarján és Szolnok térségében lezajlott eseménye-
ket.A harcok részletes, naponkénti leírásával Liptai Ervin méltó emlé
ket állít mindazoknak, akük a Tanácsköztársaság egyik jelentős ipar
vidéke, Salgótarján védelmében részt vettek. Nagy érdeme ugyanakkor, 
hogy e hősi harcok bemutatása közben sem leplezi azokat a nehézsége
ket, amelyek nem egy esetben a katonák fegyelmezetlensége következ
tében állottak elő. Ugyanakkor szigorú bírálat alá veszi Böhm hadse
regfőparancsnok elgondolását, aki csupán katonai meggondolások alap
ján 'hajlandó lett volna Salgótarján feladására. 

A Salgótarján körzetében lefolyt hősies erőfeszítés eredményekép
pen a közvetlen veszély május 12-re megszűnt. A Hadseregparancsnok
ság ekkor a támadás beszüntetésére intézkedett és megkezdte a csapatok 
átcsoportosítását a déli irányba. A Tanácsköztársaság történetével fog
lalkozó kutatók és történészek a Hadseregparancsnokság eme. döntését 
igen helytelenítették és úgy magyarázták, hogy ezt az intézkedést a 
Hadseregparancsnokság a hadsereg felderítő szervében működött ellen
forradalmi elérnék helytelen tájékoztatása alapján tette. Liptai Ervin 
szembeszáll ezzel a nézettel és külföldi, valamint magyar dokumentu
mokra való hivatkozással bizonyítja, hogy a francia csapatok és az S. H. 
S. államok {Szerbia, Horvátország, Szlovénia) csapatai valóban támadásra 
készültek. A támadást mégis azért halasztotta el többek között a fran
cia és az S. H. S. csapatok parancsnoksága, mert a felderítésük alapján 
kiderült, hogy a Tanácsköztársaság felkészült nemcsak a támadás fo
gadására, hanem határozott visszaverésére is. 

A IV. Rész mondanivalójáról szólva külön ki kell emelni a szerző 
munkásságát, aki első ízben tesz kísérletet — méghozzá alapos felké
szültséggel —, hogy bemutassa a szovjetorosz és a magyar Vörös Had
sereg stratégiai együttműködésére a kísérleteket. Ismerteti Lenin és a 
Tanácsköztársaság vezetőinek idevonatkozó üzenetváltásait és azokat a 
konkrét intézkedéseket, amelyek a fenti cél megvalósítását célózzák. 
Elemzi azokat a körülményeket, amelyek közrejátszottak abban, hogy 
ez az együttműködés miért nem valósulhatott meg. 

''Ezután a kis „kitérő" után ismét a Tanácsköztársaság honvédő há
borújának további eseményeit ismerteti a szerző. Részletesen szól azok
ról a tervekről, amelyeket az ellenség dolgozott ki, majd ezzel mintegy 
szembeállítva a Forradalmi Kormányzótanács és a Hadseregparancs
nokság tervét elemzi, amelyben a nagyobbszabásu hadművelet Képe 
bontakozott ki. E terv szerint, több véleménnyel ellentétben, a Had-
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seregparancsnokság úgy dötött, hogy a cseh burzsoá csapatokra csapást 
mérve, Miskolc visszafoglalásáért indít hadműveletet. A szerző a Had
seregparancsnokság tervét ismertetve állást foglal e döntés helyessége 
mellett és ismerteti azokat az okokat is, amelyek e döntés mellett szól
tak. A Hadseregparancsnokság e tervétől még akkor sem tért el, ami
kor a cseh burzsoá csapatok —kihasználva azt. hogy a Vörös Hadsereg 
május 12-én beszüntette az ellenük folytatott támadást és ezzel lehetővé 
vált számukra soraik rendezése — ismételten támadásba kezdtek Sal
gótarján elfoglalására. A Hadseregparancsnokság véleménye az volt. 
hogy Salgótarján másodszori felmentésének legjobb módja a cseh bur
zsoá csapatra mért csapás Miskolc körzetében. 

Május 20-án kezdődött a „miskolci csata". E harcok fő terhét az 
1. hadosztály viselte, amelynek személyi állományát mintegy háromne
gyed részben budapesti munkások alkották. Nagy felelősség hárult 
ezekre a proletárkatonákra. Meg kellett mutatniok, hogy milyen nehéz
ségek legyőzésére képes a proletár hazaszeretet, és sikereiknek új si
kerek kiinduló pontjává kellett válniok, mint ahogy azzá is váltak a 
dicsőséges felvidéki hadjárat során. Liptai Ervin a Miskolc felszabadí
tásáért lefolyt harcokat — eddigi gyakorlatához híven — ismét napon
ként és egységenként követi, amelyek során feltárul az a nagy hősiesség 
és határtalan lelkesedés, amely e harcokban részt vevő munkásezredek 
tagjait eltöltötte. Bemutatja a szerző azt a zűrzavart és kapkodást is, 
ami az ellenség részéről megmutatkozott, és azt a hangulatot is, amely 
a proletárkatonák hősiessége láttán az ellenség egyszerű katonái között 
kialakult. 

A IV. Rész összefoglalójaként a szerző részletesen elemzi azokat a 
feltételeket, amelyek lehetővé tették a Vörös Hadsereg első sikereinek 
kibontakozását, és megmutatja azokat az okokat, amelyek előidézték a 
cseh burzsoá hadsereg egységeinek kudarcát ezekben a harcokban.. 

A szerző a monográfia V. Részében az északi hadjárat eseményeit 
tárgyalja. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ez a rész adja a monog
ráfia gerincét. Ez nem is véletlen, mert a Tanácsköztársaság honvédő 
háborújának egészében az északi hadjárat bírt a legnagyobb jelentő
séggel. E hadjárat megszervezése és végrehajtása jelentős elismerést 
váltott ki még a burzsoá katonai szakemberek körében is. A szerző sok
oldalúan elemzi azokat a politikai és katonai okokat, amely alapos mér
legelése után arra bírták a Forradalmi Kormányzótanácsot, és a Hadse
regparancsnokságot, hogy e hadjárat tervét kidolgozza. Ennél az elhatá
rozásnál — helyesen — figyelembe vették a Tanácsköztársaság be'ső 
és külső, katonai és politikai helyzetét, amelyből azt a következtetést 
vonták le, hogy a cseh burzsoá csapatokra mérendő csapás tudja a Ta
nácsköztársaság helyzetét leginkább megszilárdítani. Komoly analizálás 
alá veszi a szerző azt is, hogy az általános északi irányon belül miért 
éppen az észak-keleti irányban határozták meg a támadás fő irányát. 
Ez az elhatározás azzal függött össze, hogy megteremtsék a szovjet és á 
magyar Vörös Hadsereg egyesülését. 
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A támadás főirányának ábrázolása után a szerző bemutatja a szem
ben álló felek erőviszonyait, a csapatok elhelyezkedését a támadás meg
kezdése előtt. 

Az északi hadjáratot és az ezalatt lezajlódott eseményeket három idő
szakra tagolja a szerző. Az első időszak (május 30.—június 10.) esemé
nyeit ismerteti, naponként és egységenként mutatja be azokat az ered
ményeket, amelyeket a Vörös Hadsereg egységei ez alatt az időszak 
alatt elértek. Ezek az eredmények a maguk nemében igen jelentősek 
voltak. A Vörös Hadsereg csapatai nagy területeket szabadítottak fel, 
ezen belül olyan jelentős központokat, mint Losonc, Kassa, Eperjes 
stb. Ismerteti a szierző azokat az imperialista kísérleteket is, amelyek 
diplomáciai úton kívánták megakadályozni a Vörös Hadsereg győzelmes 
előnyomulását. Clemenceau francia miniszterelnök, a párizsi békekonfe
rencia elnöke már június 7-én elküldte első jegyzékét a Tanács kor
mányhoz, amelyben különböző ígéretek mellett követelte a Vörös Had
sereg támadásának beszüntetését. 

Az északkeleti irányban elért eredmények, valamint az a tény, 
hogy az északnyugati irányban a cseh burzsoá parancsnokságnak sike
rült jelentősebb erőket összpontosítani, arra kényszerítették a Vörös 
Hadsereg parancsnokságát, hogy a támadás főirányát megváltoztassa és 
az északkeleti irány helyett a Kisalföldre, azaz északnyugati irányba 
helyezze át. Liptai Ervin vitába száll azokkal, akik elmarasztalták a 
Hadseregparancsnokságot ezért az elhatározásáért. Érvekkel és a tények 
.mély elemzésével mutat rá a Hadseregparancsnokság álláspontjának he
lyességére. 

Az északi hadjárat második időszakát (június 10—17.) lényegében 
az jellemzi, hogy mind a két szemben álló fél újabb támadást készí
tett elő. Az arcvonal június 10. után megszilárdul. A Vörös Hadsereg 
parancsnoksága a kisalföldi támadás megszervezésén dolgozott, a cseh 
burzsoá csapatok pedig Eperjes körzetében kezdtek támadásba. A harcok 
súlypontja azonban a front balszárnyára, tehát az északnyugati irányba 
tolódott át. A cseh burzsoá csapatok Selmecbánya, Zólyom, Léva kör
zetében léptek fel támadólag azzal a céllal, hogy a Vörös Hadsereg 
csapatait a május 30-i helyzetnek megfelelő állásokba visszaszorítsák. 
Ezek a kísérleteik június 17-ig kudarcba fulladtak, és ezzel az északi 
hadjárat második időszaka le is zárult. 

Közben azonban — az elért eredmények ellenére — a fronton és a 
hátországban olyan jelenségek mutatkoztak, amelyek már előrevetették 
árnyékát a Vörös Hadsereg kudarcainak. A szerző igen aprólékosan mu
tatja be ezeket a jelenségeket és várható kihatásukat a következő idő
szakra. Melyek voltak ezek a jelenségek? A fronton harcoló egységek 
személyi állománya a május 30-tól tartó harcok következtében erősen 
csökkent. Több egység feltöltöttsége alig haladta meg az 50 százalékot. 
Ezt csak súlyosbította az a tény, hogy a belső ellenség aknamunkája 
következtében úgy a személyi, mint az anyagi utánpótlásban igen nagy 
zavarok keletkeztek. Annak következtében, hogy az üzemekből a mun
kások jelentős része a hadseregben szolgált, jelentősen csökkent a ter
melés. A hátországban is jelentős gazdasági nehézségekkel küzdöttek. 
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Mindezen nehézségek mellett a nyílt és burkolt ellenforradalmi erŐK 
nem egyszer nyílt fegyveres felkelése csak súlyosbította a helyzetet. 
A tanácskormány pedig az újabb, június 13-i Clemenceau-jegyzék elfo
gadása vagy elutasítása fölötti vitával volt elfoglalva. A szerző igen 
sokoldalúan és az egyes álláspontok bírálatával tárja fel ezt a vitát és 
jut arra a helyes elhatározásra, mely szerint a jegyzék elfogadása csak 
az antant részéről biztosított garancia mellett lett volna helyes! 

Az V. Rész harmadik időszakában (június 18—24.) a szerző az 
északi hadjárat befejező eseményeit tárgyalja. Rámutat, hogy bár a 
Vörös Hadsereg parancsnoksága által elkészített támadási terv végre
hajtása június 18—19-én megkezdődött és a kezdeményezés ismét a Vö
rös Hadsereg kezében volt, Böhm hadseregparancsnok azonban az antant 
jegyzékének tártalmát a csapatok tudomására hozta, és ez nagyon ne
gatív formában éreztette a hatását a csapatokra. Június 22-én, 23-án a 
katonák fegyelme már igen megromlott és többek között kijelentették, 
hogy tovább nincs értelme a harcnak, mert „a hatájrok meg lévén álla
pítva, azon a mi kormányunk változtatni mitsem tud." (400. o.) Az álta
lános helyzetet mérlegelve a tanácskormány június 24-én az egész északi 
arcvonalon elrendelte a fegyverszünetet. 

A továbbiakban Liptai Ervin igen értékes összefoglalóját adja az 
északi hadjárat eseményeinek. Elmondja, hogy mi tette lehetővé azokat 
a nagyszerű eredményeket, amelyeket a Vörös Hadsereg e hadjárat so
rán elért. Részletesen elemzi, hogy a Vörös Hadsereg mint szocialista 
hadsereg, a hadművészet szempontjából végig, és a harci szellem tekin
tetében is egészen addig, amíg az ellenforradalmi elemek romboló mun
kája nem érvényesült, messze felette állt à cseh burzsoá hadsereg had
művészetének és harci szellemének. 

Jelentőségének megfelelő formájában tárgyalja a szerző az ellen
forradalom június 24-i puccskísérletét is. Részletesen tárgyalja, hogy kik 
és milyen céllal robbantották ki- ezt a fegyveres felkelést, milyen ter
veik voltak a végrehajtására. Rámutat, hogy ezzel az ellenforradalmi 
puccskísérlettel az ellenforradalmárok éppen az ellenkezőjét érték el, 
mint amit akartak. A budapesti munkások ahelyett, hogy szembefordul
tak volna a tanácshatalommal, méginkább eltökéltebbek lettek annak 
megvédésében. 

A monográfia VI. Részében a szerző a Tanácsköztársaság honvédő 
háborújának és egyben a Tanácsköztársaság történetének is az utoisó 
fejezetét tárgyalja. Részletesen szól arról a súlyos helyzetről, amely a 
hadseregen belül a Felvidék kiürítése következtében kialakult. Kétség
telen, hogy a Vörös Hadsereg egységeire igen demoralizálóan hatott a 
Forradalmi Kormányzótanács döntése, amit csak tovább mélyített a 
jobboldali szociáldemokraták romboló, defetista munkája. 

Amint az várható volt, az antant hatalmaknak nem akarták a Fel
vidék kiürítése ellenére sem a román bojár csapatokat visszarendelni a 
Tisza vonaláról a demarkációs vonalra. A hadseregben dolgozó ellen
forradalmi erők ezt a helyzetet kihasználva, rábírták a Forradalmi Kor
mányzótanácsot, hogy fegyveresen szerezzenek érvényt az antant ígéreté-
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nek, azaz kezdjenek támadást a román bojár hadsereg ellen. Ezek az 
elemek, ismerve a Vörös Hadsereg helyzetét és az ellenség erejét, tud
ták, hogy a Vörös Hadsereg nem lesz képes megbirkózni ezzel a fel
adattal és veresége esetén a Tanácsköztársaságot is s ;kerül felszámol
niuk. Liptai Ervin munkájából világosan tárul elénk a támadás megszer
vezésének ellenforradalmi jellege, és az áruló Julier Ferenc naplójának 
idézett részleteiből kitűnik, hogy az ellenforradalmárok mindenre ké
pesek voltak, a proletárhataloim megdöntésére és a burzsoázia hatalmá
nak visszaállítása érdekében. E terv' keresztülvitelében az sern gátolta 
őket, hogy tudták előre: az általuk kidolgozott és előre kudarcra ítélt 
támadási terv végrehajtása során több ezer vöröskatona fog elpusztulni. 

Liptai Ervin munkájából megtudjuk azt is, hogy az ellenf orralmi 
vezérkari tisztek készülődéseivel párhuzamosan az antant is megtett 
mindent, hogy koncentrikus támadást indítson a Tanácsköztársaság el
len. A szerző részletesen ismerteti az antant és a befolyásuk alatt levő 
burzsoá államok között e kérdésben lefolyt tárgyalásokat. E tárgyalá
sok eredményeképpen július közepén már mintegy 200 000 fős hadsereg 
állt az antant rendelkezésére a Tanácsköztársaság ellen tervezett kon
centrált támadásra. 

Ezt a támadást azonban megelőzte a Vörös Hadsereg támadása a 
román bojár hadsereg ellen. Liptai Ervin könyvében nyomon követhet
jük azt a katasztrófát, amely az ellenforradalmi tisztek aknamunkája 
következtében be kellett, hogy következzék. A szerző e rész tárgyalásá
nál újabb terhelő adatokkal bizonyítja azt, hogy az ellenforradalmi ér
zelmű tiszteik ebben az időben már teljes egészében a Szegeden szer
vezkedő ellenforradalmárok utasításai szerint cselekedtek, és dokumen
tumokkal bizonyítja azt a tényt, hogy a támadás előtt az ellenforradalmi 
tisztek eljuttatták az antant részére a Vörös Hadsereg támadási tervét 
és az egész hadrendjét. E dolftimentum birtokában a román bojár had
sereg parancsnoksága felkészülten várhatta a Vörös Hadsereg támadását, 
amely a kezdeti sikerek ellenére mégis megtört az ellenség túlerején. 
A román burzsoá hadsereg ellentámadása, dacára egynéhány hősiesen 
küzdő egység önfeláldozásának, már szinte akadálytalanul jöhetett előre. 
Az ellenséges támadás sikerei és a belső árulás aztán már teljesen ki
látástalanná tette a Tanácsköztársaság további fennmaradását, így a ta
nácskormány 1919. augusztus 1-én kénytelen volt lemondani. 

Az összefoglaló értékelésben a szerző megállapítja: „A júliusi had
műveletek kimenetelét alapvetően nem a hadművészet tényezői hatá
rozták meg, mivel a harcok sorsát ' eleve eldöntötte a Vörös Hadsereg 
vezérkarában meghúzódó ellenforradalmároknak a történelemben szinte 
páratlanul álló árulása." (510. o.) Végezetül ismételten leleplezi az ellen
forradalmárok árulása mellett azt a hamisítást is, amellyel az ellenforra
dalmárok a Vörös Hadsereg vereségének igazi okait próbálták eltussolni 
és saját felelősségüket menteni. 

A monográfia VII. Részében a szerző „A Vörös Hadsereg harcainak 
tanulságai" címszó alatt az egész honvédő háború stratégiai, hadműve
leti és harcászati értékelését adja. A vereség belső és külső okainak 
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elemzésénél a szerző rámutat, hogy a győztes háború megvívásának ob
jektív feltételeinek tekintetében a környező burzsoá államok és az tin
tant milyen előnyös helyzetben volt a Tanácsköztársasághoz viszonyítva. 
Ezt a helyzetet csak kedvezőbbé tette számukra a hatalomból kisemmi
zett burzsoázia ellenforradalmi tevékenysége az országon belül. A Ta
nácsköztársaságnak megalakulása pillanatától kezdve két fronton kellett 
harcolnia; a külső és a belső ellenség ellen. 

A Vörös Hadsereg katonai vezetését értékelve rámutat a szerző, 
hogy amíg a forradalomhoz hű vezetés érvényesült a vezetésben, addig 
minden fokon, úgy stratégiai, hadművészeti és harcászati elvek alkalma
zása tekintetében messze felülmúlták az ellenséges hadseregek vezeté
sét. A Vörös Hadsereg szocialista jellegéből kifolyólag érvényesülhettek 
— és érvényesültek is — azok a legfontosabb vezetési elvek, amelyek 
csakis egy szocialista hadseregben érvényesülhetnek. Az ellenforradalmi 
elemek felülkerekedése a hadsereg vezetésében azonban azt jelentette, 
hogy a továbbiakban csak egy elv dominált; az, hogy a Vörös Hadsere
get, mint a proletárhatalom fegyveres erejét, minél előbb likvidálni és 
ezzel megnyitni az utat a fasiszta restaurációhoz. 

Az ismertetésben nem tartottam feladatomnak a monográfia egyes 
elvi megállapításainak bírálatát. Ezt majd elvégzik az adott korral fog
lalkozó történészek. De ismerve azt a nagy feldolgozó munkát, amelyet 
Liptai Ervin a szóbanforgó monográfia anyaggyűjtése során elvégzett, 
az újabb kutatások véleményem szerint csak kiegészíthetik a monográfia 
mondanivalóját és megerősíthetik a szerző állásfoglalását. 

A monográfia szinte tézisszerű ismertetése is enged következtetni 
arra a nagy feldolgozó munkára, amit Liptai Ervin a Tanácsköztársaság 
honvédő háborúja történetének feldolgozása során elvégzett. Bátran 
mondhatjuk, hogy Liptai Ervin ezzel a «munkájával maradandót alko
tott, és méltó emléket állított azoknak a proletár hősöknek, akik éle
tüket áldozták az első magyar proletárdiktatúra védelmében. Ugyan
akkor örök pellengére szögezte az ellenforradalmi elemek tetteit, akik a 
haza és a dolgozó nép elárulásának minden skáláját megjárták hatal
muk visszaállítása érdekében. Ezért Liptai Ervin könyve a dicső ke
gyelet emléke mellett figyelmeztetés is a mai kor harcosai számára, 
hogy mindenkor a legéberebben kell ügyelni kivívott eredményeink fe
lett és kíméletlennek lenni az ellenség mindennemű restaurációs próbál
kozásaival szemben. 

M. S. 
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LANDLER JENŐ: 

VÁLOGATOTT BESZÉDEK ÉS ÍRÁSOK 

Budapest, Kossuth, 1960. 580. I. 

r . A személyiség történelmi szerepének helyes 
megmutatása a marxista történetírás fontos fel-

•Ä«»--««? adata. Egyik — talán legfontosabb — lehetősége, 
VÁLOGATOTT n a s z ^ r n o ^ ac* a vizsgált történelmi személyiség 

BESZÉDEK írásos tevékenységéről. Mi is elmondjuk vélemé-
ES ÍRÁSOK. ; nyünket, de az olvasó, vagy kutató a történelmi 

személy tulajdon gondolataiból értse meg állás
pontját és nézeteit. Ha azután a történelmi sze
mély írásait egy megfelelő korképpel és a sze
mély életére vonatkozó adatokkal egészítjük ki, 
azaz egy ember életmüve, összes vagy váloga-

- t,ott írásai és az utókor történészének feldolgozó 
munkája harmonikusan olvad össze egy műben 
— akkor jelentős eredmény született és a ma
gyar történetírás gazdagabb lett. 

Kétségtelen, hogy až utóbbi évek során könyvkiadásunk e téren is 
sokat tett. Az előrehaladást olyan kiadványok jelzik, mint pl. Kun Béla, 
Stromfeld, Alpári közreadott írásai, — és a közelmúltban megjelent 
Landler Jenő Válogatott beszédek és írások. 

A „ferencjózsefi békekorszak" és az új háborúra spekuláló Horthy-
Magyarország, valamint a kettő között eltelt idő: az első világháború, a 
polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság, olyan 
történelmi kor volt, amelyben a magyar munkásmozgalom ifjúkorát élte, 
amikor a magyar munkásosztály egy pillanatra tulajdon erejét meg
haladva a világ dolgozóinak fáklyavivője volt és ami alatt bukottan, 
de újult és kettőzött erővel illegalitásban küzdött az új proletárhatalo
mért. Landler Jenő életét: ifjúságát, érett forradalmi vezetőképességét e 
küzdelemnek áldozta. Életének minden állomása nemcsak az ő és általa 
vezetett tömegek kapcsolatának tükörképe, hanem fókusza a magyar 
munkásmozgalomnak, fókusza e mozgalom sok-sok nehézségének, prob
lémájának. Landler azon vezetők közé tartozott, akit a nehézségek acé-
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losabbá, a problémák következetesebb marxistává tettek, aki az osztály
harc minden körülményei között hitt és bízott a tömegek forradalmi 
erejében, aki tudott és mert is minden helyzetben önállóan gondolkozni 
és cselekedni. „Nem fenn van a sorsotok kulcsa, — mondotta az Állami 
Gépgyárak és a fővárosi vasúti munkások 1914. június 8-án tartott gyű
lésén. — Osztálytudatos proletárok vagyunk, a mi saját kezünkben van 
sorsunk kulcsa. A proletárság önmagát szabadíthatja f e l . . . A mai gyű
léssel megmutattátok, hogy bekapcsolódtatok a magyarországi öntudatos 
munkások sorába, az önfeláldozás terén azonban világszerte példát mu
tattatok. Ez ad nekem erőt a további küzdelemre, adjon erőt nektek is, 
és akkor a jobb jövő, a proletárfelszabadulás itt lesz, magunk valósít
juk meg a magunk erejével, és a magunk akaratával." Az első szabad 
május elsején a proletárdiktatúra legkritikusabb napján e szavakkal buz
dított: „Ha a magyarországi proletariátus belátja, hogy rettenetes tét 
van kockán- az élet vagy halál kérdése, a lét vagy nemlét kérdése, ha 
belátja azt, hogy övé most minden, és mindent elveszíthet; ha van 
bátorsága, akkor nincs még veszve semmi, akkor megmentjük Magyar
országon a proletariátus uralmát és utat mutatunk a világ népeinek a 
felszabadulásra." S a bukást követő évben az évfordulóra írt cikkében 
újra csak a szocialista eszme törhetetlen harcosaként hallatja szavát, 
aki új cselekvésre ösztönzi elvtársait. Űj cselekvésre az elnyomott osztály 
érdekében, melynek vezetője és szervezője az új párt: „Aki kommunista, 
annak tudnia kell, hogy nincs magasabb érdek a föld'kerekén, mint az 
elnyomott osztály érdeke. Ha el van nyomva ez az osztály, tudnia kell, 
hogy nincs magasztosabb cél, mint az elnyomatást egyedül megszüntető 
eszköznek, a diktatúrának megszerzése. Ha kézben ez az eszköz, tudnia 
kell, hogy nincs más Szentség, mint ennek az eszköznek megtartása. 
Nincs más és ezerszer nincs más, sem benne, sem kívüle, sem fölötte . . . 
tudjuk azt, hogy a forradalom és ellenforradalom viharában rohamosan 
fejlődik ennek az erőnek magva is, iskolája is; tudjuk azt is, hogy fel
támadunk és győzni fogunk." 

Ennek a Landlernek portréját rajzolták meg a szerzők — Gadanecz 
Béla és Szabó Ágnes — a Landler Jenő Válogatott beszédek és írások 
című munka bevezető tanulmányában és ez a kép bontakozik ki előt
tünk, ha elolvassuk az írásokat, beszédeket. 

Az alig négy íves bevezető tanulmány gazdag anyagra támaszkodik. 
Kétségtelenül hiteles a biográfia, világos a gondolatvezetés, szépen for
mált mondatokban kapjuk egy forradalmár életútját. Helyes a szerzők 
törekvése, amikor e nem túlnagy terjedelmen belül nem akarnak min
denről számot adni. Ha tehát némely helyen úgy érezzük, hogy „itt 
valami hiányzik", akkor ezt nem kívánjuk a szerzők rovására írni. He 
felmerül a gondolat: nem lehetett volna egy kissé több teret adni a szer
zőknek? Még nem áll rendelkezésünkre egy Landlerről szóló nagyobb 
terjedelmű, összefoglaló biográfia. Kézenfekvő lett volna, hogy a vá
logatás elé — ha nem is teljes, de részletekbe menő — nagyobb terje
delmű bevezető tanulmány kerüljön. 

Az emberi élet sorsfordulóit kutatni, egyes eseményeket mérlegelni 
és „helyükre tenni", megtalálni az eseményszálak erdejében azokat, 
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amelyek töretlenül végigvonulnak egy életen, vagy összegubancolódva 
más szálakkal később ismét előbukkannak, objektív körülmények és 
szubjektív élmények halmazában eligazodni, — nehéz, szép és hálás 
feladat. 

Landler Jenő a polgári élet bölcsőjéből viszonylag hamar kiszakadt. 
De még e polgári bölcső is jó iskola volt: a kitűnő szellemi qualitású 
Landler hamar rádöbben a társadalmi élet mélyebben fekvő mozgató
rugóira és viszonylag könnyen rázza le a számára visszahúzó erőként 

'jelentkező polgári demokraták barátságát. Gadanecz és Szabó következe
tesen mutatnak rá, hogy Landler gyors és alapos politikai fejlődését tö
megkapcsolatai, őszinte emberi érzései, a szó legszorosabb értelmében 
vett emberszeretete, az elnyomottak felemelésének vágya segítették elő. 
„A vasutasok 1904-es sztrájkja Landler Jenőnek nemcsak maradandó él
ményt, hanem egész életre kiható eseményt is jelentett. Fontos állomása 
volt annak a nagy útnak, amelyet a hajdan jómódú gelsei bérlő gyer
meke megtett, amíg eljutott az ipari munkássághoz, és megismerte e 
társadalmi osztály harcának lényegét, amíg közösséget vállalt annak küz
delmével .. . 1906 nyarától már mindinkább a maga választotta, a nép
pel együtt harcba menni kész demokrata forradalmár útját járta . . . 
Az 1905-ös orosz forradalom és a századelej i magyarorszázi társadalmi 
harcok tapasztalatai alapján ismerte fel Landler, hogy Magyarország 
tunya, tehetetlen, slepphordozó és reakciós polgárságától nem várható 
a legszükségesebb reformok kivívása sem; hogy a munkásság harcától 
s ,,e harc kimenetelétől függ Magyarország jövője" .. . Szociáldemokra
tává fejlődésében . .. elsőleges szerepe volt a dolgozó emberek iránti sze
retetének, erkölcsi elkötelezettségének és annak, hogy a századelej i he
ves társadalmi és osztályküzdelmekben velük együtt vett rész t . . . A fő
városi villamos vasutak 1906-os októberi sztrájkjának szervezése és ve
retése már teljesen az ő kezében összpontosult. Ez a sztrájk széttépte az 
utolsó szálat is, amely a polgári világhoz kapcsolta, s ekkor vált a szo
ciáldemokrata munkásmozgalom tudatos katonájává" — írják a szer
zők. S e néhány mondatba tömörített véleményt támasztja alá huszonöt 
válogatott írás és beszéd, amelyeket Landler a Magyar Tanácsköztársa
ság kikiáltásig jelentetett meg. Az 1906-tól kezdődő 12 esztendő ke
mény, de eredményes osztályharcban telt el. Landler mindenütt az élen 
járt, akár az utca vagy a szónoki emelvény, akár a papír és toll szó
lította. 

A szakszervezetektől független pártszervezetek kialakításáért, az ön
álló proletár osztálypolitikáért, az általános választójogért folyó elvhű 
politikai harc, mindmegannyi égető probléma és e problémák marxista 
megoldásának élharcosa volt Landler Jenő. írásainak hangja hol kemény 
és szenvedélyes, hol nyugodt, polemizáló, de mindenütt érződik a jogot 
végzett ember száraz tényekre támaszkodó, logikusan felépített érvelése, 
aki tudja, hogy a szavaknak súlya, sőt hangsúlya van. Landler — amint 
ezt a szerzők is megállapítják — a mindennapi gyakorlat embere voit, 
szó szoros értelmében nem tartozott a teoretikusok közé. S írásai ér
deklődési körének.mégis igen széles skáláját nyújtják. 

Legtöbb írása természetesen a mindennapi politikai harc céljait 
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szolgálta. Amikor az 1906 október végi vasutassztrájkot a rendőrség le
verte, Landler alig egy hét után „Sztrájktörvény" címmel írt gúnyos és 
fenyegető hangú cikket: (Az új „törvénnyel" akarták gúzsbakötni a 
vasutasok mind élesebbé és gyakoribbá váló tömegmegmozdulásait)-
„Sztrájktörvény. Amelyre szükség van. Amely nélkül nem boldog a ma
gyar. Idáig boldog volt. A tőke koplalt és a munkás duskálkodott. 
A szegény éhező tőkének védelem kell, mert különben, hogy volna ké
pes lakbéruzsorát, élelmiszer-szédelgést és vicinális-panamákat csinálni. 
Tehát sztrájktörvény lesz, és azt hiszik, hogy akkor sztrájk nem lesz. . . 
De az igazság ereje nagy. Ha elnyomni megkísérlik is, az csak hiú kí
sérlet. Annál erősebb azután. Hát mekkora békét teremtett az 1904. évi 
leveretés? Most láthatják, most tapasztalhatják! — Oly rég volt ez az. 
idő, hogy elfelejtették? — Mikor fogják már belátni, hogy jog és ke
nyér kell, de nem sztrájktörvény!" 

A századfordulót követő évek politikai tevékenységének középpont
jában a választójogi harc állt. A Magyar Szociáldemokrata Párt prog
ramjában e harc taktikáját illetően változás következett be 1911-ben. 
A pártvezetőség azonban e változás után is ugyanolyan elvtelen politikát 
folytatott, mint korábban." E politika lényegében azt jelentette, hogy a 
Szociáldemokrata Párt,- pontosabban a milliós dolgozók érdekeit aláren
delték a polgári pártokkal való együttműködésnek. Landler az MSZDP 
1911. évi pártgyűlési felszólalásában éles szavakkal megbélyegezte ezt a 
politikát és kimutatta a határozati javaslat abszurd voltát: „Garami elv
társ azt mondotta, hogy politikai kretenizmus, ha túlbecsüljük a választó
jogot és a parlamentbe bejutást. Ez igaz. De nem politikai kretenizmus-e 
az, hogy amikor megállapítja a határozati javaslat első pontjában, hogy 
a jelenlegi kormány ellensége a választójognak, a másodikban kijelenti... 
hogy a Néppártot és a Kossuth-pártot a választójog ellenségének tekinti 
és mégis a harmadik pontban már felhívja keringőre az egyes pártokban 
elhelyezkedett „népjogbarátokat", hogy működjenek együtt velünk .... 
A szociáldemokrata párt küzdelmében előfordulhat, hogy találkozik pol
gári párttal, de azért önállónak kell lennünk. Mi vívjuk meg önállóan 
választójogi küzdelmünket, mint ahogy más ország proletariátusa tette.. 
Ezt az elvi szempontot be kell tartani." 

Ha valaki gondosan elolvassa Landlernek a Népszava 1911. júniusi 
öt számában folytatólagosan megjelent cikkét a vita alatt levő véderő-
reformról, akkor abból világosan kiderül, — egyetlen szó hangsúlyozása 
nélkül —, hogy milyen imperialista célok érdekében kívántak teljesíthe
tetlen terheket róni az országra. Magából a törvénytervezet számadatai
ból kihámozható, hogy az egész tervezet: csalás. Csalás minden szava, 
amelynek az a célja, hogy leplezze: két éves tényleges katonai szolgálat 
ígérete mellett több ember fog három évig szolgálni, mint 1911-ig. 

„Ha józan, megdönthetetlen érvekkel lehetne elintézni kapitalista 
társadalomban ügyeket, — írta Landler — fölösleges volna több szót. 
vesztegetni. Ausztria-Magyarország jelenlegi békelétszáma arányos más 
európai nagyhatalmak létszámához; sem kivételes külpolitikai helyzet,, 
sem katonai védelem alá ^helyezendő nagyobb kapitalista érdek nem fo
rog fönn, mint más európai államokban; a legóriásibb hazaszeretet, a 
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legéberebb' monarchiaféltés, sőt a legimperialisztikusabb allűrök mellett 
is meg kellene állapítani mindenkinek, hogy a létszámemelés indoko
latlan." Ezekután számadatokkal bizonyította be, hogy az európai szá
razföld leggazdagabb militarista hatalmának, Németországnak és Auszt
ria-Magyarországnak egyforma békelétszámú hadereje lenne. „Egy pil
lantás e két számra és világos lesz mindenki előtt, hogy az osztrák
magyar ármádia hadvezetősége megőrült, vagy pedig a tervezett reform
mal oly imperialisztikus politikát céloz, amely az őrültséggel egyenlő." 
A továbbiakban azt is bebizonyította, hogy ha törvény lesz a javaslatból, 
akkor „a világ legnagyobb katonai békelétszáma — a lakosság arányá
hoz — Magyarországon lesz", hogy ezt a hatalmas létszámot kizárólag 
a katonaidőt letöltötték visszatartásával lehet létrehozni, hogy semmi 
biztosíték nincs a további létszámemelés ellen, és a többi . . . 

Ha a fentieket csupán azzal egészítjük ki, hogy a véderőtörvényt 
egy év után, 1912. júniusában fogadták el, és akkor is, csak erőszakos 
rendszabályok és rendőri karhatalommal (Tisza rendőrökkel vezettetett 
ki több ellenzéki képviselőt), — akkor mindennél világosabb a véderő-
törvény ultra-reakciós jellege. Landler e cikksorozatban széleskörű mű
veltségén kívül alapos jogi ismereteit is kamatoztatta és olvasóit a szá
raz paragrafusok és számok erejével győzte meg. 

Nem egészen érthető, hogy a szerzők — bár foglalkoznak az I. vi
lágháború időszakával — miért nem elemzik kissé mélyebben Landler
nek a háború kérdésében elfoglalt álláspontját és kissé zavaró, hogy 
ugyanebből az időszakból egyetlen cikket sem közölnek. 

A magyarországi osztályharc megváltozott viszonyok között folyta
tódott az oroszországi szocialista forradalom győzelme, a világháború 
(vesztes) befejezése után. Nem eredmény nélkül, hiszen a Magyar Ta
nácsköztársaság ennek az eredménye volt. S e forradalmi napok során 
Landler őszinte híve lett a kommunisták vezette harcnak. „Az »ősziró
zsás« forradalom — írja Gadanecz és Szabó a bevezető tanulmányba^ 
— de különösen a KMP megalakulása Landler Jenő politikai fejlődése 
új szakaszának, kommunistává fejlődésének kezdete volt. A forradalmi 
napok viharos légköre meggyorsította politikai fejlődését. Derengeni kez
dett előtte, hogy a szociáldemokrácia nem a forradalmi munkástömegek 
pártja s nem akar proletárforradalmat. . . Landler politikai fejlődését, 
éppúgy, mint korábban, előre lendítette összeforrottsága a tömegekkel . . . 
Ezért jutott el a KMP-vel való őszinte együttműködéshez, még mielőtt 
elsajátította volna a leninizmus . . ." 

Ez a Landler Jenő küzdötte végig a Magyar Tanácsköztársaság 133 
napját. Őszinte bizalom állította a legfelelősségteljesebb helyekre, a For
radalmi Kormányzótanács Politikai Bizottságába, a Belügyi Népbiztosság 
élére, s ha kellett — aminthogy kellett — a Vörös Hadsereg legütőképe
sebb hadteste, majd az egész Vörös Hadsereg parancsnoki posztjára. 

Minderről helyes képet nyújt a bevezető tanulmány, de hiányosnak 
érezzük a katona Landler alakját. Igaz, de kevés amit elmondanak. 
A „tősgyökeres civilből" kissé romantikussá vált és tett katona alak 
csak a jó tömegkapcsolat, a népszerűség eredménye. De vajon az az 
ember, aki a politikai harc stratégiai és taktikai kérdéseiben oly kilű-
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nőén eligazodott, semmit sem vitt volna ebből a fegyveres osztályharc 
mezejére? Valószínűtlen lenne, de bizonyíthatjuk is az ellenkezőjét. Nem 
túlhangsúlyozását kérjük bizonyos problémáknak, de lényeges lett volna, 
ha az iméntiekben említett Landler-kép mellett az olyan stratégiai kér
désekbe beleszóló Landlert is megismerjük, mint pl. 1. a Vörös Hadse
reg miskolci ellencsapásának, illetve az azt követő északkeleti vagv 
északnyugati irányú ellentámadás problémájának eldöntése, 2. az ellen
támadás folytatásának iránya Kassa felszabadítása után. Igaz, hogy „Meg
értette Stromfeld Aurél vezérkari főnök forradalmi merészséggel fel
épített haditerveit, és szívvel-lélekkel dolgozott azok megvalósításáért", 
de az is igaz, hogy e haditervek kidolgozásában aktive közreműködött! 

A „katona" Landlerről mélyebb elemzést nyújtani nem lett volna 
hálátlan feladat. S ha már itt ezt szóvá tesszük, jegyezzük meg azt is, 
hogy a szerzők a válogatásban nem követték önnön példájukat, mert a 
kilenc írás, illetve beszéd közül öt katonai jellegű. (Ugyanakkor kevésbé 
érthető, hogy Landlernek olyan cikke, mint az Űj Március 1926. évi 3—4. 
számában megjelent „A Vörös Hadsereg diadalmas útja és bomlása", — 
miért maradt ki?) 

Emigráció és illegalitás! A letiport és újjászerveződő magyar mun
kásmozgalom bölcsője. Mellette Landler, akinek „harcostársai előtt egy 
pillanatig sem volt kétséges, hogy ezután a kommunista mozgalomnak 
fogja áldozni életét". S az új harci körülmények között a legégetőbb 
probléma: az új Párt megteremtése. Kilenc küzdelmes esztendő sokirányú 
elfoglaltsága mellett is mindvégig központi helyet foglalt el munkájában. 
„Az új típusú forradalmi párt szükségességének és jellemző tulajdon
ságainak megértetése az egész nemzetközi munkásmozgalmat foglalkoz
tatta. A Kommunista Internacionáléban is az új típusú pártok kialakí
tásáért vívták harcukat Lenin és követői. . . Landler cikkei nem hosszú 
elméleti fejtegetésekkel, hanem egyszerű szavakkal mutatnak rá arra, 
hogy a marxista—leninista párt léte milyen szorosan összefügg a hata
lomért folytatott harccal és a hatalom megtartásával. Ezek a cikkek 
megismertették a magyar mozgalommal a lenini pártépítés alapelveit." 
E szavakban summázzák véleményüket a szerzők és amit még elmonda
nak az lényegében e munka és problémáinak ismertetése. Érdekes és ní
vós összefoglalás, bár kétségtelen, hogy a legtöbb problémát felvető 
évekről van szó. Eriől a szerzők maguk itt nyilatkoznak, amikor az 
emigráció fräkciós harcaira utalnak. E problémákhoz szeretnénk mi is 
kapcsolódni. 

A szerzők megállapítják, hogy a két frakció kommunistáinak „el
tért a véleménye a magyarországi helyzet értékelése és a pártépítés né
hány taktikai és organizációs kérdésben". A válogatásban közölt írások 
foglalkoznak a magyarországi helyzet értékelésével s bár a tanulmány e 
kérdést részleteiben nem érinti, mégis képet alkothatunk Landler ál
láspontjáról. (Lásd a szanálással kapcsolatos cikkeket, a munkásmozga
lom kilátásai stb.) A pártépítés elvi kérdéseit és ebben Landler állás
pontját a tanulmány is kifejti, de megismerhetjük írásaiból is. A párt
építés „taktikai és organizációs" kédéseinek összefoglalásával a tanul
mány is és a válogatás is adós marad. 
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Egyetértünk azzal, hogy néhány oldalon a "húszas évek legnehezebb 
problémáját nem lehet megoldani. De talán azt meg kellett volna tenni, 
— akár kommentár nélkül is —, hogy Landler véleményét rögzítjük. 

Landler a gyakorlati munka mellett igen komoly elméleti munkás
ságot is fejtett ki. Ennek előfeltétele az volt, hogy maga is megismerje 
a leninizmust. Fáradhatatlan volt ebben a munkában és igen jó forra
dalmi érzékkel alkalmazta, hasznosította a tudását. 

A jobboldali szociáldemokráciáról már régen meg volt a véleménye, 
de a centristák iránt a Tanácsköztársaság idején táplált még némi illú
ziót. Az emigráció éveiben azután közelről megismerte — nemzetközi 
méretekben — a „centrum" arcát is. írásaiban — melyek közül talán a 
két legjelentősebbet. („A két és feles Internacionálé kongresszusa" és „A 
bécsi nemzetközi konferencia irányelvei") a kötet is közli — maró gúny
nyal darabokra szaggatja az egész „két és feles" elméletet. „A minden 
szálával szorosan összefonódó imperializmus belső titkait a leggondosab
ban leplezni, a forradalmi eshetőségek látszólagos ellentmondásait viszont 
kispolgári módon, szűk látókörűen, rikító színekkel körvanalazni, az im
perializmust előbb a rémek rémeként megrajzolni, hogy azután az osz
tályharc módszereinek alkalmazásával a „népet" óvatosságra inthessék: 
— írja Landler a „két és felesek" irányelveiről — olyan kegyes csalás 
ez, amely nélkül igazán minden prédikáció kontármunka lenne." Azután 
részenként boncolgatja az elméleti tételeket, amelyeket a legkülönbö
zőbb helyekről kapartak össze, s amelyben „minden hangnem benne 
van", „Egyszóval minden benne van, csak az nincs benne, hogy a szo
cializmust akarják. Nem mondják ki, hogy készen állnak a cselek
vésre." 

Az a hallatlan nagy munka, amelyet az új magyar proletárállam 
létrehozásáért és a nemzetközi munkásmozgalom érdekében kifejtett, 
megviselte egészségét. „A Párt volt az otthona, a kommunisták voltak a 
családja" — írta róla Révai József. S Landler egész életét ezért az ott
honáért, ezért a családjáért áldozta. 1928-ban Cannesben halt meg és 
hamvait a Krem] falában, a nemzetközi munkásosztály nagy harcosai
nak nyugvóhelyén helyezték e l . . . 

Landler válogatott írásai, Gadanecz Béla és Szabó Ágnes Landler
ről írt inívós tanulmánya harmonikusan olvad össze a kötetben. A tudo
mányos apparátus pedig arról tanúskodik, hogy a szerzők az összeállítás 
során igen lelkiismeretes munkát fejtettek ki. A Kossuth Kiadó gondo
zásában, Török Piroska szerkesztésében megjelent könyv, könykiadasunk 
jelentős eredménye. 

Olvasásra ajánljuk mindazoknak, akik egy nagy férfi életét és a 
magyar munkásmozgalom történetét közelebbről akarják megismerni. 

Hetes Tibor 
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MAGYAR MINISZTERTANÁCSI JEGYZÖKÖNYVEK 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KORÄBÓL. 

1914—1918. 

(A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. 8. 
összeállította Iványi Emma.) Akadémiai Kiadó. Bp. 1960. 581 oldal. 

MAGYAR 
MINISZTERTANÁCSI 
JEGYZÖKÖNYVEK 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 
KORÁBÓL 

Aligha járunk messze az igazságtól, ha azt 
mondjuk, hogy a XX. század történetének meg
ismerése az embereknek ma már szinte elemi 
kultúrszükségletükké vált. Az emberek közül 
mind többen és többen kíváncsiak arra, és szeret
nék tudni, hogy ' például — milyen volt a dol
gozók élete a dualista monarchia fennállása ide
jén, valamint a negyedszázados ellenforradalmi 
rendszerben, milyen erők s miért robbantották 
ki a két világháborút, az imperializmus vajon 
valóban a proletárforradalmiak korszaka-e, mi
képpen megy végbe a tőkés gyarmati rendszer 
szétesésének a folyamata, — és így tovább. Ép
pen ezért csak helyeseim lehet a magyar törté
nettudomány azon törekvését, hogy a most ké

szülő perspektivikus munkaprogram középpontjába a legújabb kor tör
ténetének komplex feltárását és feldolgozását állítja. Nem vitás, hogy 
népünk — a szocializmus építése közben, amikor még létezik a kapita
lista ikörnyezet —, éppen, e program megvalósulása által jut majd olyan 
rendkívül gazdag történeti ismeretanyag birtokába, amelynek felhaszná
lása sokkalta kevesebb és egyszerűbb transzpozíciót igényel, mint bár
mely régebbi kor tapasztalatainak hasznosítása. 

Az Iványi Emma ' levéltáros-történész összeállításában megjelent 
„Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvnek az első világháború korából 
1914—1918" című forráskiadvány is a legújabb kor történetének meg
ismeréséhez nyújt hasznos segítséget. 

Igaza van a szerzőnek abban, hogy a könyv „még a nem történész ol
vasók érdeklődését is szolgálhatja". Miért ne, — de ne gondolja senki, 
hogy a forráskiadvány elolvasásával egyben az első világháború törté
netét is meg lehet ismerni. Szó sincs róla, — sőt a források (a miniszteri 
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előterjesztések és a minisztertanácsi határozatok) lényegének megértése 
egyenesen feltételezi a világháború történetének áttekintő jellegű isme
rését. A forrásokból azért nem lehet nyomon követni a világháború tör
ténetét, mert a minisztertanácsi ülések nem foglalkoztak az események 
regisztrálásával. Mivel pedig a forrásgyűjteményt elsősorban a kutató
történészek veszik a kezükbe, akik a világháború eseménytörténetét 
viszont jól ismerik, szükségtelenné vált, hogy a kötet bevezető tanul
mánya ismertesse a világháború lefolyását. (Az egyes dokumentumok
nak a világháború történeti keretébe való beleillesztését — esetenként és 
szükséghez mérten — utaló jegyzetekkel végezte el a szerző.) 

A bevezető tanulmány — nagyon helyesen — a minisztertanácsi jegy
zőkönyvek forrásértékére vonatkozóan ad kimerítő útbaigazítást. Ismer
teti a magyar minisztertanács hatáskörét, a minisztertanácsi ülések rend
jét és lefolyását, a jegyzőkönyvek elkészülésének módját, a kormányokat, 
s azt, hogy a dokumentumok közlése milyen módszerrel történt. A beve
zető tanulmány elolvasása nélkül aligha érti meg az olvasó, hogy miért 
olyan megdöbbentően darabosan, házagosan és homályosan tartalmazzák 
a dokumentumok a világháború magyar vonatkozásait. 

Annak, hogy a magyar minisztertanácsi ülések miért nem foglalkoz
tak olyan országos jellegű kérdésekkel, amelyek határozottan befolyásol
ták a háborús események irányát, a tanulmány szerint két oka volt. Elő
ször. A magyar minisztertanács hatásköre rendkívül korlátozott volt. A 
magyar minisztertanács csak olyan kérdések eldöntésére volt hivatott, 
amelyek károsan nem befolyásolhatták a monarchikus összbirodalom 
érdekeit. Azokban a főbenjáró ügyekben, amelyekben a döntés joga a 
királyt illette, a magyar minisztertanácsnak csak véleményezési joga, 
javaslattevő szerepe volt. Gyakran megtörtént azonban az is, hogy a szak
miniszterek — a minisztertanács kiiktatásával — közvetlenül a királyhoz 
küldték el az előterjesztést. Előfordult továbbá, hogy a közös minisz
tériumok a magyar minisztertanács tudta és beleegyezése nélkül érint
keztek az illetékes magyar szakminisztériumokkal. Szokásossá vált, hogy 
bizonyos, úgynevezett kényes, bizalmas ügyeket a minisztertanács meg 
sem vitatott, hanem azok megbeszélése magánjellegű összejöveteleken 
került napirendre, aminek írásos nyoma természetesen nem maradt az 
utókor számára. 

Rámutat a bevezető tanulmány arra is, hogy 1. azon ügyek minisz
teri előterjesztései, amelyeket a minisztertanácsi üléseken eredetileg 
meg akartak vitatni, de valamilyen ok miatt mégis lekerültek a napi
rendről, az illetékes szakminisztériumok levéltárában megtalálhatók; 2. 
rendszerint csak az írásban előre beterjesztett ügyeket tárgyalta és fog
lalta jegyzőkönyvbe a minisztertanács, de megvitatott olyan kérdéseket 
is, amelyekről nem készült előzetes írásos előterjesztés, s nem minden 
vitát (határozatot) vezettek jegyzőkönyvbe; 3. a jegyzőkönyvek nem szó-
szerint készültek: a viták szövege „hozzászólás" megjelöléssel került bele 
a jegyzőkönyvbe, a „kényes" „hozzászólások"-at pedig elhallgatta a jegy
zőkönyv vezetője. 

Felmerül tehát a kérdés, ha az olvasó a forráskiadványból nem fogja 
megismerni az első világháború történetét, mi értelme van annak, hogy 
tanulmányozza a dokumentumokat? A kérdés ilyen felvetése persze hely-
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telén, mert a minisztertanácsi jegyzőkönyvek tanulmányozása során 
nagyon sok olyan háborús jelenség mélyére láthat az olvasó, amelyeknek 
megértése nagy mértékben hozzásegíti őt a történeti jelenségek tisztázá
sához. 

Többek között: 
a) Az 1914. május 1-én megtartott minisztertanácson báró Hazai 

Samu honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a honvédelmi tárcánál 
1914-ben 3 millió 29 820 korona túlkiadással kellett számolni. A túlkiadás 
nagyobb hányadát az 1913-ban felállított 18 honvédségi ágyúsüteg emész
tette volna fel. (Az 1868-as. véderőtörvénnyel létrehozott honvédség tüzér
séggel sokáig nem rendelkezett. Ennek folytán a honvédség csak kar
hatalmi feladatok ellátására volt alkalmas. A Habsburgok 1868-ban még 
nagyon élénken emlékeztek 1848—49-re, s nem engedték meg azt, hogy 
a honvédség — tüzérséggel — hadműveletekre is alkalmas legyen.) 

Kérdés, hogy milyen következtetéseket vonhat le az olvasó e minisz
teri előterjesztésből? Mindenekelőtt azt, hogy — mint minden ország ez. 
időben — Ausztria-Magyarország is hatalmas erőfeszítéseket tett a had
erő ütőképességének emelése érdekében, s ennek során a tüzérség fej
lesztése került előtérbe. Másodszor: a küszöbön álló világháború arra 
kényszerítette a Habsburgokat, hogy beleegyezzenek a magyar honvéd
tüzérség felállításába és fejlesztésébe. Harmadszor pedig: a magyar 
uralkodó osztályok is aktív részesei akartak lenni a zsákmányszerző 
háborúnak, ami viszont lehetetlen lett volna, ha a magyar haderő önálló 
hadműveletekre alkalmatlan (vagyis nincs tüzérsége). 

b) Ismeretes, hogy a központi hatalmak 1914-ben gyorslefolyású há
borúra számítottak. Kitűnik ez a magyar minisztertanács 1914. augusz
tus 21-i ülésének azon napirendi pontjából is, amely az aprópénz sza
porítását tárgyalta. ,,A törvényhozás engedélye ehhez az intézkedéshez 
a háborús állapotok megszűntével utólagosan fog kieszközöltetni." Gon
dolt-e a Tisza-kormány ekkor arra, hogy a világháborúnak csak 1918 
őszén lesz vége?! Biztos, hogy nem, — de egy esztendővel később, ami
kor a merész hadászati tervek sorra kudarcba fulladtak, már be kellett 
látnia, hogy „nincsen kizárva annak a lehetősége, hogy a háború a jövő 
március haván túl is el fog tartani." (1915. szeptember 24.) 

c) „A kormányok — a tőkés osztály intézői" — mondotta Lenin, s 
nyilvánvalóan nem robbantanának ki háborúkat, ha azok nem a tőke 
hasznát eredményeznék, úgy is, hogy idegen népeket rabolnak ki, úgy 
is, hogy az alattvalókat fosztják ki —, ugyanakkor nem átalják bandi
tizmusukat könyörületesnek látszó szavak és cselekedetek mögé rejteni. 
Magyarországon például 1914 őszén a nagyobb pénzintézetek 4 000 000 K 
alaptőkével „Magyar Hadi Hitelintézet Rt" néven új hitelintézetet ala
pítottak „a kereskedői és iparososztály üzleti igényeinek.. . megkönnyí
tésére." A pénzügyminiszter kijelentette, hogy az új hitelintézet nem 
nyereségszerzésre alakult. „Az intézet alapítóinak az a kérelme" — 
mondta tovább-a pénzügyminiszter, — „hogy a pénzügyminiszter az ál
lamkincstár nevében szavatosságot vállaljon az esetleges veszteségekre 
nézve". Bizonyos, hogy az iparosok és kereskedők a hitelt nem kamat
mentesen kapták, az is nyilvánvaló, hogy a kamatláb sem a legalacso
nyabb volt. Hol volt akkor hát a pénzmágnások önzetlensége? Hol volt 
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a kockázat, ha a pénzintézetek nem veszíthettek az üzleten, mert az 
állam kezességet vállalt a kereskedőknek és az iparosoknak folyósított 
összegért? S ha valamelyik adóst még a „Magyar Hadi Hitelintézet Rt" 
pénze sem segítette ki a csődből, vajon ki egyenlítette ki az állam adós
ságát? A dolgozók, mert azoknak kellett a háború összes terhét viselniük, 
a tőkések vagyona pedig tovább növekedett. Az állam — a kormányon 
keresztül — egészen a tőkések függőségében került. A bankok adták 
hadihitel formájában a pénzt, amit a kormán y háborúra költött. S hogy 
a jóviszony közöttük továbbra is megmaradjon, a pénzügyminiszter ,,a 
romániai ásványolajterületek kihasználása céljából, a Magyar Általános 
Hitelbankkal és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal oly értelmű meg
állapodást létesített, amely szerint nevezett pénzintézetek az említett 
célra 3 640 000 K alaptőkével részvénytársaságot alapítanak." (1917. 
július 27.) 

d) 1918 októberének utolsó napjaiban, — amikor már minden két
séget kizáróan bizonyossá vált, hogy a központi hatalmak elveszítették 
a háborút, a monarchia hadvezetősége mégis a végsőkig folytatni kí
vánta a harcot —, a magyar katonák határozottan kijelentették: Auszt
riáért nem hajlandók vérüket áldozni. A magyar katonáik e kijelentése 
szinte tételes megfogalmazása volt a magyar dolgozók eltökélt függet
lenségi törekvésének. A magyar uralkodó osztályok habsburgista kép
viselői persze más nézetet-vallottak, s mindent elkövettek, hogy a dualista 
birodalom — még alkotmánysértés árán is — fennmaradjon. Az 1915. feb
ruár 20-i minisztertanács például — alkotmányellenesen — hozzájárult 
a honvédelmi miniszter azon kéréséhez, hogy magyar honos katonákat 
(48 000 fő) az osztrák honvédség rendelkezésére bocsásson, tekintettel 
arra, hogy Galícia és Bukovina orosz megszállás alá került s ennek 
következtében három (galíciai) hadtest hadkiegészítése nehézségekbe üt
között. 

e) Az, hogy a magyar uralkodó osztályok felső rétege — a Habsbur
gok-iránti hódolattól és érdekektől vezérelve — Magyarországnak Ausz
triához való tartozását tekintette az uralkodó „magyar" politika sark
kövének, egyáltalán nem zárta ki annak tényét, hogy felemelje szavát, 
ha anyagilag hátrányos helyzetbe került. így például, amikor a háború 
második évében újra meg újra behívásokat kellett elrendelni az élő 
erők pótlására, az 1915. szeptember 24-i minisztertanácson Tisza István 
határozottan tiltakozott az ellen, hogy elsősorban az ipari munkások 
mentessenek fel a katonai szolgálat alól. Hogy miért? Azért, mert Ausztria 
a monarchia ipari állama volt, az osztrák tőkések haszna az ipari mun
kások kezenyomán növekedett, Magyarország pedig mezőgazdasági ország 
volt s a földbirtokosak a mezőgazdasági munkások kizsákmányolása árán 
gazdagodtak meg. 

f) A háborús propaganda azzal bódította a tömegeket, hogy Ausztria-
Magyarországnak egy országgal szemben sincs területi igénye, a mo
narchia csupán Szerbiát szándékozott megbüntetni Ferenc Ferdinánd 
meggyilkolásáért és monarchiaellenes magatartásáért. Továbbá: Magyar
ország csakis lovagiasságból lépett be Ausztria oldalán a háborúba s a 
magyar uralkodó osztályokat semminemű anyagi érdek sem vezérelte az 
1914-es háborúban. Voltak, akik ezt el is hitték. Pedig, ha a hívő emberek 
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beletekinthettek volna akkor a magyar minisztertanács 1915. október 2-i 
ülésének a jegyzőkönyvébe, könnyen meggyőződhettek volna a szemen
szedett hazugságról. E szóban forgó jegyzőkönyv arról beszél, hogy a 
magyar uralkodó osztályokat is a koncra való éhség késztette a hábo
rúba, mondván: ha Ausztria a háború befejezése után orosz—lengyel 
területeket annektál, akkor Magyarország Bosznia—Hercegovinára és — 
esetleg — Dalmáciára tart igényt. Vagy: „határkiigazítás végrehajtása 
nélkül békét kötni lehetetlen" Romániával. (1918. március 7.) 

g) A magyar uralkodó osztályok kormányzati rendszerében fontos 
szerepet töltött be a nemzetiségek gúzsbakötése. Ha tettek is némi jogi 
és kulturális engedményeket a nemzetiségeknek, arra azonban nagyon 
vigyáztak, hogjr a gazdasági erőforrások a magyarok kezében maradja
nak. S amikor a magyar birtokosok a háború folyamán egymás után men
tek tönkre, földjeiket pedig a nemzetiségek módosabb j a sorra megvá
sárolták, a kormány azonnal közbelépett. Megbízta a Magyar Földhitel
intézetek Országos Szövetségét, hogy egyrészt állami kölcsönnel kísérelje 
meg a birtokosok csődbejutásának elhárítását, másrészt pedig vásárolja 
meg az árverés alá kerülő földingatlanokat, s azokat magyar haszon
bérlőknek adja ki. A kormány .e határozatával természetesen azt is el 
akarta érni, hogy megőrizze társadalmi tömegbázisát. 

h) Minél tovább tartott a háború, annál nehezebb lett a bérből és 
fizetésből élő dolgozók helyzete. Már 1914-ben elburjánzott az uzsora, 
a lánckereskedelem, az árdrágítás stb. A lakosság létfontosságú közszük
ségleti cikkekkel való ellátása egyre nehezebbé vált. Felütötte fejét az 
elégedetlenség s ennek nyomán a forradalmi hangulat. A kormány, hogy 
enyhítsen valamit a dolgozók rendkívül rossz életkörülményein s ezzel 
„kimentse" őket a forradalom árjából, időnként segélyeket és illetmény
emelést foganatosított. Ez azokban — miként azt 1918 október 31-e bebi
zonyította — nem sikerült. 

A munkásmozgalom balratolódása 1917 márciusától kezdve, hogy 
Oroszországban győzött a februári polgári demokratikus forradalom, mind 
gyorsabbá vált. Ezt még a kormánynak is el kellett ismernie. 1917. augusz
tus 10-én a honvédelmi miniszter olyan utasítás-tervezetet terjesztett a 
minisztertanács elé, amelyben arról volt szó, hogy miként foganatosí
tanak katonai intézkedéseket a hadiüzemekben sztrájkok esetén. Azt, 
hogy az üzemek militarizálása elsősorban politikai érdekből történt, a 
minisztertanács 1918. február 7-i ülése vallotta be: „közismert ugyanis, 
hogy a militarizálás legnagyobbrészt oly vállalatokra és üzemekre terjed 
ki, amelyeknek munkásai megbízhatatlan, sőt nyugtalan magatartást ta
núsítottak, úgy hogy az állam érdeke egyenesen megkívánta az illetők
nek a teljes katonai fegyelem alá való helyezését". Nagyon jól tudták az 
uralkodó osztályok tagjai, hogy egy olyan tömegmozgalom, amelynek 
élharcosai és vezetői a munkásság köréből kerülnek ki, a fennálló tár
sadalmi rendet forgatja ki a sarkából. „Az ország ipari városai s főleg 
Budapest forradalmi tendenciákkal teljesen alá van aknázva" — állítja 
a minisztertanács ugyancsak 1918. február 7-i ülésén szerkesztett jegy
zőkönyv. „A társadalmi rendet a készülő tömegsztrájkok és forradalmi 
mozgalmak legkomolyabban veszélyeztetik." 

A kormány, hogy megakadályozza a forradalmat, mindenekelőtt a 

224 



forradalmárok felkutatására és elfogására adott utasítást. Intézkedett, 
hogy a vidékre utazó „izgatókat" — többek között Landler Jenőt — le
tartóztassák, egyes szakszervezeti vezetőket bevonultassanak katonának, 
az erősen baloldali munkásegyesületeket feloszlassák stb. S hogy a mind 
fenyegetőbb forradalmi veszélyt elháríthassa, komoly erőfeszítéseket tett 
a csendőrség akcióképességének biztosítására. Felemelte a csendőrök il
letményét, (hogy még odaadóbban szolgálják a „közrendet") s megnö
velte a csendőrség létszámát. A minisztertanács 1918 február 28-i határo
zata értelmében a honvédelmi miniszternek fel kellett mentenie a csend
őröket és a rendőröket a katonai szolgálat alól, mivel az akkor rendel
kezésre álló csendőr- és rendőrállomány a megszaporodott „állambiz
tonsági" feladatok elvégzésére kevésnek bizonyult. Végeredményben: 
akkor, amikor a frontok élőerővel való táplálása emberhiány miatt 
amúgy is egyre nehezebbé vált, a kormány több ezres létszámkiegészítést 
rendelt el a csendőrség javára, — következésképpen: az uralkodó osz
tályok — mindennél jobban — a fennálló társadalmi rend megóvására 
törekedtek. 

A szóbanforgó kiadvány, — amelyben a bevezető tanumány a doku
mentumokkal valóban szerves egységet képez —, tehát a magyar könyv
kiadás hasznos terméke. Feltárul benne a sokak által elátkozott múlt 
képe: amikor Magyarország csak formálisan volt független, mert a hab-
sburg-bérenc magyar nagyúri arisztokrácia elképzelhetetlennek tartotta 
az Ausztriától való teljes elszakadást, s amikor a magyar kormány bűnös 
tudattal belevitte népünket az első világháborúba, támogatta az ural
kodó" osztályok háborús haszonlesését, de jóformán semmit sem tett a 
dolgozók nyomorúságos életkörülményeinek enyhítésére, sőt mindent el
követett az elégedetlenség, a forradalmi hangulat felszámolására. A for
ráskiadvány a bizonyítékok egész sorát tartalmazza arra vonatkozóan, 
hogy az első világháborút az imperialista kormányok robbantották ki, a 
hadviselés egész terhét, a dolgozó tömegeknek kellett viselniük — s mint 
igazságtalan, rabló háborúnak szükségszerűen érlelnie kellett a proletár
forradalom előfeltételeit. 

B. J. 

15 Hadtörténelmi Közlemények 225 



HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

ADATOK ÉS DOKUMENTUMOK A SZÁLASI-HADSEREG 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

Hazánk legújabbkori történelmének alig van olyan korszaka, amely
ből olyan kevés forrásanyag állana rendelkezésünkre, mint a népelnyomó 
Horthy-rendszer örökébe lépő Szálasi-"kormány" időszakából. A nyilas 
banditák nemcsak az ország anyagi értékeit és kulturális kincseit sem
misítették meg vagy hurcolták magukkal nyugatra, hanem elvitték mind
azon iratanyagot is, amelyet a még folyó háború szempontjából fontos
nak tartottak, s amely még élő anyag lévén, nem is kerülhetett levéltári 
megőrzésre. Különösen vonatkozik ez az 1944. október 15-e után kelet
kezett, gaztetteiket is bizocnyító forrásanyagra. 

Ilyen körülmények között érthető, hogy a hazánk felszabadításának 
eseményeit kutató történészeknek csupán nagyon szétszórt s töredékes 
iratanyag áll rendelkezésére, amelyekből igen nehéz a múlt eseményei
nek rekonstruálása. Különösen figyelemre méltó tehát minden adat, 
amelyik ebből az időszakból napvilágra kerül. 

A megfelelő források hiányában túlzás nélkül állíthatjuk, hogy sokkal 
jobban ismerjük a hazánkat felszabadító szovjet, bolgár és román csapa
tok tevékenységét, mint a magyar alakulatokét. 

Mindeddig nem vizsgáltuk meg és nem értékeltük kellően például 
azt a hatalmas bomlási folyamatot, amely a hadseregben 1944. október 
15-ét követően megindult. A Szálasi-puccs után minden előzőnél na
gyobb arányúvá váltak a szökések, s a fronton levő katonák tízezrei öl
töttek civil ruhát, hogy eljussanak a már felszabadított területen élő 
ihozzatartozóikhoz. Nem volt ritka eset az sem, hogy egyik napról a 
másikra szinte egész csapategységek bomlottak fel s váltak harckép
telenné. A katonák gyakran otthagyták állásaikat, s teljes felszerelésük
kel együtt átmentek a Vörös Hadsereg oldalára. Olyan esetek is előfor
dultak, hogy a honvédek eközben tűzharcba bocsátkoztak a felügyeletükre 
kirendelt vagy a szárnyaikon levő német erőkkel. 

Ezeknek a kérdéseknek alaposabb feldolgozását azonban — mint 
említettük — a zűrzavaros időkben elpusztult forrásanyag hiánya igen 
nehézzé teszi. 

Igen figyelemre méltónak kell tartanunk Tóth Sándornak ezzel kap
csolatos megállapítását, aki a magyar katonák antifasiszta tevékenysé
gét tárgyalva a következőket írja: „Magyarországon olyan sajátos hely-

226 



zet keletkezett, amelyben a katonák .. . harca az igazi ellenséggel szem
ben csak a hadsereg erkölcsi és szervezeti felbomlása útján bontakozha
tott ki".i 

Ez a folyamat a statisztikai adatok tükrében is igen pontosan végig 
követhető. 

1944. szeptember 30-án, tehát két héttel a nyilas puccs előtt, a H. M. 
1. nyilvántartó osztályának adatai szerint2 a hadsereg az ország ember
anyagát tekintve 89 074 tiszttel és 2 637 646 fő legénységgel (tiszthelyettes 
és honvéd — a továbbiakban is így értelmezve) számolhatott. A polgári 
foglakozásban meghagyottak és az alkalmatlanok leszámítása után még 
mindig 63121 tiszt és 2 178 685 fő legénységi állományú egyén maradt 
beosztható a hadseregbe. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a felmentettek és alkalmatlanok zöme a 
későbbi szigorúbb mozgósítási rendelkezések nyomán ismét számításba 
jöhetett a katonai vagy munkásalakulatok feltöltésénél,3 tehát reális 
az a számítás, ha az ország védelmi erőit nézve 1944. szeptember 30-án 
89 074 tiszttel és 2 637 648 legénységi állományú egyénnel számolunk. 

Az adatok szerint 1944. szeptember 30-án a rendelkezésre álló erők
ből 45 382 tiszt és 1 029 369 fő legénység teljesített szolgálatot. Föl kell 
tételeznünk, hogy a hadiesemények következtében adódó kiesést leszá
mítva a későbbiek során minden kísérlet megtörtént a még szolgálatot 
nem teljesítő személyek behívására, hiszen a nyilas időszak szigorú ka
tonai rendelkezései a serdülőkorban levő leventéktől kezdve a hatvan 
éves öregekig valamilyen formában szinte mindenkit érintettek. 

A Szálasi-hadsereg 1945. február 2-i létszámösszesítő adatai szerint4 

mégis csupán 13 649 tiszt és 200 814 fő legénység (tiszthelyettes és honvéd) 
volt a hadsereg kötelékében. 

A hadsereg személyi állománya 1945. február 2-án tehát 214 463 fő 
volt. Ha ezt a számot összevetjük az október 15-i előtti 89 074+2 637 646 = 
= 2 726 720 számmal, nyomban nyilvánvalóvá válik, hogy a hadsereget 
a behívóparancs megtagadása, szökések, átállások, harci veszteségek stb.5 

révén 2 512 257 fő veszteség érte. Termesztésnek tartom, hogy a számve
tésnél azon hadköteleseket is számításba vesszük, akik nem tettek eleget 
a nyugatra történő elvonulási parancsnak. 

Egy másik irate a hadseregből történő szökéseket stb. — figyelembe 
1 Hadtörténelmi Közlemények. 1957. 1—2. šz. 118. old. 
2 A Honvédelmi Minisztérium anyagából a közelmúltban került elő egy ki

sebb csomónyi iratanyag, amely különböző katonai statisztikákat tartalmaz a má
sodik világháború idejéből. Az iratokat valamikor kiszakították természetes össze
függésükből, s minden rendszer nélkül közös gyűjtőbe rakták. A közölt statisz
tikai adatok itt találhatók. Az iratokat a Hadtörténelmi Levéltár dolgozói meg
kísérlik visszaállítani eredeti összefüggésükbe, ezért a jelenlegi állapotát meg
bontják. Most még nem tudjuk megmondani, hogy az egyes darabok hová fog
nak kerülni, ezért a felhasznált adatokhoz közelebbi jelzetet sem tudunk adni. 

3 A felmentettek közé tartoztak pl. a pénzügyőrök, rendőrök, csendőrök, tűz
oltók, légoltalmi szolgálatosok stb. Bizonyítanunk sem kell, hogy ezek az ország 
védelmi erőit nézve feltétlenül számításba veendők. 

4 H, L. Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai iratai. 
9. dob., 35. sz. irat is utal arra, hogy a Szálasi-hadseregben az 1945 február 2-i 
állapotokat figyelembe véve létszámösszesítést végeztek. L. még 2. sz. jegyzetet. 
Az összesítésből nem derül ki, hogy a Németországba hurcolt csapatokat szá
mításba vették-e. 

5 A lemorzsolódás tehát 92,14 százalékot tett ki. 
6 L. uo. 
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véve az ország területi változását — mintegy 1 500 000-re teszi. Ennél 
az adatnál azonban — megítélésem szerint — jóval pontosabbak az általam 
közölt szárnak. 

íme néhány adat a tömeges méretű szökések és szolgálatmegtaga
dások bizonyítására.6/a 

A honvéd légierők parancsnoksága 1945. január 25-én 64 főt,? feb
ruár 13-án pedig 119 szökött katonát köröztetett.8 Elképesztő adatok bon
takoznak ki Vájna nyilas belügyminiszternek9 Szálasihoz intézett jelenté
séből is, amelyben beszámolt az 1945 február 2-i razzia eredményéről. 
Az adatokból kiderült, hogy csupán ezen alkalommal 995 katonaszöke
vényt, 2325 irányítás nélkül lézengő katonát, 4125 a behívóparancsot meg
tagadó egyént, 64 fő munkahelyét elhagyó hadiüzemi munkást, 5 partizánt 
és 129 szökött munkaszolgálatost állítottak elő. Vájna végül közli, hogy 
a felkoncoltak száma 150 volt. 

Jellemző a tömegméretű szökésekre az is, hogy Győrben csupán egyet
len alkalommal, az 1945. február 7-i ellenőrzés során 2380 egyént állítot
tak elő a katonai állomásparancsnokságra, illetve a Frigyes laktanyába, 
mint katonakötelest, szökevényt és szabadságról be nem vonultat.10 

A szökések nagyságát mutatja az is, hogy a statáriumot statáriumra 
hirdető nyilas kormányzat rövid néhány-hónapos hatalmon léte alatt 
három ízben, 1944 novemberében és decemberében, majd 1945 február 
havában hirdetett amnesztiát a szolgálatra ismét jelentkező katonák 
részére, csakhogy javítani tudjon a hadsereg nyomasztó létszámhely
zetén.11 

A megtorló rendelkezések kibocsátásával egyidejűleg teljes erővel 
működni kezdett a fasiszta propagandagépezet is, hogy a katonákat meg
félemlítse és visszarettentse a szökésre készülőket. Hamis jegyzőkönyveket 
gyártottak például, amelyekben a szovjet csapatokhoz szökött honvéde
ken állítólagosán elkövetett hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb rémségeket 
hoztak a katonák tudomására. Az egyik ilyen propagandairat azonban 
nagyon elveti a súlykot, mert féktelen rágalmazásában leleplezi saját 
korábbi hazugságait is, amikor a következőket írja: „Az oroszok a hoz
zájuk átszökött magyar katonákat újabban minden körülményeskedés 
nélkül agyonlövik a régebben követett gyakorlatukkal szemben, amikoris 
a katonaszökevényeket a felállítás alatt levő és később ellenünk harcra 
kényszerítendő magyar alakulatokhoz osztották be".12 

Mondanunk sem kell, hogy a Vörös Hadsereg a magyar hadifoglyok
kal mindig a nemzetközi megállapodásokon túl is messzemenően ember
ségesen bánt. A nyilas propagandairat a „régebben követett gyakorlatra" 
való utalással pedig csak saját hazugságait hozta napvilágra. 

A Szálasi-hadsereg bomlásában az igazságtalan és vesztett ügyhöz 

ti/a A katonák szökésére 1. még jelen forrásközlésünk 8., 9., 14., 15., 26., 80. 
számú iratait és a Hadtörténelmi Közlemények 1960. 1. sz. 296., 301., 302. old. 

7 H. L., Honvéd Légierők Parancsnoksága. 5. sz. parancs. 
8 L. uo. 9. sz. parancs. 
9 Az utolsó felvonás. Zrínyi Kiadó. Bp. 1958. 513. old. 
10 H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. Buna Kovács Károly jelentése. 11 H. L., Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai ira

ttá. 9. dob. 35. sz. 
12 H. L., Honvéd Légierők Parancsnoksága. 2. sz. bizalmas parancs. 
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való tartozás felismerésén kívül nagy szerepet játszott a Vörös Hadsereg
nek a honvédek között végzett felvilágosító munkája is. Tíz- és tízezrek 
olvasták a háború valódi eseményeiről tájékoztatást adó röplapokat és 
hallgatták a hangszórós gépkocsik előadásait. Ennek nyomán egyre többen 
ismerték fel, hogy szakítani kell a fasiszta Németországgal és a nyilasok 
terror-rendszerével. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a Vörös Hadsereg soraiban igen sok 
magyar antifasiszta is dolgozott, akik azért fáradoztak, hogy felnyissák 
félrevezetett honfitársaik szemét és rádöbbentsék őket a német fasisz
tákért hozott áldozat hiábavalóságára. Ilyen munkát végzett pédául 
Haduba Ádám és Haduba Zsigmond is, akik visszaemlékezésükben így 
írnak tevékenységükről: „1944 őszén elhagytuk a magyar fasiszta had
sereget, ahová néhány héttel előbb behívtak és 1944 decemberének első 
napjaiban sikerült átjutni a szovjet hadsereg által felszabadított területre. 

Az átszökés körülményei alapján a szovjet katonák szívélyesen fogad
tak bennünket. Pár nappal később Sárbogárd községben megismerkedtünk 
több szovjet katonával, köztük magas beosztású tisztekkel, akiknek fel
vetettük, hogy szeretnénk részt venni a fasiszták elleni felszabadító harc
ban. 

Kérésünkre fontos feladatot kaptunk. A megbízás az volt, hogy a 
szovjet hadsereggel még szemben álló magyar alakulatokat felvilágosítsuk 
a harc folytatásának esztelenségéről, a Szálasival tartó katonai vezetők 
hazaáruló magatartásáról, továbbá arról, hogy egyetlen helyes út van 
számukra, s ez a hadseregtől való átjutás a felszabadított területre .. . 

Fegyverzetünk, illetve felszerelésünk a hordozható nyomda és a hang
szórós berendezéseik voltak. A mi feladatunkhoz tartozott a nyomdában 
elkészíteni a 'magyar nyelvű röplapokat, amelyek különböző módon átke
rültek a magyar katonák közé. A hangszórókat használtuk a már felsza
badult területeken és a harcvonalban egyaránt. Tájékoztatást adtunk a 
háború helyzetéről s később a megalakult debreceni kormány intézke
déseiről is. 

A hozzánk átszökött magyar katonák elbeszélései alapján adatokat 
gyűjtöttünk a magyar fasiszta hadseregben uralkodó állapotokról s ezeket 
mind röplapokon, mind hangszórókon keresztül közöltük a lakossággal 
és a velünk szemben álló magyar katonákkal. Az átallok elmondották 
nekünk, hogy a háborút megelégelt magyar honvédeket, akik nem haj
landók lőni saját falvaikat, tömegesen végzik ki a nyilas és SS tisztek, 
vagy lefegyverezve nyugat felé hajtják őket. Több átszökött katona arra 
kért bennünket, hogy ottmaradt katonabajtársaikat segítsük átjuttatni, 
mert még ezideig azért nem mertek átszökni, mert a nyilasok azt a hírt 
terjesztik, hogy a szovjet hadseregben feltétlenül kivégzik őket. Ezektől 
a katonáktól írásbeli felszólítást kértünk a túloldalon lévő barátaik szá
mára, amelyeket sokszorosítva átjuttattunk azok alakulatához. Ennek 
eredményeképpen különösen a Balatontól délkeletre jelentős számú ma
gyar katona jött át hozzánk. 

A balatoni áttörés után igen sok magyar egység torlódott fel Szom
bathelytől északnyugatra. Jellemző a szovjet hadsereg emberséges maga
tartására, hogy ezen a szakaszon lassította az előnyomulást és ismét elő-
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térbe került a mi szerepünk, hogy minél több magyar katonát sikerüljön 
életben kivonni a biztos pusztulás elől."13 

A nyilas puccs után az addig szórványosan előforduló átállások is 
igen jelentőssé váltak. 1944. november 11-én a 201. honvéd zászlóalj 
Szentkirályi alezredessel az élén otthagyta a fasisztákat és átment a fel
szabadító csapatokhoz. Szentkirályi Gusztáv úgy nyilatkozott, hogy azért 
szakított Szálasival, mert belátta, hogy a háború nem magyar, hanem 
német érdekekért folyik.14 

1944. november 23-án Csap és Ágcsenyő között Molnár Imre főhad
nagy vezette át 120 főből álló századát. Az alakulatnak másnap támadást 
kellett volna végrehajtani a Vörös Hadsereg állásai ellen. A század azon
ban a harc megkezdése előtt felvette a kapcsolatot a szovjet katonákxal 
és az éjszaka folyamán átment a felszabadító csapatokhoz.^ 1944. decem
ber 25-én Leled községnél Roll Imre őrmester szakasza bevárta a szovjet 
katonákat, s teljes fegyverzettel átállt oldalukra.16 

1945. január 6-án az S 221. jelzésű Junkers teherszállító gép az 
ostromlott Buda helyett a szolnoki repülőtérre vitte rakományát.17 Ugyan
csak 1945 januárjában került bevetésre Polgárdinál a 3. hadsereg ki
képző táborából" útbaindított „Szemző"-féle géppuskás zászlóalj is. Ez az 
alakulat átállásakor különböző anyagokkal és felszerelésekkel megrakott 
tíz gépkocsit is átvitt.18 

1945. február 6-án Erdősi László alhadnagy vitte át a pécsi 11. honvéd 
tábori tüzérosztályhoz tartozó 2. ütegét a felszabadító csapatokhoz. Az 
egység önként jelentkezett a fasiszták elleni harcra, s Buda ostroma során 
bevetésre is került.19 Március 28-án Hummer Ferenc zászlóalja Csorna 
körzetében támadási parancsot kapott. Az egység azonban agyonlőtte a 
felügyeletükre kirendelt német tisztet és teljes állományával, 35 fogat
tal együtt átment a szovjet katonákhoz. Bátor fellépésük nyomán a dan
dár többi részei is otthagyták állásaikat.2<> 

1945. április 1-én Murakeresztúron az 54. határvadász portyázó osz
tály hagyta ott a frontot és Szabó Árpád alezredes vezetése alatt átment 
a bolgár katonákhoz.23 

Szebelkó Imre, aki Ecser községnél szökött át a Vörös Hadsereg 
oldalára, visszaemlékezésében így ír a szovjet katonákkal történő talál
kozás drámai pillanatairól: „A szovjet állások felől kiáltást hallottunk. 
A kiáltás megismétlődött. ,Vengerszkij szoldát igyi szudá, magyar gyere!' 
A felhívás többször is megismétlődött. A hívó szó nagy vihart kavart 
fel bennünk. Mi agyonfázott, rettenetesen éhes, magunkra hagyott ka
tonák emberinek és barátinak éreztük a hozzánk szóló szovjet harcos 
hangját. Ekkor elhatároztam, hogy válaszolok a hívó szóra. Kibújtam a 

13 H. Tj., Pa r t i zán gyűj temény. Magyarország jelzetű dob. 5. sz. 
14 Szabad Nép 1944. dec. 4. sz. 
15 H. L., H. M. ein. 1946., 273.12. sz. Molnár Imre fhdgy. nyi la tkozata . 
16 H. L., H. M. ein. 1945., 36426. sz. 
17 H. L., H. M. ein. 1945., 25098. sz. 
18 H. L., H M. ein. szü. 1945., 38445. sz. 
19 H. L., H. M. ein. szü. 1945., 40297. sz. 
20 H. L., H. M. ein. 1945.,- 39499. sz. 
21 Had tö r t éne lmi Közlemények 1960. 1. sz. 258. old. 
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lövészárokból és kiabálni kezdtem: „Mit akarsz?" Kérdésemre a következő 
válasz érkezett: ,Ruszkij szoldát harosij/ 

Ekkor kimásztam a lövészarokból és guggolva, futva elindultam a 
szovjet állások felé. A puska a hátamat verte. Később a Vörös Hadsereg 
állásai felől felszólítottak, hogy dobjam el a fegyvert. Ennek eleget is 
tettem. 

Bármennyire is hittem a Vörös Hadsereg katonáinak emberségében, 
azonban mégis, ahogy fogyott a távolság, úgy uralkodott el bennem va
lamiféle remegő izgalom. Gyorsítottam a lépéseket, Közben a német állá
sok irányából jobbról is, balról is lövéseket adtak le felém. Hamarosan el
értem a szovjet elvtársakhoz. Életem legnagyobb élményi közé tartozik, 
hogy ekkor a frontvonalon átkiabáló, a bennünket hívó szovjet harcos 
átölelt és arconcsókolt, majd barátságosan vállamat kezdte veregetni, 
miközben nevetve mondta: ,Haros, haros.' Ezután arra biztatott, hogy 
kiabáljak a magyar katonáknak. Most már velük együtt én is vissza
kiáltottam: ,Magyar katonák gyertek át, ne harcoljatok tovább!' Való
ban át is jött még utánam három-négy ibajtárs".22 

Különösen nagyarányúvá váltak a szökések és átállások a Szálasi-
féle hadseregben, amikor a Vörös Hadsereg megkezdte az osztrák határ 
felé való előretörését s a csapatok előtt ott állt a Németországba való 
kihurcalas veszélye. „A magyar katonák, ahogy csapataink megközelítették 
az osztrák—magyar határt, kezdték megadni magukat, 1945. március 28-, 
29- és 30-án a Dunától délre kb. 45 000 magyar katona és tiszt esett fog
ságba. Mivel a hitlerista főparancsnokság nem bízott tovább szövet
ségeseiben, megkezdte a magyar csapatok lefegyverzését"23 — írja a 
hazánk felszabadításában részt vett Malahov szovjet ezredes. 

A Vörös Hadsereg oldalára átálló magyar egységek története még 
megírásra vár. Az újabban előkerült adatok azt bizonyítják, hogy ez a 
folyamat jóval jelentősebb volt, mint ahogy mindezideig elképzeltük. 

A .szökések és átállások meggátlására s az ingadozók megfélemlíté
sére a nyilas hadvezetőség kíméletlen terroruralmat vezetett be a had
seregbe. Elég volt egy meggondolatlan kijelentés, hogy a tábori biz
tonsági szolgálat kopói, vagy a nyilas fegyveres pártszolgálatosok a „végső 
győzelembe való hit megingásának" jogcímén minden bírósági tárgyalás 
vagy más törvényes eljárás lefolytatása nélkül végezzenek szerencsétlen 
áldozataikkal. Szálasi kijelentette, hogy „könyörtelenül végzünk minden
kivel, aki a végső győzelmet akadályozza" — s a nyilas pribékek buzgón 
fáradoztak a parancs végrehajtásán.24 

1945. január 12-én a 21/111. számú alakulathoz tartozó Márta Béla 
honvédet, január 28-án Igarnál az 57. honvéd zászlóaljhoz tartozó Csápé 
Pál szakaszvezetőt végezték ki a nyilas gonosztevők. Az 51/III. zászló
aljhoz beosztott Balázs Lajos honvédet 1945. február 26-án Bodnár László 
alezredes személyesen lőtte agyon szökés kísérlete miatt. A III. önálló 
utász zászlóaljhoz tartozó Koczor Jánost és Horváth Józsefet Balaton-

22 H. L., Partizán gyűjtemény. Magyarország jelzetű dob. 131. sz. 
23 Fejezetek hazánk felszabadításának történetéből. Zrínyi Kiadó. Bp. i960. 

196. old. 
-"i Az utolsó felvonás. Zrínyi Kiadó. Bp. 1958. 513. old. 
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kenésén a 3. hadsereg tábori bíróságának ítélete alapján gyilkolták meg 
1945. február 12-én.25 

Ezt a néhány nevet csupán mutatóba közöltük a nyilas terror áldo
zatainak soha meg nem számlálható sokaságából. 

A nyilasok az OKW26 hírhedt „Sippenhaftung"27 parancsának mintá
jára 1945. február 7-én rendeletet adtak ki, amelyben az átálló vagy meg
szökő katonák hozzátartozóival szemben megtorlást és vagyonelkobzást 
helyeztek kilátásba.28 Megszigorították a lakosság bejelentkezési kötele
zettségét is és elrendelték, hogy a pontosabb ellenőrzés érdekében minden 
lakás ajtajára ki kellett függeszteni az ottlakók hivatalos névjegyzékét.20. 

Jellemző a nyilasok határtalan terrorjára, hogy a tábori rendészetet 
ellátó egységek parancsnokainak a következőkről kellett rendszeresen 
jelentést tenni: 

1. Az elfogott katonaszökevények száma. 
2. Az elfogott hadiüzemi és munkáshadseregbeli munkaszolgálatos 

szökevények száma. 
3. A bevonulási parancsnak eleget nem tett, elfogott polgári szemé

lyek száma. 
4. Elfogott partizánok száma. 
5. Felkoncolt hadiüzemi és munkáshadseregbeli munkaszolgálatos 

szökevények száma. 
7. Felkoncolt partizánok és polgári egyének száma. 
8. Elítélt katonaszökevények és munkáshadseregbeli munkaszolgála

tos szökevények száma. 
9. Ebből halálra ítéltek száma.;{0 

A letartóztatottakra — akiket a nyilasok gyakran az SS és a Sicher-
heits Polizei embereivel együtt őriztek — hihetetlen szenvedések vártak 
fogságuk során. A nagykanizsai fegyintézetben levő állapotokról pl. ilyen 
képet ad dr. Kajdy rendőrtanácsos egy 1945. február 3-án írott jelenté
sében: „Általában az egész 2. számú férfi internálótábornak mindegyik 
szobája poloskás és tetves. A szobákban nagymennyiségű szemét, emberi 
és állati trágya van . . . A szobák priccsszerűen berendezett hálóhelyei
nek faanyagát a német katonai alakulatok tüzelőanyag hiánya miatt el
tüzelték s így az őrizetesek átmenetileg a szobákban elhintett friss, tiszta 
szalmán fognak feküdni".sí Jellemző, hogy a tábor 800 férfi őrizetes befo-

\ 
25 A Katonai Nyilvántartó Hivatal adatai alapján. 
2fi Oberkommando der Wehrmacht. 
"i A Sippenhaftung azt jelenti, hogy a szökött katona helyett rokonsága felel 

tettéért. Az erre vonatkozó parancsot az OKW főnöke 1944. november 19-én adta 
ki. A parancs többek között a következőket tartalmazza: „ . . . A jogerősen ha
lálra ítélt szökött katona rokonsága az elítélt bűnéért javaival, szabadságával és 
életével felel. A rokonság letartóztatásának mértékét az egyes esetekben az SS 
birodalmi vezetője és a német rendőrség főnöke határozza meg . . .A halálos íté
letet és a rokonság letartóztatását minden egyes esetben rögtön közzé kell tenni 
azon hadosztálynál és a hadosztálynak alárendelt kötelékeknél, amelyekhez az 
elítélt tartozott." A rendelkezések értelmében szökés esetén a rögtönítélő bíró
ság az illető távollétében hozta meg halálos ítéletét. L. Rudolf Absolon. Das 
Wehrmachtstrafrecht im 2. Weltkrieg. Bundesarchiv Abt. Zentralnachweisstelle 
Kornelimünster 1958. 

28 L. a 15. sz. d o k u m e n t u m o t . 
29 L. a 8. sz. dokumentumot. 
30 Honvédségi Rendele tek 13. sz. 
;il H. L., A Rendőrség felügyelőjének i ra ta i . Sz. n. Eredet i sz. 149/1945. 
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gadására volt méretezve, de mégis 1500 főt kívántak oda bezsúfolni. Ha
sonló volt a helyzet a nők szállásán is, ahol 160 rab helyett 237 személyt 
akartak elhelyezni. 

Forrásközlésünkben több okmányt is közlünk, amelyek mind-mind 
beszédes bizonyítékai a nyilasok terroruralmának. 

A Szálasi-hadšereg bomlási folyamata anyagi téren is pontosan kö
vethető. Az utánpótlást és a hadsereg mozgékonyságát biztosító ló-, or
szágos jármű- és gépkocsi állomány pl. a következőképpen alakult:32 

1944. július 31-én 235 363 ló, 78 884 fogatolt jármű és 19 937 gépkocsi 
volt a honvédség tulajdonában, illetve tartalékában. 1945. február 2-án 
ellenben már csak 39 761 lovat, 3143 fogatolt járművet és 4976 gépkocsit 
tüntet fel a statisztika. 

A fegyverzeti állapotot 1945. február 2-án a következő számadatok 
jellemzik: 42 335 puska, 666 géppuska, 624 .golyószóró, 159 aknavető és 
115 löveg. 

Az eddig említett adatok sem tükrözik azonban a Szálasi-féle had
sereg valódi harcértékét, mert a katonák és tisztek jó része a biztonságo
sabb hátországi hivatalokban, parancsnokságokon, bevonulási központok
ban és az ellátó szerveknél, s nem a. fronton vagy a frontra küldhető csa
pa trészeknél teljesített szolgálatot. Igen tanulságos ezért az a statisztikai 
feldolgozás, amelyik szintén az 1945. február 2-i állapotok figyelembe
vételével feltünteti, hogy a fontosctbb fegyvernemek ossz tiszti, tiszthelyet
tesi és" honvéd létszámából mennyi teljesít szolgálatot a csapatoknál és 
mennyi a'törzs, pót, kiképző stb. — tehát a háborús viszonyokat figye
lembe véve a „lógós" beosztást jelentő — egységeknél. 

A feldolgozásból kiderül, hogy tisztek számarányukhoz képest há
rom fegyvernemet kivéve jóval kisebb százalékban voltak a fronton 
levő, vagy az oda kerülhető csapatoknál, mint a legénységi állományú 
egyének. 

Igen érdekes az a számvetés is, amelyik az ossz tiszti, tiszthelyettesi 
és legénységi számhoz viszonyítva tünteti fel a Honvédelmi Minisz
tériumnál, a 'magasabb és kisebb parancsnokságoknál, egészségügyi intéz
mény ekné1, őr- és karhatalmi alakulatoknál, intézeteknél és bevonulási 
központoknál stb. beosztottak arányát. 

ossz tiszti létszám 13 649 
Ebből a front mögött 6 629 
ossz tiszthelyettesi létszám 11757 
Ebből a front mögött 4 455 
A honvédek létszáma 189 057 
Ebből a front mögött 51 603 

A tisztikar jó része tehát a biztonságosabb életet nyújtó hátországot, 
s nem a veszélyes frontot választotta tartózkodási helyéül.33 A korabeli 

32 A következő adatokra is 1. a 2. sz. jegyzetet. 
33 Je l lemző a tisztek frontszolgálat előli menekü lésé re , hogy a t á r s ada lom 

l u m p e n elemeiből toborzot t Hungar i s t a Ifjúsági Légióba egyet len tiszt s e m je
lentkezet t . Hogy a szükséges vezetők rende lkezésre á l l janak, az önkén tes a laku la 
tokhoz beosz tani vol tak kény te l enek a t iszteket . L : H. L., A Rendőrség felügyelő
jének i ra ta i . G67/5. 1945. sz. 

48,56% 

37,88% 

27,29% 
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F e g y v e r n e m Tiszt \{- un 
%-ban 

Tisz the 
l y e t t e s 

Arány 
%-ban H o n v é d Arány 

%-ban 

G y a l o g s á g 

A fegyver 
n e m 853 t i -
b ő l 3 0 0 v a n 
c s a p a t n á l , 
a többi a 
tö rzs , pót 

s tb . a l a - o k -
n á l . 

35,18 

40,71 

A fegyver 
n e m 1096 

t t s -bő l 240 
v a n c s a p a t 
ná l , a többi 
tö rzs , pó t , 

s t b . a l a - n á l . 

21,89 

A fegyve r 
n e m 22 043 

honv-bó l 
7150 v a n 

c s a p a t n á l , a 
t öbb i tö rzs , 

pót s tb . 
a l a - n á l . 

32,43 

G y o r s a n mozgó 
a l a k u l a t o k 

393 
160 

35,18 

40,71 310 
80 25,80 4 679 

850 18,16 

Tüzé r ség 721 
140 19,41 589 

150 25,43 8 245 
1 700 20,61 

L é g v é d e l e m 1 134 
450 39,68 687 

" 480 69,86 13 065 
10 300 78,83 

Repü lők 1005 
740 73,63 1 820 

1400 76,92 

43,39 

12 855 
9 900 77,01 

M ű s z a k i a k 593 
340 57,33 507 

220 

76,92 

43,39 10 986 
7 000 63,80 

H í r adósok 305 
220 72,13 402 

302 75,12 4 334 
3 400 78,44 

M u n k á s a l a k u 
l a t o k 

1579 
1470 93,07 1 202 

1 120 93,17 54 319 
48 830 89,89 

jelentések gyakran szóvá is teszik, hogy a 'tisztikar „a városok szóra
kozóhelyein és a különböző alakulatok irodáiban talál magának biztosnak 
látszó menedéket".34 Az említett irat további része Sopronból számol be 
hasonló jelenségről. „A városban még mindig feltűnően nagy számban 
vannak tisztek. Az a körülmény érthetetlen a lakosság előtt, hogy ami
kor a magyar harctereken olyan erős a szovjet nyomás, miért él olyan 
sok tiszt a városban. Általában a megjegyzésük az, hogy Sopronban sok
kal több tábornok és törzstiszt él, mint amennyi annakidején az egész 
K. u. K. hadseregben volt.35 

Mint láthatjuk, ezek az észrevételek pontosan megegyeznek a statisz
tika száraz számadataiból levonható következtetésekkel.3« 

3-i L. uo. 
35 L. uo. 
36 A tisztek frontszolgálat előli menekülésére 1. még forrásközlésünk 4., 6., 9. 

sz. dokumentumát és a Hadtörténelmi Közlemények 1960. 1. sz. 296., 298., 299., 30C. 
old. 
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A Szálasi-,,kormány" alatt a hadsereg erkölcsi bomlása is egyre szem
betűnőbbé vált. Tipikus alakja volt ennek az időszaknak a züllött, „csak 
egy nap a világ" hangulatba temetkező katonatiszt, aki az úri világ kö
zelgő pusztulását látva féktelen dáridókba próbált menekülni a kínzó 
jelen elől. Sorban pattogtak le róluk mindazok a „nemes erények", ame
lyek a tisztikart állítólagosán jellemezték. Meztelen valóságukban tűnt 
elő anyagiasságuk, önzésük, embertelenségük és gyávaságuk. 

Üzérkedést folytattak pl. a gondjaikra bízott katonai anyagokkal és 
felszerelésekkel, s teherautószámra rabolták el a zsidó lakások és üzletek 
értékeit. Mások a háborús időkben hiánycikknek számító cukrot, sót, szap
pant és petróleumot árultak kis és nagy tételben. Mohóságuk nem egy
szer annyira fokozódott, hogy még katonáikat is megfosztották jogos já
randóságaiktól. . 

A Szálasi-hadsereg bomlásához hasonlóan igen tanulságos lenne meg
vizsgálni pl. a német és magyar hadsereg közötti viszony kérdését, a kü
lönböző német- és nyilasellenes megmozdulások adatait és a Németor
szágba történő kényszerkitelepítés szabotálását igazolók-dokumentumo
kat is. 

Reméljük, hogy olvasóink a Szálasi-hadsereg bomlását tükröző iratok 
mellett forrásközlésünkben bőven találnak adatokat az említett kérdések 
tanulmányozásához is. 

Okmánypublikációink anyagát a nyilas Honvédségi Közlönyök, a 
Rendőrség felügyelőjének iratai, a Honvédelmi Minisztérium és más ma
gasabb parancsnokságok közelmúltban előkerült igen töredékes iratai 
alapján állítottuk össze. 

Gazsi József 

1. 
1944. OKTÓBER 23.37 

Szálasi megbízza Mocsári Dánielt a hadviseléshez szükséges javak
nak a hadműveleti területről történő elszállításával. 

Miniszter Úr! Értesítem Miniszter Urat, hogy Mocsári Dániel föld
művelésügyi államtitkárt megbíztam a hadviselés érdekében szükséges 
javaknak a hadműveleti területek kiürítendő részéről teljhatalmúlag, ka
tonai és rendőri segédlettel való összegyűjtésével és további rendelkezésre 
a magyar királyi közellátási minisztérium rendelkezésére bocsátásával. 
Felkérem Miniszter Urat, hogy részére a fenti feladatok elvégzéséhez a 
szükséges közegeket azonnal rendelkezésre bocsátani és őt munkájában 
hathatósan támogatni méltóztassék.^ 

Budapest, 1944. évi október hó 23-án. 
Szálasi Ferenc. 

H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. Szám nélkül — Másolat. 
{Eredeti szám: 3724 M. E. I. —1944.) 

37 Forrásközlésünk iratait időrendben közöljük. 
38 AZ ország javainak Németországba történő kiszállítása során hihetetlen 

értékek pusztultak el és váltak prédává. A H. M. 1945. febr. 5-én pl. parancsot 
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2. 

1944. DECEMBER 2. 

A budapesti I. honvédhadtestparancsnokság 68. sz. bizalmas paran
csa a harcfegyélem fenntartására.39 

A H. Gr. Süd pk-ának (Friesner vezds.)™ pcs-át a harcfegyelem fenn
tartása tárgyában az alábbiakban értelemszerűen közlöm: 

Az elg-nek a Tisza-arcvonalon elért gyors és mély betörései azt mu
tatják, hogy a csapatok itt nem alkalmazták a helyes védelmi harceljá
rást és harcukban nem hatotta át azokat az elg. megsemmisítésére irá
nyuló kemény akarat.n 

1. Az elg-nek nemcsak a Tiszán, hanem még egyéb akadályon is át 
kellett hatolnia. A védők az elg-nek ezt a gyengeségi időpontjait nem hasz
nálták ki eléggé. A saját tü-nek az elg-et, ha a gyülekezésnél nem is, de 
legalább az akadályokon való áthatolásnál kellett volna megsemmisítőén 
letörni. ;+ 

2. Ha az elg-nél a súlyképzés helyét megállapítottuk, természetesnek 
látszik az a követelmény, hogy a hds. minden — éppen nélkülözhető — 
erőit kíméletlenül kiemeljük és a veszélyeztetett területre időben oda-
szállítsuk.i-

Ez mindenekelőtt a tü. súlypontok megerősítésére, a pc. elhárítás és 
nehéz gyság-i fegyverek sűrítésére vonatkozik. 

Ilyen esetekben mozgékonyabban, rugalmasabban és gyor
sabban ke 11 kisegítő eszközökkel dolgozni. Pcs-ok ki
adása egyedül -nem használ. A végrehajtást állandóan tisztekkel kell el-

adott ki a katonák által elkövetett vasúti lopások meggátlására. A parancsból 
kiderül, hogy a katonák „a vasúti teherkocsikat feltörve különféle árukat és. élel
miszereket tulajdonítottak el". A parancs intézkedik, hogy a jövőben meg kell 
gátolni a szállítmányok emberei részére szerelvényeik elhagyását, s a vonatok 
megállása esetén annak biztosítására őrség felállítását rendeli el. Honvédségi 
Kendeletek. 11. sz. 

38 A parancs kiadása arra mutat, hogy a harcfegyelem mind a német, mind 
a magyar hadseregben erősen meglazult. 

',II Friesner vezérezredes 1944-ben a Romániában és Magyarországon harcolt 
„Dél" hadseregcsoport parancsnoka volt. Előzőleg a „Dél-Ukrajna" hadseregcso
portot vezényelte. Hadosztályait a Vörös Hadsereg szétverte. A „Dél-Ukrajna" 
hadseregcsoport maradványaiból aiakult meg a „Dél" hadseregcsoport. Erősítést 
Németországból, Görögországból, Jugoszláviából és Albániából kaptak. Magyar
országon Malinovszkij marsall 2. Ukrán Frontja állt szemben vele. A „Dél" had
seregcsoport a 8. és 6. német, a 2. és 3. magyar hadseregből, 20 gyalogos, 1 páncé
los. 3 gépesített és 3 lovas hadosztályból, valamint 2 páncélos dandárból állott. 
Friesnert 1944. dec. 23-án Hitler leváltotta parancsnoki beosztásából. Ld. Hans 
Friesner: Verratene Schlachten. Holsten Verlag, Hamburg. 1956. és Fejezetek ha
zánk felszabadításának történetéből. Zrínyi Kiadó. Bp. 1960. 60. old. 

41 A Tisza vonalán támadó, a 2. Ukrán Front állományába tartozó 57. lövés? 
hadtest hadműveleteire, ld. Fejezetek hazánk felszabadításának történetéből. Zrínyi 
Kiadó Bp. 1960. 

'i2 ,,A német hadvezetést megtévesztette a szovjet csapatok Szolnoktól északra 
és délre történő tiszai átkelése, és Szolnok körzetéből vártak fő támadást Buda
pest felé. Erői és tartalékai zömét itt csoportosította. A fasiszák ismét tapasztal
hatták, hogy a szovjet hadvezetés meglepetést tartogat számukra. A támadás nem 
keletről — Szolnok körzetéből —, hanem délről, Kecskemét irányából bontakozott 
ki." Tóth Sándor: A szovjet hadsereg felszabadító hadműveletei hazánkban. 
Szikra. Bp. 1955. 68. old. A fasiszták, miután felismerték a szovjet csapatok táma
dásának fő irányát, más frontszakaszról csapatokat küldtek Kecskemét térségébe. 
Bevetették az éppen felállított új hadosztályokat is, ezek azonban nem rendelkez
tek azokkal az eszközökkel, amelyeket Friesner itt kívánatosnak tart. 
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lenőriztetni. A végrehajtás késlekedésénél azonnal be kell avatkozni, mert 
a késlekedés fölösleges vérbe kerül. 

3. A magyar gyság-i kötelékeket azért kell az eddiginél na
gyobb mértékben a német kötelékekbe beosztani, hogy a néme
tek jó fegyvereinek hasznát vehessék. 

A magyar tüzérséget a némettel szoros ö s s zmű -
kö d é s b e n úgy kell alkalmazni, hogy a magyar előretolt fi
gyelők a német rádiókészülékek hasznát élvezhessék,^ 

Megállapítottam, hogy ezt az eljárást már különböző helyeken jó 
eredménnyel értékesítették. Az ellátásban és a gondoskodás
ban a német csapatokkal egyenlő elbánásban kell részesíteni őketM 

4. Aki a harcban gyávának mutatkozik, akár német, akár magyar 
az illető, az rendfokozatára vagy szolgálati állására való tekintet nélkül 
eljátszotta életét és ezeket az o n n al a helyszínen rögtönítélő bíró
ság által el kell ítélni. Az ítéletet a<z ónnal végre kell hajtani. Néme
teket németek, magyarokat magyarok által kell kivégeztetni. 

5. Mindenkit, aki fosztogat, akár kiürített házakban is, rögtönítélő bí
róság elé kell állítani. Fosztogatók ártanak hds-ünk és nemzetünk tekin
télyének. Ezeket halállal kell büntetni.^ 

Az a benyomásom, hogy nem minden alsó vezetőben és a katonák zö
mében van meg az a meggyőződés, hogy állásainkat okvetlenül tar
tanunk kell. 

A csapat még túlságosan a visszavonulás elképzelésében élA§ Ezt a 
helyzetet meg kell szüntetni és az ellenállási akaratot fel kell fokozni. 
Minden négyzetméter elvesztett terület az élelmiszer ellátás további meg
szorítását jelenti mindkét nemzet katonái és azok családtagjai számára.*? 

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy mennél nagyobb területet száll 
meg az elg., annál kevesebb élelmiszerünk marad. Ezt a csapatoknak 
ismételten meg kell magyarázni." 

Jelen rendeletben és a Szolg. Szab. I. R. 39. és 42. pontjaiban foglal
takat az alárendelteknek — tiszt által — oktatólagosan ki kell hirdetni. 

Budapest, 1944. évi december hó 2-án. 
vitéz HINDY IVÁN s. k. 

altábornagy. 
H. L., I. honv. hadtestparancsnokság iratai. 68. sz. parancs. (Eredeti 

száma 559/1. hds. 1. a. — 1944. XI. 29.) 

43 Ez a megállapítás tipikus példája a németek demagógiájának. A magyar 
csapatok német kötelékekbe való beolvasztásának igazi oka az volt, hogy nem 
bíztak többé a honvéd egységekben, amelyek sorban felismerték, hogy a háború 
valójában nem magyar, hanem német érdekekért folyik. Ld. 29. sz. dokumen
tumot is. 

44 A magyar csapatok az ellátás terén valójában mindig hátrányosabb hely
zetben voltak, mint a németek. 

45 1945. febr. 12-én hasonló szellemű parancsot adott ki Wöhler német gyalog
sági tábornok is a Magyarországon vezetése alatt álló csapatrészekhez. Az ilyen 
parancsok kiadásának szükségessége is bizonyíték arra, hogy a német katonák 
szabad vadászterületnek tekintették hazánkat. 

46 Fr iesner csapa ta i 1944. aug . 1-től 1944. decemberé ig min tegy 750 k i lométe r t 
hátráltak a Vörös Hadsereg elől. 

47 Friesner itt nyíltan beismeri, hogy a magyar területeknek milyen fontos 
szerepük van a ,,Birodalom" élelmiszerellátásában. 
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3. 

1944. DECEMBER 31. 

Rendelkezés a magánosok birtokában levő fegyverzetnek és látcsö
veknek a honvédség részére történő felvásárlására.4^ 

A bombatámadások és a területi veszteségek következtében előállott 
helyzet azt parancsolja, hogy a harcoló honvédcsapatok fegyverzetének és 
optikai cikkeinek a pótlását magánosok tulajdonában álló fegyverekből és 
látcsövekből önkéntes felajánlás után is biztosítsam. Ezért a magánosok 
által önként felajánlott 6-szoros nagyítású, prizmás — teljesen kifogás
talan állapotban levő — látcsöveket db-ként 400 P-ért, a hadihasználható 
katonai lőfegyvereket pedig — amelyek nem kincstári vagy zsákmányere-
detűek, — az 1944. évi 59. sz. Honvédségi rendeletben közzétett 145.031/eln. 
VIII. Csfs. — 1944. évi 59. sz. körrendeletben részletesen felsorolt térítési 
árak mellett átveszem. A látcsöveket a tü. szertár címére, Albert Kázmér 
puszta u. p. Hegyeshalom, a fegyverzeti cikkeket pedig a fegyverszertár 
címére, Körmend-re Tceïï beszállítani, ahol a térítési árakat a szertárak 
gazdasági hivatalai ki fogják fizetni. 

A térítési árakat a gazdasági hivatalok ellátmányukból fizessék ki. 
A felmerült költségek az RM. 1944. évi hitelt terhelik. Kimutatandó XX. 
fejezet 3. cím 2. rovat 1. alroya,t Pfk. 64. tétel jogcím szerinti altétel alatt. 

Gyepű II., 1944. évi december hó 31-én. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek 12. szám. 1945. II. 22. Eredeti száma 88420/ 
ein. 3. p. — 1945. 

4. 

1945. JANUÁR 8. 

A budapesti főkapitányság politikai rendészeti osztálya szombathelyi 
kirendeltségének összefoglaló jelentése Hodossy Pál vezérőrnagy részére 
a városban tapasztaltakról.49 

A politikai rendészeti osztály detektívjei a közönség legszélesebb kö
reivel állandó érintkezést tartanak fenn a legszigorúbb inkognito meg
őrzése mellett. Ez az eljárás egyetlen módja a hangulat állandó változá
sának megfigyelésére. Tapasztalatunk szerint a legkisebb esemény is befo
lyása alatt tartja a közönség hangulatát. A jó, vagy rossz hírek futótűzként 
terjednek. Ezeknek a híreknek a megfelelő irányba való terelése a helyes 
propagandával irányítható. Egy beszédnek, egy újságcikknek kellő idő
ben való alkalmazása nagy hatással van a közönség hangulatára. Példa 

/ltí A honvédség anyagi helyzetére Id. a 6., 9., 20., 21. és 24. dokumentumokat. 
49 A terjedelmes jelentésből csupán a katonai vagy politikai szempontból ér

dekes részeket közöljük. 
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erre a megfigyeléseink szerint a Belügyminiszter Űr beszéde, melynek 
igen nagy hatása volt. A csüggedő hangulat egyszerre bizakodóvá vált, sőt 
lelkesedés is volt észlelhető. Egy másik példa a város intézkedése, hogy 
a kenyéradagot felére szállítja le. Ezt az intézkedést a lakosság minden zú
golódás nélkül vette tudomásul, azért, mert az elterjedt hírek szerint az 
Budapest éhező lakosságának kell. Nem volt zúgolódás a sorbaállás miatt 
sem, holott azelőtt az ily irányú intézkedések mindig elkeseredést, illetve 
ellenszenvet váltottak ki a vezetőség ellenßo 

Megfigyeléseink azt mutatják, hogy helyes, intézkedésekkel, felvilá
gosító beszédekkel és fokozottabb propagandával, amely úgy a városi, 
mint a falusi lakosság minden rétegére kiterjed, a közönségünk hangulata 
a haza iránti fokozottabb szolgálat ellátására alkalmasabbá válhatik, mint 
a múltban volt. 

A legnagyobb propaganda természetesen egy nagyobb arányú harctéri 
győzelem kivívása, vagy Budapest felszabadítása volna, amely a lelkese
dést is nagymértékben fokozhatná és használhatóbbá válna az a katona
ság is, amelynek harcát egy lelkesült közönség kísérné figyelemmel, il
letve buzdítaná. 

Ez a kép is teljes nagyságában derült ki azokból a beszélgetésekből, 
amelyeket egyszerű és intellektuel emberek szájából hallottunk. Ezek sze
rint a Budapest felszabadítása iránt megindított offenzíva kezdeti sike
rein lelkesedve, a közönség körében szinte türelmetlenné vált az a kíván
ság, hogy az itt levő életerős fiatalság és ktatonaság miért nem vesz részt 
a harcban és a győzelem kivívásának elősegítésében. 

Természetes, hogy a közönség pillanatnyi hatások alatt áll s a kivi
tel nehézségéivel nem számol, azonban mégis tapasztalható, hogy a ma-

50 Szálasiék a már felszabadított területekről jelentős élelmiszertartalékokat 
hurcoltak magukkal nyugatra. Kíméletlenül kifosztották az országot, mit sem tö
rődve azzal, hogy a magyar városok tucatjai minden ellátás nélkül maradnak. 
A kenyéradag felére való leszállítása Budapest ellátására való hivatkozással nyi
las propagandafogás volt csupán és azt a célt szolgálta, hogy Németország ellá
tásán segítsen. 

A nyilas kormányzat ez időben jelentős élelmiszertartalékokkal rendelkezett, 
amelyekkel Budapest ellátása megoldható lett volna. A nyilasok Henkey János 
vezérkari ezredes vezetése alatt egy élelmiszergyűjtő csoportot hoztak létre, amely
nek az volt a feladata, hogy gondoskodjék a főváros ellátásáról annak vissza
foglalása esetén. A csoport egy ún. „anyagi alapot" hozott létre, amelynek köz
pontja Mosonmagyaróváron volt. Henkeyék három helyen gyűjtöttek öss^e je
lentős készleteket. A Dóra fedőnevű telepükön 158, a Nellyn 512 és az Éván 323 
tonna élelmiszer volt elhelyezve vagonokban és raktárakban. 

Ügy tervezték, hogy a főváros köré font szovjet gyűrű áttörése után már hat 
órával megindulhatnak a szerelvények, amelyek három menetvonalon Székesfehér
várig, Bicskéig és Dorogig viszik rakományukat. A továbbszállítást gépkocsikon 
akarták megoldani, amelyek visszafelé tartva a város kiürítését végezték volna. 
Az „anyagi alapnál" dolgozó Csatári László rendőrségi segédfogalmazó egyik je
lentésében így számol be erről a kérdésről: „Az eddigiek során megbízásokat 
kaptam éleimiszerkészletek felkutatására, azoknak bevagonírozására, valamint 
gyűjtőhelyre való szállítására. A csoport jelenleg Budapest visszafoglalását várja 
és ugrásra készen áll, hogy a már előkészített szállítmányokat rendeltetési helyére 
juttassa. A hadihelyzet jelenlegi állása Budapest helyzetét illetően nem kedvező, 
de bizakodó. Rádió jelentések szerint Buda lakosságának száma 300 000 fő, ame'y-
he a még 50 000 fő menekült is járul. A létszámot jóval túlhaladó éleimiszerkészle
tek állanak a csoport rendelkezésére." Ld. A Rendőrség felügyelőjének iratai. 
Csatári László jelentése. 
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gyarjaink fogékonyak s a lelkesedés tüze nem aludt el egészen, csak pis
lákol, amelyeket fel kell és fel lehet szítani. 

A Szombathely és környéke közönségének hangulatáról tett megfi
gyeléseinkről szóló detektív-jelentésekből az alábbi helyzetkép állítható 
össze, amelyet tisztelettel jelentünk: 

A lakosság hangulatában a múlt év végén elterjedt csüggedést az új 
év első napjaiban a reménykedés és a hangulat bizakodóbbá válása vál
totta fel. Az az elterjedt hír, hogy a német hadosztályok Budapest fel
mentésére siettek és a Belügyminiszter Űr közvetlen szavai, hogy Buda
pestre rövidesen felmegy, amelyet a napilapok is részletesen közöltek, 
megnyugtatólag hatottak és nagy népszerűségnek örvendenek. 

Budapest védelmi harca állandó beszélgetés témája a közönségnek, 
aggódnak a fővárosért és nagy áftalánosságban mondható, hogy együtt is 
éreznek a harcolókkal. Ezt bizonyítja a péküzletek előtt sorban állók be
szélgetéseiből leszűrt azon véleménye a figyelő detektív jeinknek, hogy a 
kenyéradag leszállítása nagy együttérzést keltett a főváros lakóival, sőt 
örömmel fogadták. Sokakban lelkesedést is váltott ki. Többeknek szájából 
hallottuk a megnyilatkozásokat, hogy a sokat szenvedők megérdemlik és 
szívesen lemondanak még másról is, ha kell. Voltak olyanok, akik aztx 
mondották, hogy szívesen esznek minden második nap, csak a szenve
dőknek legyen. Ezek a kijelentések tovább terjedve határozottan hazafias 
érzést is váltottak ki a lakosságból. 

A közönség körében a fentiekkel szemben a katonaságról már régeb
ben is észlelt rossz vélemény még súlyosabbá vált. 

A közönség nagy része nem tud napirendre térni, s belenyugodni és 
ennek hangos beszédekben is kifejezést is ad, hogy amikor Budapesten 
hungarista légiók, csendőrök, rendőrök és német katonák élet-halál harcot 
vívnak a túlerőben levő oroszokkal, akkor a még meg nem szállott rész 
minden községe zsúfolva van katonasággal, főként tisztekkel, akiknek sze
rintük elsősorban kellene ott harcolni, ahol a legszükségesebb a jelenlé
tük, nem pedig a hátországban várni az események jobbra fordulását. 

Általában a megfigyeléseink szerint a honvédségről és a tisztikarról, 
a közönség minden rendű és rangú rétege rossz véleménnyel van, olyany-
nyira, hogy egyesekben ez a vélemény gyűlöletté kezd elfajulni... 

A hét folyamán egyik este figyelő detektívjeink az egyik étteremben 
fültanúi voltak, amikor egy német repülőezredes és az asztalánál még he
lyet foglaló 5 tiszt beszélgetés közben igen elítélően nyilatkoztak a város
ban levő állapotokról. Szerintük teljesen érthetetlen, hogy amikor az or
szág fővárosát az ellenség ostromolja, addig Szombathelyen ezrével sza
ladgálnak az egészséges katonaköteles férfiak, a 7nagyar katonatisztek, tel
jesen gondtalanul vacsoráznak, sokan női hozzátartozóikkal, cigányzene 
mellett, mintha minden rendben volna és az ország nem volna ilyen sú
lyos helyzetben... 

A közönség körében megnyugtatólag hatott az az elterjedt hír, hogy 
a kitelepítési előkészületeket egyelőre beszüntették. Az emberek még min
dig idegenkedéssel fogadják a kitelepítést és annak a gondolatát is, hogy 
az országot el kell hagyniuk. Ez vonatkozik a katonaságra is. Ez azonban 
részben annak tulajdonítható, hogy a németországi viszonyok, az ottani 
életkörülmények és a várható foglalkoztatások nincsenek kellőképpen is~ 
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mertetve, azért híresztelik egyesek, hogy minden felvilágosítás nélkül 
nem hajlandók a bizonytalan jövőbe Németországba menni. így nemcsak 
a városi lakosság, hanem a falu parasztja is, a kellő tájékoztatás hiányá
ban a fentiek szerint gondolkozik. Az egyik környékbeli faluban az ösz-
szeíró közegeket ellenséges érzülettel fogadták és 2000 lakosú körzetben 
mindössze 16 jelentkező akadt a kitelepítésre. Egy másik községben, ahol 
3000 menekült van, csak 60 jelentkezett. 

A városi értelmiségi körökben minden eddiginél nagyobb méretű pro
paganda megszervezését látják szükségesnek, különösen a falusi lakosság
nál, mert még igen sokan vannak, akiknek a szemeit elhomályosítja az az 
aknamunka, amelyet az állítólag megszállt területről menekült „jól érte
sültek", valóban pedig ellenséges ügynökök, vagy baloldali érzelmű egyé
nek terjesztettekéi 

Felsorolunk és jelentünk egy pár érdekesebb esetet, amelyekről fi
gyelő detektíveink jelentést tettek: *• 

A közérdekű munkaszolgálattal kapcsolatosan eszközölt megfigyelé
seink során azt tapasztalták, hogy a szolgálatnál (ásás) gyenge testal
katú és fizikumú fiatal nők is részt vesznek. Ezek a testi gyengeségük
nél fogva ilyen természetű munkára teljesen alkalmatlanok és mindén 
hasznos eredmény nélkül csak megbetegedésnek vannak kitéve, sőt az 
intenzív munkát inkább akadályozzák, mint elősegítik. Általában ezen 
munka nagyobb szorgalommal is folytatható volna.*2 

Ezzel szemben a portyázó szolgálatunk során igen sok munkaszolgála
tos egyént állítottunk elő, akik a foglalkozási idő alatt is a városban csa
varognak. Ezekkel történt beszélgetéseink során valamennyien arról pa
naszkodnak, hogy a laktanyában csak munka nélkül lézengenek igen so
kan. Panaszkodnak az ellátásuk miatt is és ezeknek kialakult véleménye 
az volna, hogyha állandó és megfelelő munkát, valamint ellátást nem tud
nak a részükre biztosítani és így a munkaerejüket kihasználni, akkor sok-

51 A lakosság a fékevesztett fasiszta propaganda ellenére is megtudta, hogy 
a Vörös Hadsereg katonái barátian s nem ellenségesen viselkednek a magyarok
kal. ,,A lakosság körében az ellenséges propaganda hatása következtében különö
sen az alsóbb néprétegek között változás állott be" — írja egy rendőrségi jelentés 
1945. január 31-én. Ld. A Rendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. sz. 

Egy töredékes számnélküli iratában még Hain Péter is elismeri, hogy a szov
jet katonákat „többségében jóindulatú népnek tartják". 

Egy másik irat Esztergom városának hangulatáról ad hírt. „Az arcvonal kö
zelében végzett kiszállásaim során tudomásomra jutott, hogy Esztergom város visz-
szamaradt lakossága csupán kevés százalékban kívánja a várost elhagyni, tekin
tettel arra, hogy a rövid orosz megszállás alatt a megszálló orosz csapatok részé
ről nagyobb kellemetlenségek a város lakosságát nem érték. Ld. A Rendőrség 
felügyelőjének iratai. Csatári László jelentése. 

Nem szovjet ,,aknamunka" volt tehát az oka a lakosság hangulatváltozásának, 
hanem az, hogy az emberek biztos híreket szereztek a Vörös Hadsereg embersé
ges és baráti magatartásáról. 

52 A nyilasok részére, történő munkaszolgálatot a lakosság igen nagy ellen
szenvvel fogadta. A sáncolási munkákhoz a katonai szolgálatra alkalmatlan fér
fiakon kívül a 18—40 éves nőket is igénybe vették. A fizetés napi 15 pengő volt. 
Egy cigaretta ez időben 2 pengőbe került. 

Az egyik jelentés a következőket írja a kötelező munkaszolgálatról: „A kor
mány intézkedését a közönség csalódottan és bírálgatva fogadja. Sérelmesnek 
tartjak, hogy amíg a részben megbízhatatlan honvédség több ezres tömegben lé
zeng, úgy a város, mint az ország több helységében, akikor az erődítési munká
latokra a polgári lakosságot veszik igénybe, akik megfelelő ruha, cipő és élelmi
szer hiányában csak a legnehezebb körülmények között tudnak eleget tenni 3 
kötelező felhívásnak." H., L. A Rendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. sz. 
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kal helyesebb volna, ha munkát vállalva saját keresetükből tarthatnák el 
hozzátartozójukat és a falvakban még hasznosabb munkát is végezhet
nének. 

Egy érdekes esetnek voltak a tanúi figyelő detektívjeink a pénzügy
igazgatóságon. Megjelent itt a pénzügyigazgatónál egy nő, állítólag tiszt
nek a felesége, aki a zsidóktól lefoglalt női bundákból már előzőleg két 
nemesprémű bundát igényelt és kapott, ez alkalommal pedig egy harma
dik bundát követelt^ magának. A pénzügyigazgató felismerte, hogy már 
több ízben járt nála és természetesen elutasította a, kérését, mire a fiatal 
nő felháborodva hangoztatta, hogy a Nyilaskeresztes Pártban tett szol
gálataiért feltétlen jogosult egy harmadik bundára is, mert hiszen bun
dában csak nem utazhat, és az útra feltétlen szüksége van egy kevésbé 
finom bundára. 

A figyelő detektívek nem közvetlen tapasztalat útján, hanem több ese
tet hallottak, hogy vannak egyesek, akik indokolatlan kérelmükkel elvon
ják ezeket a tárgyakat a rendeltetésüktől és maguknak igyekeznek meg
szerezni. 

Egy másik esetben a város egyetlen műkereskedése előtt ácsorgó kö
zönség körében megjegyzéseket hallottak a figyelő detektívek egy repülő
tábornokra, aki egy tiszt társával vásárlás céljából oda betért. A kritizálás 
természetesen az volt, hogy a tábornok úrnak van ideje az ország mai 
helyzetében régiségeket vásárolni. 

A városban levő éttermekben a szeszes italok asztali kiszolgálásának 
betiltása az éttermek forgalmát némileg csökkentette. 

Az üzletek előtt hosszú embersorokat lehet látni és sokszor olyan üz
letek előtt is, amelyek nem elsőrendű szükségleti cikkeket árulnak. Ez 
olyan benyomást kelt, mintha az emberek a birtokukban levő pénztől 
akarnának megszabadulni s mindent összevásárolnak, ami kapható, még 
akkor is, ha arra kimondottan szükségük nincs. 

A város közönsége nagy megelégedéssel vette és a város vezetőségé
nek gondoskodását látja abban az intézkedésben, hogy a lakosságot télvíz 
idején cipőtalppal látták el. 

A közélelmezés az utóbbi héten rosszabbodott. A piacokra felhozatal 
nincsen. A falusi közönség áruit csere ellenében a helyszínen adja el, 
ezért a feketepiac nagyon kezd terjedni, ami különösen a kis fizetésű em
bereket érinti, mert rendes árban képtelenek beszerezni még az első
rangú élelmezési cikkeket is. 

Figyelő detektívjeink huzamosabb időn át figyelést eszközöltek a me
nekültügyi hivatalban. Megállapították, hogy a hivatal tisztviselői nem 
végzik megfelelő tapintattal a mai idők követelményeinek megfelelően 
munkájukat. Habár valamennyi alkalmazott menekült, mégis sok esetben •• 
előfordul, hogy a menekülteket, akik valamilyen kéréssel fordulnak a hi
vatalhoz, durván elutasítják a kérésükkel. Sok esetben láttuk, hogy a tiszt
viselőnők férfiismerőseikkel huzamosabb ideig beszélgettek, közben a kö
zönség törelmetlenül várakozik az asztalaik előtt. Vannak tisztviselőnők» 
akik egész napon át cigarettáznak, egyiket a másik után szívják, akkor/ 
amikor a jegyre kiadott cigarettamennyiség a férfiaknak sem elég. 

A figyelők nagyon sok katonatisztet is láttak a hivatalban megfor
dulni és az feltűnő, mert a közönség menekült katonát nem ismer. Hogy 
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ezek mi járatban voltak, figyelésünk során megállapítani nem tudtuk, de 
lehetséges az is, hogy magukat menekültként, vagy esetleg családtagjaikat 
jelentették be. 

A hivatalban megforduló, az amúgy is könnyen ingerlékeny és sok 
szenvedésen keresztül ment menekült közönség a legrosszabb vélemény
nyel van ezekről az állapotokról, amelynek több esetben kifejezést is 
adtak. 

A politikai osztály által megtartott razziák és állandó portyázó szol
gálatok során azt vesszük észre, hogy lassan, de állandóan fogy azoknak 
a száma, akik az utcákon céltalanul bolyonganak. 

A portyázó szolgálatunk során f. év első 8 napjában 176 személyt 
igazoltattunk le, melyből 11 egyént szökés, illetve szolgálati hely elhagyása 
miatt, 4 személyt bevonulási kötelezettség elmulasztása miatt, egy zsidó 
munkaszolgálatost szökés miatt és egy külföldi állampolgárt kémkedés 
gyanúja miatt a m. kir. szombathelyi honvéd állomásparancsnokságnak 
adtunk át. Továbbá egy orosz állampolgárt, amiért az illetékes rendőr
hatóságnál nem jelentkezett, tartózkodási és lakhatási engedélye nem 
volt, a m. kir. szombathelyi rendőrkapitányságnak adtuk át az illetékes 
eljárás végett. ~X 

Szombathely, 1945. január hó 8-án. 
Kitartás! Éljen Szálasi! 

Olvashatatlan aláírás s. k. 
detektívfelügyelő, 

a kirendeltség vezetője. 
H. L. A rendőrség felügyelőjének iratai. 667/2. — Eredeti tisztázat. — (Eredeti 

száma: 1/1845. pol. rend. III.) 

5. 

1945. JANUÁR 16. 

Hain Péter jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz, a politikai rendé
szeti osztály feladatairól.53 

. . . Obergruppenführer Kaltenbrunner^i intézkedéseinek megfelelően 
és Huber tábornok külön kérése alapján a politikai osztály Németország
ban levő tagjait nyomozómunkájuk megkezdése céljából a következőképp 
osztottam el: 

Dr. Kotsis Árpád és dr. Koltay László osztályvezetőim irányítása mel
lett a bécsi Gestapo mellett 30 fő, Berlinben dr. Versényi osztályvezető 

53 Hain Péter a jelentés első részében a budapesti rendőrség politikai osztá
lyának menekítéséről számol be. 

5* Dr. Ernst Kaltenbrunner 1903-ban született. A nürnbergi nemzetközi bíróság 
1946-ban halálra ítélte. Az osztrák SS vezetője volt. Ausztria bekebelezése után 
Bécsben mint a biztonsági ügyek államtitkára működött. 1941-től az SS-ben és a 
náci pártban töltött be különböző magasabb tisztségeket. 1943-ban Heydrich he
lyére kerülve átvette az SD, a Birodalmi Biztonsági Hivatal és a Biztonsági Rend
őrség vezetését. Ld. Hegner. Die Reichskanzlei 1933—1945. Verlag Frankfurter Bü
cher. Az Obergruppenführer rang a legmagasabb SS rendfokozat volt. Megfelel 
a vezérezredesi rangnak. 
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irányításával 20 fő, Bödő Károly alosztályvezető irányításával Linzben 8 
fő, dr. Wayand Tibor osztályvezető irányításával Grazban 6 fő fog mű
ködni. 

Említettek munkásságának célja elsősorban az országból kitelepített 
személyekhez csatlakozott nemkívánatos elemek felderítése és szemmel 
tartása lesz, kik a határátlépés könnyebbségét felhasználva sodródhattak 
át nagyobb számban Németországba. Különösen súlyt kell helyezniök a 
felderítések során az átszivárgott kommunista, vagy zsidó személyek fel
derítésére és elfogására, a legitimista érzésnek megfigyelésére, esetleg 
szervezkedés felderítésére, általában az államrendészet, állambiztonság 
szempontjából fontos politikai cselekmények, vagy mozgalmak figyelé
sére. Ez okból szoros kapcsolatot kell fenntartani az állomáshelyükön 
levő magyar külképviseleti szervekkel is. Gondoskodtam arról is, hogy 
fölöttes hatóságaim gyors és egységes tájékoztatás céljából, valamint az 
egyes szervek teljes helyzetismerete céljából a felvilágosító szolgálat köl
csönösen folyamatban tétessék. 

Bécs, 1945. évi január hó 16-án, 
Éljen Szálasi! 
Hain Péter s. k. 

miniszteri tanácsos, 
a politikai rendészeti osztály vezetője 

H. L. A rendőrség felügyelőjének iratai. 603. sz. — Eredeti tisztázat. 

6. 

1945. JANUÁR 20. 

A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének össze
foglaló jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz, az 1945. I. 9. — és 19. kö
zött tapasztalt eseményekről.55 

A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének detek-
tívjei f. hó 9-től 19-ig terjedő idő alatt is figyelemmel kísérték mindazo
kat az eseményeket, amelyek a város közönségének hangulatára kihatással 
voltak. A lakosság minden rétegével való állandó érintkezés során a tu
domásunkra jutott adatokból, valamint nézetek, elgondolások és felfogá
sokból kitükröződő általános hangulat az alábbiakban állapítható meg: 

Az 1945-ös év első 9 napjában a város hangulatában az előző év utolsó 
napjaival szemben beállott örvendetes javulást, amelyet a Budapest fel
szabadítása iránt megindított offenzíva-hírek és a Belügyminiszter úr ki
váló hatással tett beszéde okozott, az utóbbi napok eseményei következ
tében, a csüggedés váltotta fel. Ez a változás azonban nem olyan, mint az 
a múlt év utolsó napjaiban volt és ezért az általános hangulat inkább bi
zakodónak mondható. 

Az általános hadihelyzettel szemben a hangulat a szovjet téli nagy 
offenzivájának nagy megindulása és kezdeti sikereinek ellenére is — bi-

S5 A közölt iratból csupán a katonai vagy politikai szempontból lényegtelen 
részek maradtak ki. 
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zakodó. Az elhangzott viták végső következtetése mindig az, hogy Né
metország ezt a háborút minden nehézség ellenére meg fogja nyerni és a 
lakosság nagyobb rétege bízik is abban, hogy a tavaszi hónapokban meg
induló nagy német támadás felszabadítja a megszállott területeket a bol
sevista uralom alól. A lakosság kisebb rétege azonban a jövőbe vetett hi
tét Budapest sorsától teszi függővé, mert az az elgondolása, hogy a fővá
ros elvesztésével Magyarország elveszett, ezért nagy az aggodalom kö
zöttük a Budapestért folyó harcok kimenetele miatt... 

A szombathelyi őslakosság igen sok tagja nem érti meg, vagy nem 
akarja megérteni a mai időket és azokkal szemben teljesen érzéketlen, 
talán azért, mert ez a terület a múltban történt súlyos eseményektől is 
távol állt, (román megszállás, kommün), így nem akar közösséget vál
lalni a menekült magyarokkal. A figyelő detektívek több esetben tapasz
talták, hogy a közönség ezen tagjai a lakásaikból a fekvő helyeket eltávo
lítják, csak azért, hogy lakásaiknak egy részét né kelljen átadni a mene
külteknek. 

A városban tartózkodó menekültek körében ez nagy elkeseredést kelt. 
Különösen az utóbbi időkben tapasztalható barátságtalan, sőt ellenséges 
magatartás, amit a városi lakosság egy része az ide menekültekkel szem
ben tanúsít. Ez az eléggé el nem ítélhető magatartás, egyes, de nem szór
ványos esetekben, odaáig fajult, hogy ezeknek minden gondja az, hogy 
miként tehetné minél kényelmetlenebbé és kellemetlenebbé a vele közös 
iakásba kényszerült, testileg és lelkileg amúgy is erősen megviselt és meg
értésre vágyó, sorsüldözött menekült életét. Mivel ez a jelenség immár 
zárványszerűen terjed és minden oldalról a panaszok tömege hangzik el, 
éppen a még megszállás alá nem került magyarság egységét — különösen 
városokban — bizonyos mértékben aláássa. Hangsúlyozzák az érdekelt ré
tegek, hogy a közösségi szellem, az egymásért való áldozatvállalás nem
zeti és társadalmi jelentőségére és szükségére föl kellene hívni egy intéz
ményes akció keretében a városok és falvak népének figyelmét, hogy a 
menekültekben ne ellenséget lássanak, hanem testvérüket, akikkel osszák 
meg szeretettel az új „Hungarista" munkaállam magasabb rendű szelle
miségével összeegyeztető módon azt a darab kenyeret, amit a magyar és 
német fegyverek és újabban a magyar újjászületett küzdés és élniakarás 
számukra biztosított. 

A Németországba való kapcsolatos kitelepítéssel szomorúan állapít
ható meg az a tény, hogy ez a megmaradt nyugati magyar társadalom az 
érdekében kezdeményezett akciót nagy részben negligálja és vele szem
ben aggasztóan ellenséges érzülettel viseltetik.^ Itt is, mint mindig, a ké-

56 1945. január 31-én az egyik irat a soproni lakosságról jelenti a következő
ket: a lakosság „meghálni a sajátjában akar, legmerevehben elzárkózik a kime
netellel szemben . . . A kimenetelről nem is akar hallani". H. L., A Rendőrség 
felügyelőjének iratai. 667/5. sz. 

A Németországba polgári vonal'on történő kitelepítést a belügyminiszter 166003 
X. osztály. — 1945. sz. rendelete szabályozta. Ennek lényege a következő: a kite
lepítés szerevezését, vezetését és nyilvántartását a B. M. X. osztálya végzi. Az osz
tály Nagycenken tartózkodott, összekötő törzse Amon ezredes vezetése alatt 
Szombathelyen volt. A főispánoknak a X. osztályhoz kellett jelenteni a kitele
pülök számát és adatait. A kitelepítések szervezésénél és a lakosság elszállításá
nál nagy szerepet játszott a nyilaskeresztes párt: és az SS. Az ipari üzemek, in
tézmények stb. kitelepítését az Illetékes minisztérium szakközegeinek a megfelelő 
német minisztérium szakembereivel kellett megbeszélni, 
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nyelemszeretet, a megszokott környezettől, az otthontól való elválás, va
lamint az idegenben eljövendő sorstól való félelem az, ami a kerékkötője 
az elhatározásnak. A figyelő detektívjeink egy honvédtiszthelyettes fele
ségének szájából hallottak oly nyilatkozatot: „Vigyék ki az összes búto
raimat, akkor majd kimegyek Németországba, de így nem". Egy másik 
esetet egy iparos felesége mondotta: „Kimenjek Németországba, ahol csak 
káposztát és burgonyát lehet enni és dolgozzak valamelyik gyárba, nem, 
inkább itt döglök meg". Ezekből és a hasonló szellemű, lépten-nyomon el
hangzott megnyilatkozásokból leszűrhető az a következtetés, hogy a ma
radék magyarságunk szellemi vaksággal van megverve és nem fogja fel, 
hogy ha nem akar oly sorsra kerülni, mint a megszállott magyarság — 
akkor csak egyetlen megoldás van számára: áttelepülni a német biroda
lomba. Itt, úgy látszik, nem elegendő bármilyen méretű felvilágosító pro
paganda, a magyar közvélemény nagy hányadát nem lehet fölrázni a tu
nyaságból, ezért szükségesnek tartjuk a kényszerkitelepítést, hogy a meg
maradt magyar véreinket az államhatalom segítségével átmenthessük 
a ránknézve győzelmes békével befejeződő háború utáni új magyar 
életnek.^ 

Szombathely közönsége körében erős visszhangra talált azon polgár
mesteri rendelkezés, hogy a helyi vendéglátó iparosok f. hó 11-től kezdő-
dőleg vacsorát nem szolgáltathatnak ki. Ezen rendelkezés nagyon sok 
egyént és családot érintett, mert háztartást vezetni nem tudnak, különö
sen a menekültek, így kénytelenek vendéglőkben étkezni, már csak azért 
is, mert semmiféle hideg ételt sem a henteseknél, sem a fűszerüzletekben 
bevásárolni nem tudnak, így a vacsora ezeknek körében a legnagyobb 
probléma lett. Figyelő detektívjeink a menekültek körében emiatt nagy 
elkeseredést tapasztaltak és sokaktól hallották, hogy éheznek. 

Ehhez még hozzájárul' az a feltűnő jelenség is, hogy megfigyeléseink 
szerint az ebédidő alatt minden nyilvános helyiség, vendéglő, kávéház stb. 
katonasággal van zsúfolva, úgyhogy az arra rászoruló és háztartást nem 
vezető polgári közönség csak nagy nehézség és sorbaállással tud csak a 
déli étkezéshez is hozzájutni. 

A menekültek rossz szemmel nézik, hogy a katonák, akiknek élelme
zése biztosítva van, még mindig tömegesen látogatják az étkezőhelyisége
ket, emiatt a polgári egyének közül sokan még az ebédtől is elesnek. A 
város egyik előkelő éttermében emiatt a polgári közönség kikelt az ott 
étkezni akaró katonák ellen, akik a vita során az éttermet elhagyták. 

A vendéglőkben az étkezés fokozatosan rosszabb és az adagok is ki
sebbek lettek. 

A fentebb említett körülmények miatt megfigyeléseink szerint a kö
zönség körében erős vásárlási láz indult meg. A nagyobb jövedelemmel 
rendelkezők az élelmicikkek legmagasabb fekete árát is megfizetik és ez 
a csekélyebb jövedelműek megrövidítését eredményezi.^ 

A város közönsége az utóbbi időben az egyre fokozódó drágaságról és 
a beszerzési nehézségekről panaszkodik. 

57 A lakosság nagy része a nyilas propaganda ellenére is tudta, hogy a Vörös 
Hadsereg részéről nem érheti bántódás, ezért vonakodott elhagyni lakóhelyét. 

58 Egy kilogramm húsért 30-40, egy liter borért 30-32 pengőt is fizettek. 
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Feltűnő jelenség, hogy a közszükségleti cikkeket nagy részben csere
kereskedelem útján lehet csak a környező falvakból beszerezni. A kész
pénzért való vásárlás csak szórványos esetekben fordul elő. 

A figyelő detektívjeink az utóbbi napokban megállapították, hogy az 
üzemüket még működésben tartó pékek az élesztőhiányra való hivatko
zással nem sütnek elegendő mennyiségű kenyeret, sokan azonban perecet 
hoznak forgalomba 20—22 fillérért darbonkénti árban. Tekintve azt, hogy 
3 db perec előállításához 10 dgk. lisztre van szükség és ezért 66 fülért 
kapnak, nemcsak tetemes haszonra tesznek szert, hanem ezen cselekmé
nyükkel árdrágítást is követnek el. 

Az élelmezés terén észlelhető fokozódó hiányokat a lakosság feketén 
igyekszik beszerezni, így a feketepiac mindinkább fokozódik, amely kö
rülmény a lakosság szegényebb rétegeiben elégedetlenséget kelt, mert így 
kénytelenek a magas feketepiaci árakat megfizetni. 

A fentiekhez hasonlóan árdrágítást követnek el azoknak a kereske
dőknek a legnagyobb része is, akik a volt zsidó üzleteket vették át s így 
<t birtokukba került, de még évekkel ezelőtti beszerzési árért átvett áru
kat a jelenlegi napi árakat is meghaladó összegben hozzák forgalomba... 

A város érdekelt lakosságára igen jó hatással volt a Vasvármegye 
című napilapban leközölt „Hadisegély felemelése ügyében" című cikk. 
A cikkben a közönség a kormánynak az erélyes intézkedését látja a hon
védelmi miniszternek egy korábbi kijelentése tárgyában. A polgármester 
a kitöltött kérdőívek alapján a felemelt összegű hadisegélyt azonnaïl fo
lyósítja. 

Figyelő detektívjeink megállapították, hogy a város még mindig zsú
folva van katonasággal. A lakosság körében gyakran hallani kijelentése
ket, hogy ily nehéz időben, amikór az ország fővárosa a legnagyobb ve
szélyben van és a város belterületén folynak a harcok, akkor a városban 
tömegével látni sétáló katonákat és tiszteket. A kávéházak délutánonként 
és esténként katonatisztekkel vannak tele. Gyakran látható a délelőtti 
órákban, hogy a katonatisztek családjukkal szánakon kocsikáznak a vá
rosban. 

A figyelő detektívjeink a portyázó szolgálatuk során állandóan ész
lelték, hogy a város különböző utcáiban, úgy délelőtt, mint délután a fog
lalkozási idő alatt feltűnően sok olyan férfi járkál, aki honvédnek meg
felelő ruházattal ellátva nincs, mert csak vagy sapka, vagy pedig csak 
nadrág, vagy zubbony van rajtuk. 

Igazoltatásoknál még mindig előfordul, hogy egyes honvéd alakula
tok embereiket sem kilépési, sem pedig kimaradási engedéllyel nem lát
ják el, így ezek mindig a parancsnokokra hivatkoznak, hogy azok küldik 
őket a városba bevásárlás végett. 

Feltűnő jelenség, hogy az üzletek kiárusítása során az ácsorgó néptö-
megekben honvédtisztek és honvéd egyéneket látni, akik néha órák hosz-
szat várakoznak az üzletbe való bebocsátásukra. Az ilyen sorbaállások al
kalmával igen sok megjegyzés hangzik el, amelyek a tiszti tekintélyt igen 
csorbítják. 

A katonaság körében a hangulat semmit sem változott. Harci kedv, 
lelkesedés nem tapasztalható ... 
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A figyelő detektívjeink megállapították, hogy a MÁV állomás terüle
tén semmiféle ellenőrzés nincsen. Ott bárki járkálhat anélkül, hogy iga
zoltatnák. Ugyanez az eset fordult elő a városházán is, ahol a Bel
ügyminiszter úr hivatala van. Este kapuzárás előtt ment be figyelő detek-
tívünk, az épületbe anélkül, hogy ott bárki is megkérdezte volna, hogy 
kit keres. A MÁV területén súlyos károkat okozhat az ellenőrzés hiánya, 
mert a vasúti tolvajok nap-nap után dézsmálják a szállítmányokat. 

Figyelő szolgálatunk során megállapítottuk, hogy a helybeli hadifon
tosságú üzemeknél a munka rendben folyik, politikai szervezkedés nem 
észlelhető. 

A politikai rendészeti osztály detektívjei az utolsó 10 napban teljesí
tett portyázó szolgálatuk során a város területén 743 személyt igazoltattak 
le, ebből 29 egyént állítottak elő, akiket szökés, valamint bevonulási kö
telezettség elmulasztása miatt a további eljárás lefolytatása végett a hon
véd állomásparancsnokságnak adtunk át. 

Jelentjük, hogy utasítás folytán a meg nem szállott területek lakos
ságának hangulata megfigyelésére, valamint a helyzetkép megfigyelése vé
gett figyelő detektíveket küldöttünk ki Győr, Komárom, Esztergom, Pápa, 
Veszprém, Magyaróvár és Sopron városokba. A detektívek beérkezése 
után részletes jelentésünket azonnal megtesszük. 

Szombathely, 1945. január 20. 
Kitartás! Éljen Szálast! 
Olvashatatlan aláírás s. k. 
detektívfőf elügyelő, 
ügyosztályvezető. 

H. L., A Rendőrség felügyelőjének iratai 667/3. sz. — Eredeti tisztá
zat. (Eredeti szám 2/1945. pol. rend. III.) 

7. 

1945. JANUÁR 20. 

Intézkedés csendőrtiszti személyi tartalék szervezésére. 

Csendőr csapat- és gazdasági tisztekből (tisztviselőkből) továbbá csend
őrséghez beosztott orvosokból, hadbírákból és állatorvosokból „csendőr
tiszti személyi tartalék"-ot képezek. 

1. A csendőrtiszti személyi tartalékba tartoznak: 
a) az általam név szerint kijelölt és oda beosztott tisztek (tisztvi

selők), 
b) mindazok, akik egyéb beosztásból felszabadulván, rendelkezésre 

jutnak, 
c) az eü. intézetekből gyógyultan elbocsátott és bármi okból eredő 

beosztásukba (csapattestükhöz) visszatérni nem tudó tisztek, 
d) azok a tisztek, akik bármely oknál fogva beosztás nélkül marad

tak, vagy kijelölt beosztásukba bevonulni nem tudnak. 
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2. A csendőrtiszti személyi tartalék állomáshelye a m. kir. csendőr
ség Felügyelőjének a mindenkori állomáshelye. Jelenleg: Szombathely. 
Elhelyezésükről és élelmezésükről a helyben állomásozó legmagasabbb 
csendőr parancsnokság gondoskodjék. Jelenleg: a III. cső. ker. pság. 

A csendőrtiszti személyi tartalékba (b—d) pont) sorolandó tisztek ha
ladéktalanul jelentkezzenek a m, kir. csendőrség Felügyelőjénél. 

3. A csendőrtiszti személyi tartalékba jutó tisztek felhasználására a 
m. kir. csendőrség Felügyelője tegyen hozzám javaslatot. Beosztásukig 
őket állomáshelyén foglalkoztassa. 

Gyepű II., 1945. évi január hó 20-án. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendele tek , 11. sz. 1945. február 15. (Eredeti s zám: 300.121.'bíz. 
JO—1945.) 

8. 

1945. JANUÁR 20. 

A H. M. és a honvédség főparancsnoka a katonaszökevények és par
tizánok tevékenységének megnehezítésére elrendeli az idegenek bejelen
tési kötelezettségét. 

1. A lakások tulajdonosai, illetőleg főbérlői felelősek azért, hogy a la
kásukban megszálló idegenek nevét 24 órán belül községekben az elöl
járóságnak, városokban a rendőrségnek bejelentsék. 

2. Minden lakás bejáratára névjegyzéket kell kifüggeszteni, amelyben 
az összes állandóan ott lakók és átmenetileg ott tartózkodók (vendégek) 
következő személyi adatait kell feltüntetni, nemre és korra való tekintet 
nélkül: a) név, b) foglalkozás, c) születési év, hó, nap, hely, d) apja és 
anyja neve, e) képesítés (szakma), f) jelenlegi munkahely, g) a lakó saját
kezű aláírása. 

3. Ha valaki lakásába (házába) idegent befogad s azt az előírt határ
időn belül nem jelenti be, a törvény teljes szigorával fog felelősségre vo
natni. 

4. Magyar és német katonákat csak az állomás pk., vagy a községi 
kat. pk. írásbeli lakásutalványa alapján szabad befogadni. 

A lakásutalvány alapján befogadott katonai személyeket bejelenteni 
nem kell. 

5. Egyenként utazó katonáknak lakásutalványt csak akkor szabad ki
állítani, ha menetokmányuk alapján utazásuk kétségtelenül indokolt. El
lenkező esetben az illetőt le kell tartóztatni és a legkönnyebben elérhető 
igazságügyi hatóságoknak átadni. A katonaszökevények, partizánok és ké
mek rejtegetőire, továbbá azokra, akik azok menekülését elősegítik, ne
kik ruhát vagy élelmiszert adnak, halálbüntetés vár. 

E rendelkezésem megszegőit a községi elöljáróságok, ül. rendőrható
ságok a velük együttműködő kat. pk-nak bejelenteni tartoznak. 
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Ezek a bűnvádi eljárás megindítása végett elöljáró ker. pság-uknak 
tegyenek jelentést. 

7. A 280.000/1941., 363.000/1944. és 585.147/1944. VII. a. számú BM: 
rendeletek továbbra is érvényben maradnak. 

Gyepű IL, 1945. évi január hó 20-án. * 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 9. szám. . 1945. f eb ruá r 14. (Eredeti szám: 1.C70./FŐV. 
H. M. és HFP. l./kr.—1945.) 

9. 

1945. JANUÁR 31. 

A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének össze
foglaló jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz, az 1945. január 20. és 31. 
közötti időszakról. 

Jelentem, hogy a politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendelt
sége január hó 20-tól, 31-ig terjedő idő alatt is folytatta megfigyelő szol
gálatát, a város közönsége hangulatának megállapítása végett. így a .be
érkezett helyzetjelentésekből az alábbi hangulat és helyzetkép állapít
ható meg. 

A város közönségének hangulata a harctéri helyzettel kapcsolatban 
bizakodó, különös örömmel és boldogan vette tudomásul Székesfehérvár 
visszafoglalását és előszeretettel beszél a harctéren küzdő honvédekről. 
Erősen bíznak és reménykednek a főváros felszabadításában is. A hadi
helyzet sikeres alakulásával kapcsolatban mintha a katonák ha^ci kedve 
is fokozódnék. Különösen kiemelendő, hogy a fiatalabb korosztályba tar
tozók egyre tömegesebben jelentkeznek önként katonai szolgálatra.^ 

A város minden társadalmi rétegére mély és egyben felemelő hatást 
gyakorolt a Nyilaskeresztes Párt-Hungarista mozgalom Vas megyei szer
vezetének f. hó 21-én lezajlott impozáns nagygyűlése. Az ünnepség szín
helyén figyelő detektívjeinknek alkalma volt a gyülekező különböző cso
portok beszélgetését kihallgatni. A töretlen hitű Hungaristáktól elkülö
nítve voltak nagy számmal olyanok is, akiket csak a kíváncsiság hozott 
oda és a kihallgatott kritizáló szavaikból érthető volt, hogy a kákán cso
mót kereső, a szellem és lélek újszerű honmentő szárnyalását tunyasá-
gukkal és a múltra való visszatekingetéssel és vágyakozással megbéní
tani akarók rétegéhez tartoznak . . .60 

A város sebesült honvédéi körében, de a lakosság körében is nagy 
megelégedést keltett az a hír, hogy az illetékes hatóságok sebesült gon
dozó otthont állítanak fel. Figyelő detektívünknek volt alkalma sebesült 
katonák erre vonatkozó beszélgetését kihallgatni, akik tetszésüket és meg
elégedésüket nyilvánították, afelett, hogy róluk a kórházból való elbo-

59 Egy más ik , ugyanezen a n a p o n kel t je lentés az itt közöl teknek pon tosan 
az el lenkezőjét állítja. „Székes fehérvár fe lszabadí tása és a k ö r n y é k e n elér t e red
m é n y e k n e m vá l to t t ak k i a közönség köréből n a g y o b b megkönnyebbü lés t , m e r t 
csak időleges rész le ts ikernek könyve l t ék el ." H. L., A Rendőrség fe lügyelőjének 
i ra ta i . 667/5. sz. 

60 Az i ra t további része a nyi lasok gyűléséről számol be . 
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csátás után is gondoskodás történik. Hangsúlyozták, hogy az új rendszer 
nemcsak szavakkal, de már tettekkel is segítségére siet az arra rászoru
lóknak. Megállapítható volt, hogy ez az intézkedés a katonák harci és 
küzdő szellemét emelte. 

A folyó év január hó 21-én lezajlott impozáns nagygyűlésnek a fi
gyelő detektívjeink szerint egy szépséghibája volt, amit a közönség is han
goztatott, hogy a tisztek, különösen a magasabb rangúak — a hadtestpa
rancsnok kivételével — sem a gyűlések színhelyén, sem a menet elvonu
lást útvonalán nem voltak láthatók. 

A közönség kellemetlen jelenségnek tartotta még azt, hogy amikor a 
napilapok már egy héttel előbb felhívták a háztulajdonosok figyelmét 
arra, hogy házaikat lobogózzák ki, az egyes» útvonalakon, akkor a jelzett 
utakon levő házak nagy része feldíszítetlen maradt.^ 

A figyelő detektívjeink megállapítása szerint a város közönségének a 
honvédség egyes tagjaival, de inkább a tisztikarral szembeni ellenszenve 
az elmúlt 10 nap alatt is mindinkább erősbödött. A figyelő detektívek már 
egész január hó folyamán állandóan észlelték a kihallgatott beszélgetések
ből, hogy a hadsereg tisztikara és a város polgársága között egy bizonyos 
fokú ellentét mutatkozik. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a polgári 
lakosság ezen ellenszenvének nagy részben jogos alapjai vannak. A tiszti
karral szembeni panaszok nagy általánosságban, de különösen az intel-
lektuel rétegekben hangzottak el, amelyeket detektívjeink a teljes inkog-
nitójuk megőrzése mellett hallottak és tapasztaltak. A város közönségének 
véleménye a tisztikar egyes tagjairól lesújtóan szomorú, pedig a lakosság 
minden rétegéből hangzottak el óhajok, hogy ők a honvédségben a védő
jüket, oltalmazójukat és a magyar nacionalista mozgalom megtestesítő
jét szeretnék látni. 

A sétáló, a sorbaálló és a kávéházban üldögélő tisztek tömegét látva, 
azonban a közönség ezeknél nem tudja felfedezni a harci szellem és a 
hazánkért való küzdeni akarás legkisebb jelét sem, aggódva figyeli, hogy 
katonáinkat még mindig nem hatja át a küzdő Hungarista szellem, a tisz
tek egy része pedig csak saját magával törődik, s a közönség gondolatától 
teljesen távol áll. 

Az elhangzott panaszok szerint a honvéd tisztikar egy tekintélyes ré
sze még mindig nem áll hivatása magaslatán, hajlamos a gőgre és a tár
sadalmi elszigetelődésre, és magát magasabb rendű magyarnak képzeli, 
mint a társadalom polgári elemei. így vagy nem tudja, vagy talán nem 
is akarja ez a réteg magáévá tenni a Hungarista életszemléletet. A hon
véd tisztikar a tiszteletreméltó kivételektől eltekintve a lelkiségére való 
tekintettel, közönyből, vagy az új idők állandósulásába vetett hit hiánya 
miatt, talán nem is akarja a hirdetett új Hungarista munkaállam maga
sabb rendű emberbaráti eszméit magáévá tenni és annak szellemében 
dolgozni.^ 

Ezek a megállapítások vezetnek a polgári lakosság ellenszenvéhez s 
ilyen előzmények után a társadalom, szinte azt lehet mondani, hogy a 

61 Ebben a tényben a város lakosságának a nyilasokkal szembeni ellenszenve 
tükröződik. 

62 V Ö . Had tör téne lmi Köz lemények 1957. 1. sz. 102. old. 
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gyűlölet mikroszkópján keresztül figyeli ezeknek a tiszteknek a tényke
déseit, magánéletét, azt szinte ellenőrzi, majd az adatokat egymás között 
feltálalva, azok megszólásában, az általánosításban és a legszigorúbb kri
tika gyakorlásában próbál enyhíteni a fájdalmán, amit a lenézés, a bánás
mód és az értelmileg és érzelmileg elzárkózott honvédtiszt magatartása 
kelt benne. 

Az október 15-i árulás és az ezt követő sorozatos árulások, amit ép
pen magasrangú tisztek követtek el, a katonatiszti tekintélyt amúgy is 
aláásták a társadalom előtt. Egyhangú vélemény, hogy nem juthatott vol
na el az ország a fenti tragikus dátumhoz és még tragikusabb eseményei
hez, a hitszegéshez, ha a honvédtisztikar hivatása magaslatán áll, és ha 
nem azonosította volna magát nagy számban a kényelmes kétlaki poli
tika, a halogató kibúvás és a hazánkat a szakadék szélére taszító volt 
vezetőkkel. 

A Hungarista mozgalom az egyedüli kivezető út a magyar nemzet 
mostani sorsdöntő helyzetében, amelyet ha nem tesz a tisztikar abban a 
népiségeket is felemelő fogalmazásban teljes mértékben a magáévá, ha az 
új idők szellemének magja, lelkükben és egyéniségükben terméketlen ta
lajra talál, ha nem mozdítják elő úgy a hivatalos, mint magánéletük 
ténykedéseivel a megtisztult új Magyarország felépítését, úgy előidézik az 
ellenszenv még erősebb fellángolását és ezzel a társadalom egységének 
a hasadását is. Nemzetünk a megújhodott honvédségünkkel áll vagy bu
kik s aki ennek bármilyen formában kerékkötője, nem méltó arra, hogy 
az új állam gépezetébe beillesztést nyerjen. 

A fentiek alapján tehát első kívánsága a közvéleménynek az, hogy a 
honvéd tisztikar szelleme kifelé és lefelé tanúsított magatartása Hunga
rista szellemben változzék meg, fogadja el és higyje is az új kort, nem
zeti szocialista eszméjét, tegye félre a közönyt, a kényelmeskedést, a tár
sadalmi gőgöt, váljék vérévé a közösségvállalás, a felebaráti szeretet, a 
küzdeniakarás és az önfeláldozás. 

Jelentem, hogy a közönség körében panasz és szóbeszéd tárgyát ké
pező, egynehány esetet sorolok fel, umelyeket figyelő detektívjeink sze
mélyesen is tapasztaltak: 

Bencze László és Mucsi Sándor detektívek jelentik, hogy több alka
lommal tapasztalták azt a körülményt, hogy a Páliace szálló éttermének 
galériáján foglalkozási idő alatt és azután is, sokszor záróráig katonatisz
tek, de polgárok is nagy összegekben hazárd kártyajátékot folytatnak és 
ugyanott nagyobb fekete üzleteket is kötnek. 

Polgár József és Kádár Menyhért detektívek jelentik, hogy megálla
pították-, hogy a Páliace kávéház emeleti részén katonatisztek nagyobb 
összegben hazárdjátékot játszottak. Ugyanakkor a játékosoknak vajas
sonkás fehérkenyeres szendvicseket szolgáltak fel 12 pengős árban. 

Gelencsér János detektív jelenti, hogy egyik nap két pincér külsejű 
egyén haladt előtte, akik az ő munkakörükben előforduló eseményekről 
beszéltek. Többek között az egyik mondotta, „az éjjel egyik vendég 16 
ezer pengőt veszített." Valószínűnek tartja, hogy a Sabáriában vagy a 
Páliace kávéházban folynak ilyen nagy tétekben a kártyázások. A két 
egyén beszélgetéseiből kitűnt, hogy a hazárdjátékban katonatisztek is 
részt vesznek. 
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Garanyi Béla detektív jelenti, hogy az egyik fodrászüzletben jelen
levő nők nyíltan beszélték egymás között, hogy Kőszegen van egy katona
tiszt, akitől annyi cukrot lehet szerezni 50 P-ért kilogrammonként, ameny-
nyit akar az ember, mert azzal foglalkozik mellékesen. Jelenti továbbá, 
hogy az egyik péküzletnél sorbaállása alkalmával szem- és fültanúja volt, 
amikor egy honvéd főhadnagy, dacára, hogy az üzlet előtt kb. 60-an áll
tak sorba, soronkívül akart bejutni az üzletbe, ami a közönség körében 
nagy felháborodást keltett. .A rosszallásukat megjegyzések kíséretében is 
kinyilvánították, sőt egy férfi azt mondta a főhadnagynak, hogy álljon 
épp úgy sorba 6 is és várjon, amíg rá kerül a sor. A főhadnagy erre ki
jelentette, hogy ő nem állhat sorba, amire a férfi azt mondotta a főhad
nagynak, hogy ha nem állhat sorba, akkor ne jöjjön kenyérért, mert igaz
ságtalan az, hogy vannak emberek, akik már reggel fél 7 órától itt vannak 
és még most sem került rájuk a sor, míg mások rögtön be akarnak menni. 
Ennek dacára a főhadnagy erőszakkal be akart menni, amit az előbbeni 
férfi meg akart akadályozni, mire a főhadnagy magából kikelve kiabálni 
kezdett és lelövéssel fenyegette. A sorba állók a tiszt ezen erőszakos fel
lépésén nagyon fel voltak háborodva. 

Tátrai János detektív jelenti, hogy a figyelése alkalmával a Páliace 
kávéházban az egyik asztalnál több honvéd beszélgetését hallgatta ki, akik 
arról beszélgettek, hogy nem érdemes lelkiismeretesen dolgozni és har
colni, akkor, amikor tisztjeik kényelmes beosztások elnyerésében fejtik 
ki minden tevékenységüket. Mindazokat a honvédeket, akik türelmetlenül 
várják harcbavetésüket, hogy a megszállt területen maradt családtagjaikat 
viszontláthassák, azzal intik le, hogy odaát úgyis jobb dolguk van azok
nak,mint nekik, tehát nem érdemes harcolni Jelenti továbbá, hogy érdek
lődésére a honvédek a tisztjeik nevét nem voltak hajlandók elárulni, 
azonban elmondották, hogy a huszár laktanyában teljesítenek úgy ők, 
mint a tisztjeik szolgálatot. Tátrai detektív jelenti továbbá, hogy az egyik 
illatszertár előtt több honvéd állott sorba, akik közül az egyik elmondotta 
bajtársainak, hogy meg volt lepve, amikor öt hónappal ezelőtt be kelleti 
vonulnia, azonnal próbálkozott a felmentést elintézni, azonban ez nem 
sikerült. Most azt bánja, hogy nem előbb vonult be, mert szerinte jobb 
élet, mint jelenleg a honvédé, nem létezik. Lakása, élelme, biztosítva van, 
ugyanakkor pénzt annyit csinálnak, amennyit akarnak, oly módon, hogy 
egyik községből a másikba hordanak különböző holmikat, melyeket ott el
adnak. A holmik különböző zsidó üzletekből kerülnek ki. ők kevesebbet 
és titokban szerzik, a tisztjeik pedig nyíltan. Elmondotta ez a honvéd a 
többek között, hogy századosának felesége, az egyik szombathelyi patikus 
leányának ezideig 3 db bundát adott el mint sajátját, s ugyanakkor még 
mindig van a századosnénak négy bundája. Elmondotta továbbá, hogy az 
egyik hadnagyuk pl. több ezer pengőt szerzett a honvédség részére lefog
lalt női harisnyákból, kombinékból, valamint női nadrágokból, mert senki 
sem ellenőrizte, hogy a raktárból ők mit raktak fel a teherautójukra. A 
raktározásoknál a honvéd őrmesterek és kezelők is szép pénzeket vágnak 
zsebre, a kincstári ruhák és bakancsok eladásából, mert nem ellenőrzik a 
készleteket. Elmondja továbbá, hogy a tisztek igényelnek mindig elsősor-
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ban kincstári holmikat a családtagjaik részére. Az üzlet előtt álló honvé
dek a Szombathely környékén levő repülőalakulatok egyikéhez tartoztak.™ 

...Miltényi Dezső jelenti, hogy a Hangya fogyasztási szövetkezet ki
szolgáló személyzete közölte, hogy a legutóbb érkezett szállítmányukban a 
megrendelt fűszeráruk helyett játékot kaptak, valamint a babszállítmány 
sem érkezett meg, mert azt a honvédség részére lefoglalták. Emiatt az ott 
vásárló és középosztályhoz tartozó asszonyok körében hangok voltak hall
hatók, hogy mindent lefoglalnak a honvédség részére s azok pedig ahe
lyett, hogy harcolnának s a hazával szembeni kötelességet teljesítenék, 
igen sokan megadják magukat. 

Ugyancsak Miltényi detektív jelenti, hogy a városban még mindig 
igen sok nőt lehet látni minden valószínűség szerint kincstári eredetű ba
kancsban, nadrágban és 1—2 esetben köpenyben is, akikre a közönségtől 
több ízben hallott megjegyzéseket, hogy azt mondják „hogy a honvédség
nek nincs ruházata, ezek pedig itt kincstári holmikban tetszelegnek", és 
„miért nem húzzák le róluk a kincstári ruhákat, hogy ne kelljen szegény 
katonáknak télvíz idején könnyű ruhában járni". 

Gelencsér János detektívgyakornok jelenti, hogy f. hó 20-án Szom
bathelyről Győrvárig történt utazása alkalmával, az utazóközönség köré
ben az alább félsorolt kijelentéseket hallotta: a sok utas miatt csukott 
tehervagonban sikerült az utazást folytatni s így alkalma volt a katonák 
beszédeit meghallgatni. A családjukról történt beszélgetés után áttértek 
politikai vonatkozású dolgokra. Többek között azt sérelmezték, hogy kö
zülük már többen évek óta állandóan be vannak vonulva, ezzel szemben 
nagyon sokan vannak olyanok, akik még azt sem tudják, mi a katonaság. 
Addig, míg ők a frontot járják, addig az itthon maradottak a feketekeres
kedelemből meggazdagodnak. Elmondotta az egyik, hogy neki 4 tagú csa
ládja van és állandóan katonáskodik s kijelentette, hogy szívesen teszi, 
ha azt látná, hogy nem tesznek sok és nagy arányú kivételt. Kijelentette, 
hogy „sajnos, hogy még most is el lehet intézni anyagiakkal a bevonu
lást". 

Későbbi vita során pedig a magyar honvéddel való bánásmódot vi
tatták meg. Sor került a tisztek bírálására is. Az egyik honvéd felhábo
rodva közbeszólt: „pajtás, a mi tisztjeink 60 százaléka sajnos csak a kard-
csörtetést érti és a legénységet tudja marni, ha komoly a helyzet elsza
lad vagy pedig átmegy az oroszokhoz". 

Visszafelé jövet a bevonulni köteles egyének társaságába került, akik 
különböző falukból jöttek össze, ezek is különböző sérelmeket tárgyaltak. 
Az egyik keserűen mondotta: „a mi falunkból 48-nak kellett volna be
vonulni és bevonultunk belőle tízen." „Az egyik azért nem vonul be, mert 
kisbíró, a másik, mert az útkaparónak segít, a harmadik meg azért, mert 
földje van stb." 

Volt közöttük olyan egyén, aki a községben hóhányásra volt kirea-
delve. Elmondotta, hogy munkájuk közben katonák vonultak el mellet
tük és a katonákat vezető főhadnagy odaszólt neki: „elhányják, hogy az 
orosz könnyebben tudjon jönni?" Erre egy másik utazó megjegyezte: „no 

63 Az irat hiányzó része apró jelentéktelen rendőrségi ügyekről tesz említést. 
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tessék, ha a tisztek így beszélnek, hogy legyen az egyszerű embernek bi
zalma és reménye."^ 

Ehhez hasonló témáról folyt a beszélgetés az egész úton a honvédek és 
az egyszerű utazóközönség között. 

A fentebb jelentettek voltak azok a személyesen is tapasztalt esetek, 
amelyeket a panaszok nagy tömegéből szükségesnek tartottam jelenteni. 

Éles kritikák hangzottak el abban a tekintetben is, hogy a város hely
őrségéhez és katonai hivatalaihoz mérten aránytalanul sok honvédtiszt 
tartózkodik Szombathelyen, akik itt jóformán igen kevés munkával töltik 
el idejüket, tekintve, hogy olyan katonai hivatalokban, ahol ezelőtt 2—3 
munkaerő dolgozott, ennek most sokszorosát találják, illetve látják. Hang
súlyozzák, hogy a fölös számú tiszteket szívesebben látnák a frontokon, 
ahol hazánk felszabadításáért küzdhetnének. 

A közönség ezer és százezer szeme által meglátott és nehezményezett 
hibákat, ha a honvédség ki fogja küszöbölni, akkor el fog jönni az a kor
szak, amikor a honvédtiszti egyenruhát és viselőjét a közvélemény arra 
a magaslatra fogja emelni, ahol csak a szeretet és tisztelet hullámai fog
ják övezni és a hazánknak megtartani. 

Az elmúlt 10 napban tett jelentésünkben említett anomáliákat a me
nekültügyi hivatal vezetősége kiküszöbölte. A figyelést végző detektív je
lentette, hogy az utolsó 10 napban a tisztviselői kar a közönséggel szemben 
udvarias volt és igyekezett a kért felvilágosítást és az odatartozó ügyek 
elintézését a lehető leggyorsaban és mindenki megelégedésére elintézni. 

A menekültek étkezdéjével kapcsolatos figyelésünk során megállapí
tottuk, hogy a honvédtisztek, honvédek és ezek családtagjainak kiválása 
máris jótékonyan érezteti hatását, mert míg ezelőtt a helyiségben vagy 
egyáltalán nem, vagy pedig csak igen nehezen lehetett helyet kapni, ma 
már bőségesen volt hely a tényleg rászoruló menekültek részére. 

A szombathelyi vasúti állomásra érkező és induló vonatok az utóbbi 
időben pontosabban közlekednek. Az állomás közbiztonsága javult. Rend
őrök, katonai járőrök és a polgárőrség tagjai állandóan ellenőrzik a pálya
udvart. Vagonok feltörése az utóbbi időben nem fordult elő. Éjjelek fo
lyamán a vasút várótermeiben rengetegen tartózkodnak olyanok, akik to
vább akarnak utazni, vagy a csatlakozást lekéstek. Ezek között gyakran 
előfordul több lopási eset. 

A közellátás terén már kisebb-nagyobb nehézségek mutatkoznak úgy 
az élelmezési mint más árucikkekben. 

A tüzelővel való ellátás a legnagyobb nehézségek elé állítja az itteni 
hatóságokat. Ennek az oka a szállítási nehézségekben és a tüzelőanyagok 
ide szállításában rejlik. Ennek a következménye volt, hogy január hó 30-
án már a kora reggeli órákban a Szenei utca 1. szám alatt levő szénel
osztó helyen kb. 1500 főnyi tömeg gyülekezett össze az utalványok ki
adása végett. Miután csak 100 q szén került szétosztásra és a tömeg nagy 
részének ebből nem jutott, nagyon elégedetlen hangok hallatszottak, töb
bek között olyanok is, hogy „sokkal jobb lesz, ha majd az oroszok bejön-

64 „Mióta a hadműveletek hazánk területére is kiterjedtek, a nyilasokat ki
véve nagyon kevés tiszt hitt abban, hogy a helyzet valamiféle »csodafegyver« be
vetése következtében a hitleristák javára megváltozik" — írja Tóth Sándor. Had
történelmi Közlemények 1957. 1. sz. 117. old. ' 
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nek". A felelőtlen kijelentések folytán a tömeg hangulata már olyan volt, 
hogy tartani lehetett komolyabb rendzavarástól is, ezért dr. Nagy Jenő 
alosztályparancsnok úr vezetésével, a kapitányság őrszemélyzete a töme
get szétoszlatta. A tömeg elégedetlenül távozott. 

Az élelmiszerek és az áruhiány miatt a fekete- és a csereüzlet kezd 
úgy a városban, mint a falvakban nagyon elterjedni. Különösen zsír, cu
kor, tüzelőanyag az, amit igen keresnek és amiért a jobbmódúak minden 
összeget megfizetnek. A figyelő detektívjeink hallottak kg-kénti 100 P-ős 
zsírárakról vagy fizettek 1 q fáért 100 P-atßs 

A város szociális ügyosztálya által végzett a menekültek részére való 
ruhanemű-kiutalások körül figyelő detektívjeink azt tapasztalták, hogy 
még mindig összeköttetés, illetve protekció érvényesül. Előfordult 
olyan eset, hogy a menekült részére a hivatalban kiutalás végett feljegy
zett ruhadarabokat a raktárban nem adták ki azzal, hogy az már nincs 
raktáron. Ugyanakkor pedig, egy, úgylátszik összeköttetésekkel rendel
kező Mandula vezetéknevű menekült forgalmi adóhivatali tisztviselőnek 
a lapján az általa igényelt összes holmikat kivétel nélkül kiadták. 

A hadiüzemeknél figyelőszolgálatot teljesítő detektívjeink jelentik, 
hogy a Szövő utca 82. sz. alatt levő Szombathelyi Magyar Pamutipar R. T. 
üzemében 450 alkalmazott közül már több mint két hete szénhiány miatt 
csak 25—30 munkást tud az üzem foglalkoztatni. Ugyancsak a szombat
helyi bőrgyár és cipőgyár már több nap óta üzemanyaghiány miatt nem 
dolgozik. A gyárvezetőség az ígért 14 vagon szénből a legnagyobb meg
lepetésre nem kapott semmit, mert azt másnak utalták ki. Így már négy 
vagon bőrhulladékot tüzeltek el, hogy pár napig az üzem ismét dolgozzék. 
Jelenleg a két fenti gyár az, amely Magyarországon egyedül gyártja a 
katonai bakancshoz való anyagot és azt elkészíti. A szén kiesése nemcsak 
a munkásokat fosztja meg a keresetüktől, hanem a bakancsok gyártását 
is szünetelteti. Ügy a gyár vezetősége, mint a munkások érthetetlenül áll
nak a szénhiány miatt beállott zavarok előtt, amely két létfontosságú gyá
rat állít le. 

A szövőmunkások legnagyobb sérelme az alacsony munkabér, amely 
legtöbb esetben még a létminimumot sem éri el. Pl. egy szövőmunkásnő 
heti keresete teljes üzem esetén 40—5.0 P. Több éve a gyárban dolgozó 
férfi szakmunkás átlagos keresete 90—100 P. A természetbeni ellátásuk 
igen csekély és annak az árát is a fizetésükből levonják. A gyár vezető
sége a javítást kérő munkásokat azzal hárítja el magától, hogy a minisz
térium intézkedésén múlik a munkabérek rendezésed 

fiu 1945. január 31-én Mosonmagyaróvárról jelentik, hogy ,.a város közellátása 
meglehetősen gyenge". Az irat szerint a vendéglőben csupán egy tál ételt szol
gáltak ki. A város üzletei is teljesen üresek voltak, így a lakosság semmit sem 
tudott vásárolni. 

A győriek ellátását az ott állomásozó mintegy 4000 katona is megnehezítette. 
„A dolgozó munkásság hangulata aggodalomra ad okot. . . Hiányt szenvednek a 
legszükségesebb közszükségleti cikkekben. Az elégedetlenségüket egymás közötti 
panaszkodással juttatják kifejezésre A közellátás az utóbbi hetekben nagyon le
romlott. Az üzletek legnagyobb része be van zárva. A még nyitva levő kereske
désekben semmit sem lehet kapni" — olvashatjuk az egyik iratban. L: H. L., A 
Fendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. "sz. 

66 Ugyanezen időpontban Pápáról is hasonlót jelentenek. „A heti kereset az 
50 pengőt nem haladja meg, ami a mai nehéz viszonyok között a megélhetésihez 
kevés és ezért egyes üzemekben a munkásság között máris elégedetlenség mutat
kozik." H. L., A Rendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. sz. 
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Valamennyi üzem termelését kisebb-nagyobb mértékben szénhiány 
akadályozza, annak ellenére, hogy az üzemek vezetői mindent elkövető
nek a szükséges szén beszerzésére. Értesülésünk szerint Komáromban több 
száz vagon szén vár elszállításra. A késedelem oka ismeretlen. Az ipari 
munkásság köreiben semmiféle mozgolódás, szervezkedés vagy baloldali 
propaganda nem észlelhető. Bizalmi embereink sem jelentettek olyan ese
ményt, amelyből valamilyen nemzetellenes szervezkedésre lehetne követ
keztetni.^ 

Figyelő detektívünk a szegediek és Szeged környékiek összejövetelén 
vett részt, ahol mintegy százan jöttek össze. Jelen volt ezen az összejöve
telen Szeged volt német konzulja, Kampf Erich is. Az összejöttek hangu
lata nagyon lelkes és bizakodó volt, valamennyien remélik Németország 
és a Hungarista Magyarország rövid időn belül bekövetkező győzelmét 
a bolsevizmus felett. A beszélgetés során ezt a német konzul maga is meg
erősítette. Az összejövetelen részt vevők azzal a gondolattal váltak el egy
mástól, hogy rövid időn belül Szegeden fognak újra találkozni. 

A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltsége f. hó 17-ike 
és 30-ika közötti időben is tovább folytatta a razziázó és portyázó szolgá
latát. Ezek során a razziák alkalmával leigazoltattak 820 személyt. Az osz
tály hivatalához előállítottak 29 személyt, melyből igazolás után 23 sze
mélyt elbocsátottunk. Hat személyt pedig, akik a katonai bevonulási köte
lezettségüknek nem tettek eleget, az illetékes eljárás lefolytatása céljából 
a honvéd állomásparancsnokságnak adtunk át. 

Ugyancsak a fenti időben a kirendeltség a portyázó szolgálat során 
576 személyt igazoltatott le, amelyből a hivatalunkhoz 9 személyt állítot
tunk elő. Hat személynek igazolása után való elbocsátása mellett a szolgá
lati hely önkényes elhagyása miatt (szökés), 3 egyént az eljárás lefolyta
tása végett illetékességből a honvéd állomásparancsnokságnak adtuk át. 

A razziázó és portyázó szolgálatunk során végzett munkánk eredmé
nyeképpen 1945. január hó folyamán összesen: 

Igazoltattunk: 2418 személyt, 
Előállítottunk: 77 személyt. 

Szolgálati hely önkényes elhagyása (szökés) miatt 
és a katonai bevonulási kötelezettség nem teljesítése 
miatt az illetékes eljárás céljából a honvéd 
állomásparancsnokságnak átadtunk 48 személyt. 

Szombathely, 1945. január hó 31-én. 
Kitartás! Éljen Szálasi! 

Olvashatatlan aláírás s. k. 
detektívfelügyelő, 

a kirendeltség vezetője. 
H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. C67/9. sz. — Eredeti tisztázat. 

6' Az egyik jelentés a soproni munkások antifasiszta szervezkedéséről tesz 
említést. ,,A gyári munkásság körében baloldali szervezkedés észlelhető. A cso
port megfigyelése folyamatban van, a beszervezett bizalmi egyén működik. A 
Déli pályaudvaron a vasutasság körében folyó baloldali propaganda felderítésére 
a csoport a figyelést és nyomozást folyamatba tette, ennek befejezését azonban 
nagyon megnehezíti az a körülmény, hogy a város környékén kiütéses tífusz meg
betegedések történtek és az egyik bizalmi egyén e lezárt területre esik, akivel az 
érintkezést a csoport most nem tudja tovább fenntarani." Ld. uo. 
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10. 

1945. FEBRUÁR 2. 

A Németországba hurcolt csapatok magatartása körüli tapasztalatok. 

1. A magyar felszabadító hds. Németországban való felállításával 
kapcsolatban a \honvédség keretében a legvadabb és legképtelenebb fém
hírek terjednek. 

Felesleges hangsúlyozni, hogy ezek a koholt hírek minden tárgyi 
alapot nélkülöznek, amiről mindenki maga meggyőződhetsz azáltal, hogy 
beszél a Német Birodalomból visszajövő honvédekkel. 

Ehelyütt csupán egy alakulatnak jelentését közlöm, mely szerint: 
1. Az elhelyezés kifogástalan. Minden tiszti és thtts-i család egy-

egy szobában nyert elhelyezést, a kétgyermekes családok pedig már 2 
berendezett szobát kapnak. A Igs. 6—8 emberként külön szobákbanT 
ágyakban kapott helyet.m 

2. Az élelmezés kifogástalan, sőt minden gyermek részére már a 
megérkezés utáni napon 1—1 liter tejet utaltak ki és adtak ki. 

3. Biztosítva van pl. a szappanellátás és lábbelijavítás is, sőt ruha
pótjegyet is kapott mindenki, amiben pedig a német állampolgárok 
közül is csupán a nagyon rászorulók részesülnek. 

Remélem, hogy ezzel az egyszerű példával minden további valótlan 
rémhírterjesztésnek elejét vettem. A jövőben mindenkit, aki ellenkező 
— és csak ellenségeinknek használó — kijelentéseket tesz, a legszigo
rúbban felelősségre fogok vonni. 

II. Magyar csapatok magatartása Németo-ban. 
Megdöbbenve kaptam azonban a Németo-ba kihelyezett alakulatok

tól olyan jelentéseket, amelyek magyar csapatok magatartására vonat
koznak. 

Ezekből a jelentésekből tudomásomra jutott: 
1. Egyes tisztek az általam elrendelt világnézeti nevelésnek ellen

szegülnek, mert ezt politizálásnak tekintik. 
2. Magyar honvédegyének teljesen elhanyagoltan, rendeletlen öltö

zetben, borotválatlanul jelennek meg a nyilvánosság előtt. 
3. Kolduló, alamizsnát gyűjtőkről is érkezett jelentés. «--
4. A Nemzetvezető nevét néhány honvéd még mindig nem tudja* 

sőt volt alakulat, mely nyilvános utcán Horthy-nótát énekelt. 

68 A nyilas propaganda azt bizonygatta, hogy a Németországba szállított csa
patok s a katonák hozzátartozói a legkedvezőbb körülmények közé kerülnek. 
1945. február 14-én mégis parancsot voltak kénytelenek kiadni a Németországból 
történő hazaszökések meggátlására. Ld. 27. sz. dokumentum. 

69 Ld. 32. sz. dokumentumot. A kiszállított csapatok részére valóiában több
nyire ágyfelszerelést sem tudtak biztosítani a németek. 1945. febr. 6-án ezért a 
HM. megengedte, hogy a kitelepülő csapatok a szükséges cikkeket magukkal vi
gyék. A parancsnokoknak csupán arra kellett ügyelniük, hogy „visszatérésük alkal
mával a kiszállított ágyfelszerelési cikkek is visszakerüljenek". Honvédségi Ren
deletek 12. sz. 
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Ezzel kapcsolatban elrendelem: 
Magyarország és ezzel a Honvédség is 1944. október 15-én végre 

minden hátsógondolat nélkül nemzetiszocialista hungarista állammá 
alakult át. Ennek a világnézetnek a helyességét már évek óta a tiszti
kar 95 százaléka elismerte, sőt elismerte még a régi rendszer majdnem 
minden tagja is, amikor tele tüdővel nemzeti és szocialista reformokat 
sürgetett. Igaz, hogy utóbbiak ezek végrehajtását sohasem gondolták 
komolyan. Az új hungarista állam azonban ezeket a reformokat halá
losan komolyan veszi és végre is fogja hajtani. Mi most a nemzeti 
szocialista hungarista világnézetet mindenkiben tudatosítani akarjuk, 
mert csak így tudjuk azt a hatalmas feladatot végrehajtani, amit célul 
magunk elé tűztünk. Ez tehát nem belső pártpolitika, ez a világnézeti 
állítás a magyarságnak életkérdés, enélkül maradéktalanul eltörölnek 
a föld színéről. 70 

Ezt mindenki vegye tudomásul, mert a másképp gondolkodókat a 
honvédségből el fogom távolítani. Aki a háború hatodik évében a Né
met Birodalom bármely falujában megfordul,. látni fogja, hogy a német 
katonák külseje, megjelenése, kifogástalan. Ezt fokozott mértékben kí
vánom meg, minden egyes honvéd egyéntől is. Ha ellenőrző közegeim 
ezen a téren a legkisebb szabálytalanságot fogják megállapítani, úgy a 
csapattest pk-okig minden pk-al szemben a legszigorúbban fogok eljárni. 

Ugyanez vonatkozik a 3. és 4. pontban foglaltakra is. ' 
Elvárom minden, a Német Birodalomban kihelyezett alakulat 

pk-ától, hogy a jövőben az itt elrendelteket a legszigorúbban be fogja 
tartani. A még ezután kihelyezésre kerülő alakulatok pk-ai pedig le
génységüket e rendelet szellemében készítsék elő és iskolázzák. 

Gyepű II., 1945. évi február hó 2-án. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 11. sz. 1945. február 15. (Eredeti szám: 1.588./6. vk.— 
1945. SZ.) 

11. 

1945. FEBRUÁR 3. 

Intézkedés a .német határt ellenséges nyomás nélküli átlépő csapa
tokkal szembeni magatartásra. 

Tudomásomra jutott, hogy magyar töredék egységek és törzsek el
lenséges nyomás kényszere nélkül német területre lépnek át és ott el
szállásolnak. 

Ezzel kapcsolatban tájékoztatásul közlöm: 
A 101.316/ein. 1./a.—1941. sz. alatt kiadott „Intézkedés a pótala

kulatok és hátalakulatok No-i kitelepítésére" c. rendeletemben az intéz-

70 Ez a szóáradat tipikus példája a nyilas frazeológiával íródott propaganda
szólamoknak. 
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kedés jogát, átruházott hatáskörben, a 2. és 3. ker. pság-nak, a le. 
pk-nak és a Ve- és gk. löv. fügy-nek átengedem.''1 

2. A határ engedély nélküli átlépését megkeresésemre a német ka
tonai hatóságok minden rendelkezésükre álló eszközökkel meg fogják 
gátolni. 

3. A határon — szabálytalan módon — mégis átjutott egységeket, 
pság-okat a német hatóságok semmiféle támogatásban (elszállásolás, élel
mezés stb.) nem részesítik, hanem felkérésemre gyűjtőtáborokba terelik. 

4. A szabálytalanul történt határátlépések kivizsgálásánál és meg
torlásánál a gyűjtőtáborokba kerültek kíméletre ne számítsanak. 

Gyepű II., 1945. évi február hó 3-án. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 11. szám. 1945. február 5. (Eredeti szám: 10.749./biz. 
1. /a.—1945.) 

12. 

1945. FEBRUÁR 4. 

Utasítás fegyverismereti tanfolyamok rendezésére a 14 évet betöltő 
lakosság részére.'2 

Az elmúlt hónapok eseményeinek, valamint a Kelet-Poroszországban 
folyó harcok kiértékelése folytán elrendelem, hogy valamennyi honvéd 
állomásparancsnokság saját hatáskörében szervezzen fegyverismertető 
tanfolyamokat, amelyekbe a 14 évet meghaladó korú, önként jelentkező 
lakosságot nemre és korra való tekintet nélkül a helybeli Hungarista 
pártszervezet közreműködésével vonja be. 

A naponta kb. 1—2 órát kitevő és kb. 20—25 napot felölelő tanfo
lyam elsősorban a saját — és amennyiben arra mód nyílik, az orosz 
és német — könnyű kézilőfegyverek, kézigránátok és páncélököl gya
korlatias kezelésére, valamint használatára terjedjen ki. 

Ha mód van rá, úgy akiknél az feltétlenül szükséges, a kiképzés a 
lövészetet is ölelje fel 100 m-en belüli távolságra. 

Ezt a célt szolgáló korlátozott mennyiségű lőszerigénylést a ker. 
pság-ok rövid úton elégítsék ki. 

Gyepű III., 1945. évi február hó 4-én. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi rendeletek, 9. szám. 1945. február 14. (Eredeti szám: 62.27T./5. 
kik.—1945.) 

' l A rövidítések feloldása: A 2. és 3. kerületi parancsnokságnak, a levente
parancsnoknak, a páncélos és gépkocsizó felügyelőnek átengedem. 

72 Ez az intézkedés nyilván összefüggött a „Dél" hadseregcsoport parancs
nokságának 1945. jan. 26-án kiadott rendelkezésével, amelyben partizáncsapatok 
szervezésére adott utasítást. Ld. erre vonatkozóan: Fejezetek hazánk felszaba
dításának történetéből. Zrínyi Kiadó. Bp. 1960. 106. old. 
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13. 

' 1945. FEBRUÁR. 5. 

Szálasi utasítására elrendelik az „orosz" meghatározás helyett a 
„szovjet" megjelölés használatát.73 

A Nemzetvezető folyó évi január hó 27. napján kelt elhatározása 
alapján elrendelem, hogy mindennemű megnyilatkozásban, történjék az 
akár élőszóval, akár rádió, vagy sajtó útján, az „orosz" meghatározást 
mellőzni kell és helyette a „szovjet" megjelölést kell használni. 

Ggepű II., 1945. évi február hó 5-én. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 11. szám. 1945. február 15. (Eredeti szám: 20.890./Elnök-
ség—1945.) 

14. 

1945. FEBRUÁR 6. 

Közlés az ellenséghez átrepülni készülő Odeschalchi Miklós repülő 
hdgy. kivégzéséről. 

A m. kir. honvédség főparancsnokának III. bírósága, mint rögtön-
ítélőbíróság 1945. évi január hó 20-án herceg Odeschalchi Miklós tarta
lékos repülő hadnagyot hűtlenség bűntette miatt kötéllel végrehajtandó 
halálbüntetésre ítélte s- rajta az ítéletet végre is hajtotta. 

Herceg Odeschalchi Miklós tart. repülő hadnagy azáltal követte el a 
hűtlenség bűntettét, hogy — miután tudomásul bírt e bűntettre elren
delt és kihirdetett rögtönbíráskodásról — egyik repülőterünkről égy, 
még katonai titkot képező repülőgéppel abból a célból, hogy végleg ki
vonja magát a hadrakelt seregnél való szolgálat teljesítése alól, beosz
tását önkényesen azzal hagyta el, hogy az ellenséghez szökjön s ezáltal, 
valamint e katonai titkot képező repülőgépnek, továbbá annak biztosí
tásával, hogy az ország területét utána elhagyni szándékozó repülőgé
pek zavartalan megérkezését ellenséges területre —, melyek volt ve
zető politikusoknak ellenséges területre való szállítását lett volna hi
vatva teljesíteni —, előkészítse s a birtokában levő, a magyar állam 
fontos érdekeit és nemzetközi helyzetét érintő titkok kiszolgáltatásával, 
valamint ama magatartásával, hogy ezt megelőzően a német hadsereg 
ütőképességébe és győzelmébe vetet hitet környezetében és a vele érint
kező egyénekben mindenképpen megrendíteni igyekezett, kihangsúlyozva 
ugyanezen alkalmakkor a szövetségesek biztos győzelmét, — ä magyar 
állam és a szövetséges német fegyveres erőnek szándékosan hátrányt, 

73 Szálasi feltehetően a fogalmilag tökéletesebb szovjet meghatározást pejora-
tívebbnek érezte, s ezért rendelkezett így. 
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az ellenségnek pedig szándékosan előnyt okozni törekedett, mely cselek
vőségével a hadviselés érdekét nagy fokban veszélyeztette. 

Jelen esetben az arisztokrácia egy megtévedt tagja vette el méltó 
büntetését. Az igazságszolgáltatás örökre kitörölte nevét a magyar fel
támadásért küzdő becsületes magyarok lelkéből. A nemzetiszocialista 
Hungarista államban a törvények előtt — a szó igazi értelmében — 
mindenki egyenlő. A hadbíróság által most kivégeztetett egy elítélt esete 
is szóljon intőpéldául azoknak a csüggeteg magyaroknak, akik önérdek
ből, az ellenséggel való együttműködéssel kacérkodva, fajtájukat, hazá
jukat és barátjukat feláldozni készek. A Hungarista Magyarországnak 
csak erős lelkű, hős magyarokra van szüksége, olyanokra, akik halált
megvető bátorsággal harcolnak a győzelemért, vagy akik minden ere
jükből folytatott becsületes magyar munkával készek az új Hazát fel
építeni. 

Gyepű II., 1945. évi február hó 6-án. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 11. szám. 1945. február 15. (Eredeti s zám: 2.014./6. 
vk —1945.) 

15. 

195. FEBRUÁR 7. 

A körrendelet a megszökött katonák hozzátartozóival szemben meg
torlást helyez kilátásba. 

Minden alakulat közvetlenül nekem (1. kr. oszt. útján) azonnal je
lentse, ha az állományába tartozó honvéd vagy csendőr személyek közül 
bárki igazolatlanul eltűnik (szökés, önkényű eltávozás, ellenséghez át-
szökés), hogy a megtorló rendszabályokat hozzátartozóival szemben is 
azonnal megtehessem és vagyonát elkobozzam. 

A jelentésnek a következő személyi adatokat kell tartalmaznia: 

l..név, 2. rendfokozat, 3. édesanyja leánykori neve, 4. születési éve, 
5. vallás, 6. állandó lakóhely, 7. családi állapot, 8. gyermekeinek száma. 

Jelentésének másodpéldányát az illető alakulat elöljáró vság-ához. 
szolgálati úton terjessze fel. 

Gyepű II., 1945. évi február hó 7-én. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendele tek , 9. szám. 1945. f eb ruá r 14. (Eredeti s zám: 15.788./l. 
kr.—1945.) 
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16. 

1945. FEBRUÁR 7. 

Hain Péter összefoglaló jelentése Szombathelyről Hodossy Pál vezér
őrnagyhoz Veszprém és környéke helyzetéről s a dunántúli német ellen
támadás utáni tapasztalatokról.74 

A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségétől felsőbb 
utasítás folytán felderítő,. hírszerző és megfigyelő szolgálatra Veszprém 
és környékére kiküldött detektív helyszínen szerzett tapasztalatairól és 
megállapításairól az alábbiakat jelentem: 

A kiküldött detektív Szombathelytől Veszprémig katonai szerelvény
nyel, katonák között utazott, a katonák beszélgetéséből arra következ
tetett, hogy a magyar és német katonák között gyűlölködő viszony van 
és a magyar katonaság teljesen bizalmatlan a jövővel szemben. Leg
inkább a magyar tiszteket hibáztatták az általános visszavonulásért. 
Beszelgeteßükböl arra lehetett következtem, hogy teljesen tájékozatlanok 
•a katonai helyzetről, mert többen azt állították, hogy már Veszprémért 
folyik a harc, habár ekkor Fehérvár és Siófok között a megindított el
lentámadás már messze visszaszorította a szovjetet. 

Veszprémben a hangulat nagyon bizakodó volt és az emberek 
ujjongva tárgyalták a német ellentámadás által visszaszerzett területek
ről menekültek ügyét. A lakosság először ottléte óta németbaráttá vál
tozott át és teljes bizalommal néz az elkövetkezendő események elé. 
1945. évi január hó elején a németek parancsnokságukat-Veszprémből 
elhelyezték és ekkor a lakosság ellenséges érzületről tett tanúságot. 

Veszprém ellátása élelmezés szempontjából, teljesen kielégítő. 
A környező falvakból tejtermék, burgonya és kevés húsnemű kerül be
hozatalra. A cserekereskedés nagyon virágzik, az üzletek legnagyobb 
része teljesen ki van árusítva és be van zárva. 

A tüzelőanyag beszerzése nehézségekbe ütközik, mert habár a káp
talani erdőkben nagyobb mennyiségű fát termeltek ki, szállítási eszkö
zök hiányában a beszállítás lehetetlen. Január hó 26. körül érkező hírek 
szerint a szovjet ellentámadásba ment át és attól kezdve nagyobb tö
megben érkeztek a menekültek Veszprémbe. A menekültek, pár kivé
telével úgy élelemmel, mint ruházati cikkekkel el voltak látva, úgy, hogy 
részükre csak lakásról kellett átmenetileg gondoskodni. A lakosság a 
megszállás alatt elszenvedett kegyetlenkedésekről érdeklődött s mivel 
a különböző állású és intelligenciájú egyének más és más beállításban 
tárgyalták a történteket, a megszállt területen történtekről különböző 
vélemény alakult ki. A jelenlegi hadihelyzet folytán olyan nagy a re
ménység a lakosságban, hogy egyelőre menekülésről nem is akar hal
lani, az állítja, hogy legkésőbb egy hónap alatt egész Magyarországon 

74 A jelentésből csak a katonailag és politikailag érdekesebb részeket kö
zöljük. 
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nem lesz szovjet katona.75 Ezt a hitüket leginkább az erős német felvo
nulással és a németek bizakodó kijelentéseivel lehet megmagyarázni.. .K 

Lajoskomárom összesen 45 napig volt szovjet megszállás alatt. Az első 
hét letelte után, amikor a szovjet előbbre vonult, a lakosság megkezdte 
ä rendes munkáját. Szovjet nők vezetése alatt megalakult a polgár
őrség, akik először vörös karszalaggal és botokkal felfegyverezve tartot
ták fenn a rendet, később azonban nemzetiszínű karszalagot kaptak. 
A rendre és közbiztonságra 2 szovjet katona ellenőrzése mellett, ők 
ügyeltek fel. A polgárőrség naponként váltotta egymást s a férfiaknak 
kötelességük volt a polgárőrségben részt venni. 

. .. Lajoskomárom eredetileg sváb község volt, de teljesen elmagya
rosodott, úgy hogy már alig vannak olyanok, akik németül beszélnek. 
A megszálló szovjet csapat ennek dacára azonnal ciríllbetűkkel fel
íratta a községházára, hogy ez germán község. A lakosság azonban nem 
tapasztalt egyetlen olyan intézkedést sem, amely megkülönböztette volna 
a színtiszta magyar községektől. 

... A szabadi lakosság nagy része hálával tartozik Hanus Albin r/c-
plébánosnak, aki folyékonyan beszél oroszul és a szovjet katonákkal 
nagy barátságban volt, és azt állítják róla, hogy „ragyogott az örömtől 
az arca, amikor a szovjet ment előre". A szovjetnek Hanus iránti bi
zalmát az is bizonyítja, hogy nevezettnek a szovjet bevonulás előtt 8 db 
tehene volt, a kivonulás után pedig 10 db. Ezt az állítást az idő rövid
sége miatt ellenőrizni nem sikerült... 

. . . A magyar hadsereg a szovjet előretörése alkalmával aránylag 
teljesen tájékozatlanul és fejvesztetten menekült. Amikor a tamási or
szágúton Ságvár felé előretörő szovjet csapatok elől a magyar sereg 
fejvesztve menekült, sem az összeköttetés, sem egyéb hírszolgálatuk nem 
működött. Balatonkiliti és Siófok között már a telefonvonalakat a hír
adósok leszerelték és az orsókat egy arra haladó gépkocsira dobták fel 
azzal, hogy ha találkoznak egy híradós alakulattal, adják azt át nekik. 
A katonaság annyira tanácstalan volt, hogy azt sem tudta merre mene
küljön Siófokról, azért sokan meg se kísérelték a menekülést, sem az 
ellenállást, hanem vezetők nélkül, tanácstalanul várták a szovjet meg
érkezését, akiknek azután megadták magukat. 

A szovjet hadseregre vonatkozóan egyöntetűen a következőket adták 
elő a kiküldött detektívek: 

A szovjet hadsereg felszerelése és ruházata teljesen kifogástalan... 
Szombathely, 1945. február hó 7-én. • 

Kitartás! Éljen Szálasi! 
Hain Péter s. k., 

a pol. rend. oszt. vezetője. 
H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. P67/6. sz. Eredeti tisztázat. (Eredeti 

szám: 8/1945. pólg. rend. I.) 
75 1945. jan. 3l-ről hasonló szellemben írt jelentés olvasható a Rendőrség 

felügyelőjének iratai között is. (667/5. sz.) „Kedvezően, sőt túl bizakodóan alakult 
a lakosság hangulata a Magyarországon, de különösen a Dunántúlon folyamatba 
tett német—magyar hadműveletek híreire, és éppen ezért megütközéssel tár
gyalják a mindinkább és mind -sűrűbben észlelhető kitelepítésre irányuló tevé
kenységet és rendelkezéseinket, mert szerintük erre semmi szükség nincs, akkor, 
amikor újabb és újabb területek kerülnek vissza." 7Ü A jelentés többi része a Lajoskomáromban történt eseményekről számol be. 
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17. 
* 

1945. FEBRUÁR 8. 

Toborzási utasítások önkéntes rohamzászlóaljakba, különleges alaku
latokba és az SS kötelékeibe való felvételhez. 

A nagy német szövetségesünk oldalán vívott közös harc érdekei 
megkövetelik, hogy a rendelkezésünkre álló személyeket és anyagot terv
szerűen használjuk ki és alkalmazzuk a győzelem kivívása érdekében. 

A tervszerű személyi gazdálkodás rendszerén belül megteremtettem 
a lehetőségét annak is, hogy a harcolni vágyó fiatalság önként jelentke
zés alapján állhasson csatasorba. 

Ezt a célt szolgálta: 
1. az önkéntes rohamzlj-akba (1944. évi 56. HR-ben közzétett 89-

89890/ein. 1. a.—1944. sz.) 
2. a klgs. ala-okba (6.101ÍM. 1. a—1944.)11 

3. végül a még be nem sorozott, illetve tényleges szolgálatot item, 
teljesítő ifjúság részére a Hungarista Légióba való önként jelentkezés 
lehetősége. (A Hungarista Légióba tényleges szolgálatot teljesítő honvéd 
egyének toborzása tilos.) 

A Német Birodalom kormányával kötött megállapodásaink alapján 
megadom továbbá a módot arra is, hogy 

a) népi németek a német „SS" ho-okba (29.610/eln. 10—1944.), 
b) a magyarok pedig a „Hunyadi" magyar fegyveres SS ho-ba je

lentkezhessenek (1944. évi 55. sz. H. R.-ben közzzétett 91.007'eln. 10.— 
1944. számú rendelet). 

Minden egyéb önként jelentkezés alapján való toborzás csak káros 
és veszélyes, mert veszélyezteti a személyi gazdálkodásunk tervszerű 
végrehajtását és ezzel a Nemzet totális harcbaállítását, ezenkívül ki te
hetjük magunkat annak, hogy az elg. is toborzásokat hajt végre saját 
területünkön azért, hogy hadköteleseinket a harctól elvonja. 

Utasítom tehát a harcoló seregtest pság-okat, ker. pság-okat, 
pk-okat és kat. közig, pk-okat, hogy a fent említett önként jelentkezé
seken felül önként jelentkezők bármi más célra való toborzását minden 
eszközzel akadályozzák meg. Ehhez a nyomdákat, újságokat, hirdetmé
nyeket megfelelően ellenőriztessék, hogy törvénytelen toborzási felhívás 
meg ne jelenhessen, esetleg ily célokat szolgáló hirdetményeket távo
lítsák el. 

A toborzáson tetten ért személyeket pedig vegyék őrizetbe. 
A F. N. Sz. és a fegyveres párt szolgálat számára tényleges szolgá

latot teljesítő honvéd egyén csak az én engedélyemmel adható át.78 

Gyepű, IL, 1945. február hó 8-án. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendele tek , 10. szám. 1945. február Í5. (Eredeti s zám: 18.815./l. 
a.—1945.) 

77 Különleges a laku la tokba . 
78 A Fegyveres Nemzetszolgálat és a Fegyveres Pár t szolgá la t a nyi lasok 

ter rorszervezete i vol tak . 
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18. 

1945. FEBRUÁR 8. 

Intézkedés a Szlovákiában történő gépjármű javításokra. 
1. Szlovákiában polg. gjmű javító műhelyek igénybevétele — ha a 

javítási költségek fedezésére Jcs.78 a rendelkezésre nem áll.— tilos. 
Szlovákiában polgári cégeknél való vásárlás, vagy munkálatok el

végzése csak az esetben lehetséges, ha a seregtestek hbs7i,-ságai ezt en
gedélyezik és a számla teljes kiegyenlítéséhez szükséges ks-t rendelke
zésre bocsátották. 

Engedélyt a nem seregtestek kötelékében tartozók részére — vagy 
ha a távolság miatt a seregtest nem érhető el: 

a) Hgr. S. O. Qu. magyar f őszállásmestere,™ 
b) Katonai attaché adhat. 
A szükséges ks-t, vagy a Hgr. S. O. Qu-tól, vagy a katonai attaché 

útján a Wehrmachtintendant-tól kell igényelni. 
2. Kivételesen, végső szükség esetén szabad csak egyes futárjármű

veknek a Pozsonyban állomásozó 669. Kfz. Inst?* Parknál végeztetni sür
gős javításokat. Ez az intézet nincs alárendelve a Hgr. S-nek.w 

Gyepű, II., 1945. évi február hó 8-án. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 12. szám. 1945. február 22. (Eredeti s zám: 5.387./Acsf.— 
1ÍJ45.) 

19. 

1945. FEBRUÁR 8. 

Utasítás a honvédség ügyeibe illetéktelenül történő beavatkozás 
esetére. A honvédségnél parancsot csak a magyar és német elöljárók ad
hatnak. 

Tapasztaltam, hogy nem honvédségi szervek (párt stb.) jó szándékkal 
bár, de a kellő tájékozottság hiányában a honvédség ügyeibe illetékte
lenül beavatkoznak, sőt parancsokat adnak és jelentéseket és anyagok 
átadását követelnek, vagy ilyeneket önhatalmúlag elvisznekP 

Ezért minden honvéd parancsnokság és hatóság figyelmét nyomaté
kosan felhívom arra, hogy a honvédségben parancsadásra és jelentés be-
követelésére kizárólag nekem, valamint elöljáró német és magyar pa-

78/a. Költségvetés . 
79 Hadbiztosságai . 
80 A „Dél" hadseregcsopor t íoszál lás . 
81 A 669-es gépjárműjaví tó intézetnél . 
82 A „Dé l " hadse regcsopor tnak . 
83 1945. j a n u á r 12-én a 13. sz. Honvédségi Rende le tekben hasonló szel lemű 

pa rancs je lent meg a légoltalmi szervekkel és j á r m ű v e k k e l tör ténő i l le téktelen 
beava tkozás meggá t lásá ra . 
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rancsnokságainknak van joga.*'* Megtiltom, hogy bármely más helyről 
jövő parancsot bármely honvéd pság. és hatóság teljesítsen. Minden ilyen 
kísérletet a leghatározottabban utasítson vissza és azt nekem minden 
esetben ide jelentse. Anyagok átadása is csak rendeletemre történhet. 

A netán erőszakosan fellépőket azonnal tartóztassa le. 
Ugyancsak megtiltom, hogy bármely egyenruhát viselő honvéd egyén 

egyenruháján az előírt jelzéseken kívül bármely más jelvényt (karsza
lagot, vagy karpaszományt) viseljen. Nem vonatkozik ez az önként je
lentkezett ifjú hungaristákra, akik „Hungarista Ifjúsági Légió" feliratú 
(fekete színű, fehér betűs) karszalag viselésére jogosultak. Ennek rend
szeresítése folyamatban van. E parancsom végrehajtásáért elsősorban az 
állomásparancsnokokat teszem felelőssé. 

Gyepű IL, 195. évi február hó 8-án. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 11. szám. 1945. f eb ruá r 15. (Eredeti s z á m : 20.241./l. 
a.—1945.) 

20. 

1945. FEBRUÁR 10. 

Utasítás a halottakon meghagyható ruházatra. 
E rendelet megjelenésétől további intézkedésig elesetteken (elhalta

kon) az inget és gatyát kell meghagyni. 
A nadrágot és zubbonyt egyéb ruházattal és felszerelési cikkekkel 

együtt — ha fertőzés veszélye nélkül felhasználhatók — a csapat hiá
nyai fedezésére kell fordítani. 

Fertőzött ruházati és felszerelési cikkeket vagy maga a csapat, vagy 
a legközelebbi egészségügyi intézet fertőtlenítse. 

Gyepű IL, 1945. évi február hó 10-én. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi rendele tek 11. sz. 1945. II . 15. (Eredeti szám 5906/2. r. — 1945.) 

21. -

1945. FEBRUÁR .10. 

Utasítás a honvédségi ügyekbe történő illetéktelen beavatkozás ese
tére.85 

Az utóbbi időben mind gyakrabban fordul elő, hogy polgári szemé
lyek, továbbá a honvédséghez nem tartozó hatóságok, hatósági közegek, 
pártmegbízottak stb. a honvédség különböző alakulataitól illetéktelenül 
üzemanyag, élelmiszer, valamint ruházati és felszerelési cikkek stb. ki-

8 4 Ez nyíl t be i smerése annak , hogy a h o n v é d a l aku l a tokka l a n é m e t e k ko r 
lá t lanul r ende lkezhe t tek . 

85 Ld, a 19, sz. d o k u m e n t u m o t is. 
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szolgáltatását követelték, sőt ilyen készleteket lefoglaltak, illetőleg ön
hatalmúlag elvettek. 

Ezenkívül több olyan eset is tudomásomra jutott, amikor honvéd
ségi személyeket, tiszteket, különböző gyanúsítások alapján arra nem 
illetékes hatóságok és közegek a vonatkozó törvényi rendelkezések fi
gyelmen kívül hagyásával letartóztattak és rövidebb-hosszabb ideig 
fogva tartottak. 

Ezeknek a visszaéléseknek a megszüntetése céljából az összes honvéd 
parancsnokságok, hatóságok, intézetek stb. figyelmét felhívom az alan-
tiakra és a következőket rendelem el: 

1. A honvédség mindennemű anyagkészlete kizárólag a honvédség 
parancsnokságainak, hatóságainak rendelkezése alatt áll, azokat kizá
rólag a honvédség vonatkozó szabályai és az arra hivatott elöljárók 
rendelkezései szerint lehet felhasználni, vagy kiadni. 

Bármilyen honvédségi anyagkészletből csakis az arra hivatott hon
véd parancsnokság (hatóság) rendelhet el kiutalásokat. Ennélfogva az 
illetékes honvéd szervek rendelkezése nélkül anyagok kiadása iránt 
bárki részéről történt követelések teljesítését meg kell tagadni és az 
anyagok önhatalmú elvitelét szükség esetén fegyverrel is meg kell aka
dályozni. 

Az ilyen kísérlettel fellépő személyeket igazoltatni és személyi ada
taikat, valamint esetleges megbízójukra vonatkozó adatokat az illetők 
bűnvádi eljárás folyamatba tétele végett azonnal (lehetőleg távirattal, 
vagy távmondattal) ide jelenteni kell. 

Az ellenszegülőket, avagy magukat kellően igazolni nem tudókat le 
kell tartóztatni. 

E rendelkezésem betartásáért minden parancsnok anyagilag és bün
tetőjogilag saját személyében felelős .. ,m 

Gyepű II., 1945. február hó 10-én. 
Honvédségi rendeletek 10. sz. 1945. II. 15. (Eredeti száma: 19113./biz. 13. — 

1945.) 
Beregfy vezds. s. k. 

22. 

1945. FEBRUÁR 10. 

Rendelkezés a Németországba kitelepített alakulatokhoz tartozó sze
mélyek engedély nélküli hazatérésének meggátlására. 

A Németországba áttelepített alakulatokhoz (stb.) beosztott, illetőleg 
vezényelt honvéd személyek (polgári alkalmazottak) csak a m. kir. hon
védség Németországi Főfelügyelőjének, illetőleg a H. M. és HFP. Agi. 
Csoportfőnök németországi meghatalmazottjának előzetes engedélye 
alapján térhetnek vissza Magyarországra. Ez szabadságra, hivatalos ki
rendelésre stb.-re egyaránt vonatkozik. 

86 A jelentés további része azt ismerteti, hogy a közigazgatási hatóságoknak 
milyen esetekben van joguk honvédegyének letartóztatására. 
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Az engedély megadására jogosult m. kir. honvédség No-i Főfügyje, 
valamint a H. M. és HFP. Agi. Csf. No-i meghatalmazottja^ ehhez elő
zetes hozzájárulásomat köteles' a H. M. és HFP. illetékes szakosztálya 
útján idejekorán kikérni úgy, hogy az idejében megadható, illetve meg
tagadható legyen. 

Gyepű, II., 1945. évi február hó 10-én. 
Honvédségi r ende le tek 10. sz. 1945. II. 15. (Eredeti s zám 19749./biz. 8. e. — 

1945.) 
Beregfy vezds. s. k. 

23. 

1945. FEBRUÁR 10. 

Utasítás a propagandaközegek munkájának ellenőrzésére. 
Az utóbbi időben előfordult, hogy a hadseregen belül kifejtett pro

pagandára, illetéktelenek propaganda közegeket küldtek ki. 
Felhívom az összes parancsnokok figyelmét, hogy a hadseregen belül 

a propaganda gyakorlását a vk. 6. osztályon át magamnak tartom fenn. 
Ebből kifolyólag mindazokat a propagandaközegeket, akik a vk. 6. 

osztály nyíltparancsa nélkül, vagy haditudósító igazolvány nélkül szán
dékoznak propaganda tevékenységet kifejteni, az őket útbaindító parancs
noksághoz, vagy szervhez vissza kell irányítani. Minden propagandaelő
adás teljes szövegét le kell íratni és ezt a szöveget nekem (vk. 6. osz* 
útján) az előadás megtartása után fel kell terjeszteni. 

Gyepű IL, 1945. évi február hó 10-én. 
Beregfy vezds. s. k 

Honvédségi Rendele tek , 10. szám. 1945. február 15. (Eredeti s z á m : 1.726./6. 
vk.—1945.) 

24. 

1945. FEBRUÁR 12. 

Utasítás a személygépkocsi gumiabroncsok kiutalásának megszünte
tésére. 

A jelenlegi súlyos gumiabroncs helyzet és annak várható alakulása 
parancsoló szükségletként írja elő a legnagyobb takarékosságot, sőt 
egyes méretekben a kiutalások ideiglenes szüneteltetését. 

A fentiekre való tekintettel további intézkedésig a szgk. gumiab
roncsanyag kiutalását megszüntetem. Ennek következtében az alakula-

87 A H. M. és a Honvédség F ő p a r a n c s n o k a Anyag i Csopor t főnökének n é m e t 
országi megha ta lmazot t j a . 
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tok személygépkocsi gumiabroncs igényléseikkel az illetékes kiutaló szer
vekhez a jövőben jelen tiltó rendelkezésem hatálytalanításáig ne is for
duljanak. 

Gyepű II., 1945. évi február hó 12-én. 
Beregfy vezds. s. k 

Honvédségi Rendeletek, 12. szám. 1945. f eb ruá r 22. (Eredeti s z á m : 14.249./3-
b.—1945.) 

25. 

1945. FEBRUÁR 13. 

Közlés az állomásparancsnokságok és rendészeti szolgálat németor
szági működéséről. 

Tájékozásul közlöm, hogy Németországban 
1. katonai vonalon: 
minden helységben, ahol magyar dia. kerül elhelyezésre, 1945. II. 

1-től „Honvéd állomásparancsnokság" működik. 
2. Polgári vonalon: 
a) a magyar kitelepítési ügyeket a német birodalom területén, a 

magyar követ alárendeltségében, legfelső fokon Tölgyessy Győző vörgy. 
intézi, 

b) minden szállítmányt csendőr, illetve rendőr és FNSZ őrség kísér 
a határtól a kijelölt célállomásig, 

c) minden kijelölt Gau-ban^ egy-egy csendőr és rendőr szd. van, 
megfelelő FNSZ-og-al, 

d) minden kijelölt Gau-ban a német hatóságok mellé, azok munká
jának megkönnyítése és a magyar ügyek képviseletére magyar közig 
tisztviselők települnek ki. 

Gyepű II., 1945. évi február hó 13-án. 
Beregfy vezds. s. k 

Honvédségi Rendeletek, 10. szám. 1945. f eb ruá r 15. (Eredeti s zám: 28.168./biz. 
l /a .—1945.) 

26. 

1945. íFEBRUÁR 13. 

A légierő parancsnokság 9. sz. légierő parancsában 5 honvéd ellen 
hozott halálos ítéletet hirdet ki. 

Az alárendelt összes csapattesteknél, póttesteknél, intézeteknél stb. 
beosztott tisztek és legénységi állományú egyének előtt leendő kihirdeteti' 
végett közlöm, hogy: 

88 T a r t o m á n y . 
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a m. kir. 3. hds. Htr. pság. táb. bírósága mint rögtönítélő bíróság 
1. a m. kir. 15. kp. zlj. állományában tartozó Szilágyi András hon

védet, 
2. a m. kir. 1J3. honvéd huszár pótosztály állományába tartozó Kis? 

Sándor őrvezetőt, 
3. a m. kir. 12/11. gy. zlj. állományába tartozó Surmann József hon

védet, 
4. a m. kir. 4. honvéd huszárezrede állományába tartozó Kalmár Mi-

hály tart. huszárt, 
5. a m. kir. 7. honv. gyalogezred állományába tartozó Földszin Pál 

honvédet 
a Ktbtk. 107. § 2. pontjába ütköző gyávaság bűntette miatt agyon 

lövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte, mely büntetés nevezetteken 
1944. okt. 17-én, ült. 21-én végre is hajtatott. 

Gyepűszállás, 1945. évi február hó 13-án. 
Ternegg Kálmán s. k„ 

vezérezredes. 
H. L., M. kir. honvéd légierő parancsnokság, 9. sz. parancs. — Sokszorosított 

másolat. 

27. 

1945. FEBRUÁR 14. 

Utasítás a Németországba kitelepített személyek önkényes vissza
térésének meggátlására. 

Katonai szolgálatra igénybevett és Németországba kitelepített, illető
leg útbaindítandó személyek közül többen, különösen leventék, önkénye
sén visszatértek azzal az ürüggyel, hogy a magyar hadseregben akarnak 
szolgálni. Tájékozásul közlöm, hogy Németországban magyar parancs
nokság alatt folyik a magyar hadsereg továbbszervezése és kiképzése, 
tehát mindenki az időleges kitelepítés alatt is a magyar hadsereg tagja 
és a magyar katonai büntetőtörvények hatálya alatt áll. Aki tehát a Né
metországba kitelepülés előtt a katonai behívóparancsnak nem tesz ele
get, vagy aki a bevonulás után akár még az ország területén, akár szál
lítás közben, vagy Németországban beosztási, rendeltetési helyét önké
nyesen elhagyja, onnan megszökik, rögtönítélő eljárás alá kerül és ha
lállal büntettetik. 

Gyepű II., 1945. évi február hó 14-én. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 10. szám. 1945. február 15. (Eredeti szám: 29.082./biz. 
13.—1945.) 
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2«. 

1945. FEBRUÁR 15. 

Utasítás a 27. székely és a Szt. László ho-ba történő'toborzásra. 

Felhatalmazom a 27. szé. és a Szt. László ho. pk-okat, hogy e had
osztályokba önként jelentkezőket toborozzanak. A 27. szé./ho-ba első
sorban a székelyeket kell toborozni. 

Minden pk. szólítsa fel az állományában szolgálatot teljesítőket a 
Szt. László ho-ba, illetve a székelyeket a szé. ho-ba való önkéntes je
lentkezésre. A jelentkezők adatait (rendfokozat, szül. év, hó, nap, szü
letési hely és anyja neve), szakképzettségét és tartózkodási helyét (ala
kulat, város) a Szt. László hop. (Pápa), illetve a 27. sz. hop-kal (Bős) 
írásban közöljék. A 27. szé. hop. igénylése szerint ezeket a 27. szé. hó
hoz át kell helyezni. 

A feltétlenül nélkülözhetetlenek kivételével az önkéntes jelentkező
ket (sem tisztet, sem legénységet) visszatartani nem szabad. Nélkülöz
hetetlenség esetén a döntést tőlem (l.'a. osztály útján) kell kikérni. 

Az önként jelentkezést az l. hds. ala-ainál és a hdm. alkalmazásá
ban álló egységeknél nem engedélyezem. 

Az önként jelentkező tényleges katonai szolgálatot teljesítő, illetőleg 
katonai kiképzésben már részesült tartalékosok csak saját fegyverne
müknek és szakképzettségüknek megfelelő helyre oszthatók be. 

Jelen parancsomon kívül hirdetményeket és sajtóközleményeket 
közzétenni tilos. 

Gyepű, 1945. évi február hó 15-én. 
Beregfy vzds. s. k 

Honvédségi Rendele tek , 13. szám. 1945. márc ius 2. (Eredeti s zám: 27.109./l. 
a.—1945.) 

29. 

1945. FEBRUÁR 15. 

A honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka bizalmas 
tiszti parancsban közli, hogy a jövőben népe t parancsnokságok nem 
cserélhetnek le magyar tiszteket. A németek kéréseit a honvéd vezérkar 
azonban figyelembe veszi. 

A Hgr. Süd.*u parancsnokság megkeresésemre magyar parancsno
koknak német parancsnokságok által történt önkényes felváltásával kap
csolatban alárendelt hds. csop., illetve hds. pságainak az alábbi bizal
mas rendeletet adta ki, melyet miheztartás végett a következőkben ho
zom a tisztikar tudomására: 

89 A „Dé l " hadseregcsopor t . 
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„A Hdr. Süd. utal arra, hogy magyar parancsnokok szolgálati állá
sából történt felváltása és német tiszteknek magyar csapatrészek veze
tőjéül történt beosztása semmi esetre sem rendelhető el alárendelt 
német szervek, illetve parancsnokságok által, mivel ez az eljárás a 
magyar tiszt tekintélyét a csapaton belül sérti. 

A m. kir. honvéd vezérkar egyes magyar csapatparancsnokok meg 
nem felelése esetén a Hgr. javaslatára hajlandó azonnal megfelelő sze
mélyi változások végrehajtására. Ezzel kapcsolatos kívánalmak ezért a 
hds. pságok-on keresztül a Hgr-nak terjesztendők elő. 

Hgr. Süd vkf.: 
von Grollmann s. k." 

A fentiekkel kapcsolatban elrendelem, hogy a jövőben e téren né
met részről esetleg megnyilvánuló önkényeskedések közvetlenül nekem 
(1. vk. osztály útján) jelentendők, hogy a szükséges lépéseket idejeko 
rán megtehessem.'M 

Gyepűszállás, IL, 1945. évi február hó 15-én. 
Beregfy s. k. 

H. L., H. M., 19.799. biz. szám, 8. e.—1945. — Sokszorosított másolat. íEredeti 
száma: 19.799. biz. 8. e.—1945.) 

30. 

1945. FEBRUÁR 15. 

A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének össze
foglaló jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz az 1945. február 8—15-ig 
"terjedő időszak eseményeiről.91 

A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltsége f. hó 8-tól 
15-ig terjedő idő alatt folytatott megfigyelő és felderítő szolgálata során 
szerzett értesüléseiről, illetve megállapításairól az alábbiakat jelentem,: 

Folyó hó 6-án az esti órákban illegális úton terjesztett „Testvérek"' 
kezdetű röplapoknak a közönségre tett hatásáról a hangulatmegfigye
lésre kiküldött detektívek a következőket jelentik: 

A kérdéses röplapokból csak igen kevés példány került a lakosság 
kezébe s így annak tartalmáról kevesen szereztek tudomást. A lakosság 
lelkületében a röpcédula tartalma komolyabb nyomot nem hagyott, mert 
a közönség komolyabb rétege, akik akár közvetlenül, akár hallomásból 
tudtak a röpcédulákról, azonnal kételkedtek annak valódiságában. A 
lakosság ez a része abban a hitben volÇ, hogy ez csak ellenséges propa
ganda műve lehet és vagy angol repülőgépekről vagy kommunistáktól 
származhatnak, ezért a röplapokat nagyobb részben meg is semmisítei-

90 A parancsból képet kaphatunk arról is, hogy mit is j elén lett valójában 
a német—magyar „sorsközösség". 

91 Az okmányból elhagytuk annak lényegtelen részeit. 
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ték. A lakosság az a része pedig, amelyik hitelt adott a kezeik közé 
került röpirat tartalmának, nagy szomorúsággal fogadta azt, de ezek 
viszont a rádióhírek meghallgatása után azonnal meggyőződtek arról, 
hogyQ2 Budapest védői tartják magukat és még szó sincs annak eles
téről. 

A kérdéses röplap illegális terjesztése tárgyában lefolytatott nyomo
zásunkról a f. hó 8-án kelt jelentésemben, valamint ezt követő pót
jelentésemben már jelentettem. 

A város lakosságának hangulata nagy általánosságban kielégítőnek 
mondható és erősen bizakodó jellegű. A közönség lelkében erősen él 
az a hit és reménység, hogy az elkövetkezendő időkben megindítandó 
nagy offenzíva során sikerülni fog az ország nagy részének felszaba
dítása. 

Politikai szempontból az elmúlt hetekben sem volt megállapítható 
semmiféle szervezkedés, valamint annak gyanúja sem volt észlelhető. 

A közüzemek és hadiüzemek munkásságának hangulata is kielégítő, 
annak dacára, hogy egyes helyeken, jelenleg is igen alacsony munka* 
bérek mellett vannak a munkások foglalkoztatva. 

A város lakossága a kitelepülés gondolatával már egyáltalán nem 
is foglalkozik, így' e tárgyról való beszélgetés és véleménynyilvánító f 
már csak a legritkább esetben fordul elő. 

A közellátással kapcsolatban nagyobb panaszokat a közönség kőié
ből csak a kenyér ellátás rendszertelensége miatt voltak hallhatók. 
Egyébként az ellátási nehézségeket a lakosság türelemmel viseli. Nagy 
megnyugvást és megelégedést keltett a város vezetőjének az az intéz
kedése, hogy a vendéglőben rendszeresítették az ebédjegyet és ennek 
kapcsán mindenkinek az élelmezési jegyeit az étkezési helyén le kell 
adni, így a kettős ellátás lehetőségét a minimumra korlátozták. 

. . . A detektívjeink portyázásuk során észlelték, hogy a Szily János 
utca 4. számú ház falán krétával „Éljen soká Horthy" felírás látható. 

92 Az említett röplap története a következő: Beregfy még Budapest eleste 
előtt a Vas-vármegye nyomdavállalatnál a VKF. VI. osztály útján mintegy egy
millió példányban egy röplapot készíttetett, amelyben Budapest elestét jelentette 
be. A „Testvérek" kezdetű röplapban többek között a következőket írja: „Lelkem 
mélyéig megrendült fájdalommal és a férfikönnyek kimondhatatlan kínjával telje
sítem szomorú kötelességemet, amikor bejelentem, hogy a magyar főváros hős 
védelmezőinek kezéből utolsó csepp vérük feláldozása után kihullott a fegyver. 
Budapest e lese t t . . . Budapest! A halotti zsolozsma megrázó nehéz sírása mögül 
már feléd csendül az új magyar fegyverek acélos pengése, feléd lendülnek a 
magyar milliók bosszúra izmosodott karjai, a feltámadás himnuszának hangja 
váltja fel a gyász énekét, a hungarizmus fiatal, de örök életre született indulója 
serkent csatára, visszavenni mindent, amit eddig elvesztettünk . . ."' 

A gondosan kezelt röplapokból kb. 30 példány 1945. február 6-án a városba 
került, s mint a rendőrség ellenintézkedéseiből láthatjuk, alaposan felbolygatta 
Szombathely lakosságát. A röplap — tudomásom szerint — Budapest eleste után 
sem került forgalomba. Ennek oka az lehet, hogy a nyilasok a város eleste után 
is titkolták a főváros elfoglalását (ld. 30. sz. dokumentum „A város közönsége 
körében..." c. részt), s talán nem tartották helyesnek, hogy az ezzel ellenkező hírt 
még röplapjaikkal is terjesszék. A másik oka az lehet, hogy Beregfy a röplapban 
nyíltan beismeri egyik propagandaszólamuk hazug voltát, amikor a következőket 
írja: „Fegyverrel kezünkben elhullott fiaid sírhantjánál teszek hitet, hogy hazug
ság volt az a propaganda, hogy nem vagy magyar. . . város, hogy a nyugati 
kommunizmus melegágya vagy" — (ti, Budapest). Ezt pedig azelőtt a nyilasok 
hangoztatták a fővárosról. H. L., A Rendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. sz. 
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Az azonnal bevezetett nyomozások során megállapították, hogy ezen 
felírás a falon még a régebbi időkből származik, kissé halványan, de 
még mindig olvasható volt, A ház házmesterét, Horváth Jánost felszó
lították, hogy a falon levő felírást törörlje le, amit jelenlétünkben azon
nal foganatosított. 

Miltényi Dezső detektív jelenti, hogy portyázó szolgálata során 
az egyik napon 1/21 óra tájban a 11-es Huszár u. és dr. Vass József körút 
sarkán levő Fodor vendéglő előtt nagy tömegben honvédeket talált, ahol 
kb. 200 főnyi katona tolongott, legnagyobbrészt kulacsokkal. Megállapí
totta, hogy a vendéglő utcára néző ablakán keresztül bort szolgáltak ki 
a honvédek részére, literenként 30 pengős magas áron. A katonaság 
részéről a vendéglőnek ez a szokatlan megrohanása igen feltűnő volt és 
különösen az, hogy a honvédek ezt a hietétlen magas árat is meg tudják 
fizetni. A detektív a sorban álló egyik zöld hajtókás tizedest megszólí
totta azzal, hogy „hogy tudják ezt a méreg drága bort megfizetni" mire 
a tizedes a következőképpen válaszolt: „igaz, hogy nagyon drága, de 
mit csináljanak, rossz az élelmezésük és így ha kenyérrel a bort el
fogyasztják, éhségüket egy kicsit mégis csillapítják". 

A detektívjeink a Szombathelyre áttelepített, illetőleg a menekült 
tisztviselők foglalkoztatása tárgyában tett megfigyeléseikről az alábbia
kat jelentik: 

A külügyminisztérium, kultusz, valamint a propaganda minisztérium 
ide áttelepített tisztviselői az eddigi munkakörben dolgoznak és szolgálati 
beosztása mindenkinek van. 

A városháza külső és belső hivatalaiban összesen 149 menekült köz
alkalmazottat foglalkoztat. 

A tankerületi főigazgatóságon jelentkezett és Szombathelyen beosz
tást nyert menekült középiskolai tanárok és tanárnők száma 128, a ta
nítók száma pedig 241 fő volt. 

A pénzügyigazgatóságon 181 menekült tisztviselő jelentkezett. 
A MAV-nál Szombathelyen beosztást nyert vasúti tisztviselők és 

egyéb alkalmazottak száma 1374. 
A m. kir, postahivatalnál pedig 111 fő. 
Bizalmas úton megállapítottuk, hogy az egyes hivatalokban — a mi

nisztériumok kivételével — az eredeti létszámhoz viszonyítva, általában 
50—100 százalékos munkaerő emelkedés tapsztalható. Ez természetszerű
leg magával hozza, hogy a végzendő munkákat ennek megfelelően el
osztva teljesítik, így egyeseknek jelentéktelenebb munkakör jut s ezek
nek fontosabb munkát adni nem is tudnak, mert nincs. A detektív ezen 
megállapítása nem vonatkozik a városháza tisztviselőire, mert a munka, 
tekintve a háborús helyzetet, a tisztviselők számával arányban áll. 

A menekült tanerőkkel kapcsolatban a detektívek megállapították, 
hogy annak ellenére, hogy beosztásuk van, jóformán semmivel sem fog
lalkoznak. Ezek egy része felváltva részt vesz mint előadó a heti csoportos 
oktatásokon, azonban túlnyomó része produktív munkát nem végez. 

A bizalmas értesülések .szerint, azok a hivatalok, amelyek vidéken 
vannak elhelyezve, még kevesebb munkával rendelkeznek, úgy, hogy a 
személyzetük a nemzeti alkotó munkából jóformán teljesen kikapcso
lódik. 
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A portyázó szolgálatot végző detektívek a város különböző útvonalain 
észlelték, hogy a „hadiszolgálat" jelzéssel ellátott autókon úgy délelőtt, 
mint a délutáni órákban igen gyakran" női utasokat látnak. Ez a körül
mény könnyen azt a látszatot keltheti a közönség körében, hogy a hiva
talos kocsikat magántermészetű ügyek elvégzésére használják fel a hiva
talos közegek hozzátartozói. 

. . . A soproni politikai detevtívcsoport a legutóbbi 10 napról a hely
zet és hangulatjelentést az alábbiakban teszi meg: 

A csoport tagjai 8-án délelőtt, az esti órákban, valamint 10-én haj
nalban a nemzetvezető személyével kapcsolatban útvonal biztosítást 
végzett. Az átutazások teljes rendben folytak le. 

Folyó hó 8-án Sopron városában lefolytatott általános razzia során 
a csoporthoz tartozó detektívek, újból egy nagyobb mennyiségű gyógy
szert tartalmazó elrejtést fedeztek fel és ez által sikerült az újabb gyógy
szermennyiséget a köz számára biztosítani. 

A razzia során Balázs Béla honvéd alezredes a helybeli posta katonai 
parancsnoka ellen tétetett feljelentést azért, mert a postaépületben foly
tatott razziát akadályozta és az eddig elért eredményt részben megsem
misítette. 

A detektív csoport figyelés alatt tartja Rácz Imre volt Gy. S. E. vasút 
volt főtisztjét, akit időközben nyugalomba helyeztek német ellenes maga
tartása miatt. A figyelés eredményét a csoport közölte a Sicherheits
polizei^ helyi képviselőjével. 

A csoport dr. Hubacsek István honvéd százados ellen bizalmas úton 
nyomozást folytatott és megállapította, hogy zsidó lakásból bútorokat 
vitt magával, illetve azokat mint saját bútorait tüntette fel. A csoport 
a feljelentést erről megtette s a további nyomozást ez ügyben a rend
őri alosztály nyomozó szakasza folytatta le . . . 

A fennálló kiütéses tífusz elleni védekezéssel kapcsolatosan a csoport 
tagjai megállapították, hogy egy nagy épülettömbben 1600 személy van 
elhelyezve és közöttük zsidók egy nagy helyiségben kb. 80-an. Valameny 
nyien tetvesek, piszkosak. Ezek a tetves emberek nincsenek úgy elkülö
nítve a többi lakóktól, hogy a tetvek azok közé ne kerülhessenek, így 
ezek a fertőzést tovább vihetik a város lakossága közé. A tisztálkodáshoz 
a megfelelő szappan nem áll rendelkezésre, hosszú időn keresztül csak 
egy kis darabka szappant kapott a város lakossága, amely még a mos
dásra sem elegendő, a mosásról nem is beszélve. 

A város lakosságának hangulata általában kielégítőnek mondható. 
Politikai szervezkedés nem volt megállapítható. 

A polgári közönség ellenszenve a csoport jelentése szerint még vál
tozatlanul fennáll a honvédtisztikarral szemben. 

A csoport jelenti, hogy a munkásság hangulata kielégítő, tekintettel 
arra, hogy nagy általánosságban alacsony órabérek mellett vannak fog
lalkoztatva. 

Az összes üzemek a csoport ellenőrzése alatt állnak és észleleteikről 
esetenként jelentést tesznek. 

93 Német politikai rendőrség. 
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A Németországba való kitelepülés Sopronban vontatottan halad. A 
bennszülött lakosság nem mutat hajlandóságot a kitelepülésre. A csoport 
jelentése szerint a város alkalmazásában álló tisztviselők közül senki 
sem jelentkezett. A kitelepülésnél kizárólag csak a hivatalokban alkal
mazott és nagyobb részben már menekült egyénekről van szó. 

Az utóbbi időben a város lakosságának a hangulata a megneheze
dett kenyér és liszt ellátás miatt romlott. 

A város közönsége körében mind sűrűbben hallani hangokat, hogy 
semmi értelme a kitelepülésnek, akkor, amikor Németországban már 
ilyen mélyen nyomultak be az oroszok. A lakosság hangulatára nagy 
mértékkel bír befolyással Budapest sorsa. A közönség körében hangoz
tatott vélemények szerint, ha Budapest elesik, akkor az ott felszabaduló 
nagy orosz erők ellen, nem lesz rendelkezésre álló erő a hatásos véde
lemre. Jellemző körülmény, hogy bár nagyon félnek az oroszoktól, mégis 
a közönség nem hisz az újságokban megjelent cikkeknek, amelyek közlik 
az oroszok kegyetlen magatartását. A kitelepülés iránt általános az ellen
szenv. 

A detektívcsoport jelenti, hogy a párt vezetői^ és intézkedő szervei 
iránt, ha nincs is kimondott bizalmatlanság, de nagy általánosságban 
nem lelkesedik Sopron város közönsége és a rokonszenv jele sem ész
lelhető. 

A csoport bizalmas megállapítása szerint a rendőr tisztikarban is 
észlelhető ez az ellenszenv, különösen azok részéről, akik — nagyrészben 
a fogalmazási kar — félreállítottnak és mellőzöttnek érzik magukat. 

Általában — a csoport jelentése szerint — Sopron város lakossága 
hajlamos annak megállapítására, hogy a Nyilaskeresztes Párt a hatalmat 
már későn vette át. 

Jelentem, hogy a politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendelt
ségéhez beosztott detektívek tevékenysége 1945. február első felében az 
alábbiakbun foglalható össze: 

Korábbi helyzet- és hangulatjelentésekben felsorolt pozitív esetekben, 
amik részletes megállapítást igényeltek, nyomozást folytattak. 

Nyomozást folytattak továbbá felettes hatóságoktól leadott ügyek
ben. 

1945. február hó 8-án röpcédula illegitim terjesztése ügyében végez
tek felderítést, melynek során két előállítás és őrizetbevétel történt, aki
ket 9-én délelőtt szerepük tisztázása után szabadon bocsátottunk. Ugyanaz 
ügyben 9-én, 12 újságárus előállítása történt. Ennek során a röpcédula 
forgalombahozásának körülményeit tisztáztuk. Az ügyben a hadbíróság 
tárgyalást is tartott. 

1945. február hó 12-én szállodai és kávéházi ellenőrzést tartottunk, 
ahonnan előállítás nem volt. 

1945. február 8. és 15-ke között tartott razziák és portyázó szolgá
latunk soráén igazoltattunk 351 személyt. 

Az előbbiekben említetteken kívül több előállítás nem volt. 

'>'' A Nyilaskeresztes Pártról van szó. 
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Feltűnő jelenségként mutatkozott a városban, hogy a honvédségi 
gépkocsikon katonai személyek mellett több nő is ül, vagy a kocsiban 
csak nők ülnek és sok esetben kutyákat is vittek. Ilyen esetről ha)t eset
ben érkezett jelentés. 

A hadiüzemek munkásságának hangulatát és menetét detektívjeink 
állandó figyelemmel kísérik, amiről a szükséghez mérten részint írásban, 
részint szóbelileg esetről esetre jelentést tesznek. 

Végül jelentem, hogy több gyanús személyt állandó megfigyelés alatt 
tartunk. 

E jelentésemet megküldöm a M. kir. Belügyminiszter Űr, Belügyi 
Államtitkár Űr, a Rendőrség felügyelője, a m. kir. Belügyminisztérium 
VII. osztály vezetője, a Propaganda Miniszter Űr, Főispán Űr, és a III. 
rendőrkerület parancsnokának kezeihez. 

Szombathely, 1945. február hó 15-én. 
Kitartás! Éljen Szálasi! 

Hain Péter min. tanácsos a pol. rend. 
osztály vezetőjének megbízásából: 

Olvashatatlan aláírás s. k., 
detektívfelügyelő, 

a kirendeltség vezetője 
H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. 667./10. — Eredeti tisztázat. 

31. 

1945. FEBRUÁR 17. 

Utasítás a Nyilaskeresztes Párt és annak fegyveres alakulatainak 
katonai igénybevételére. 

A Nyilaskeresztes Párt (Hungarista mozgalom) tisztség viselőinek, 
valamint a F. N. SzJ'r' és a Fegyveres Pártszolgálat tagjainak katonai szol
gálatára (igénybevételére és állománykezelésére) az alábbiakat rendelem: 

1. Szolgálati viszony: 
a) A Fegyveres Nemzet Szolgálat keretében teljesített szolgálat a ka

tonai szolgálattal egyenlő szolgálatnak számít. Ennek megfelelően a 
F. N. Sz. ugyanolyan katonailag szervezett fegyveres őrtestületnek tekin
tendő, mint a csendőrség. Megjelölése: F. N. Sz. 

b) A Fegyveres Pártszolgálat tagjai mindennemű katonai szolgálatu
kat nem a honvédségnél, hanem a F. N. Sz. keretében teljesítik, úgy, 
hogy a Fegyveres Pártszolgálat tagjainak 20 százaléka 2—2 havi váltással 
a F. N. Sz-hoz kiképzésre bevonul. A Fegyveres Pártszolgálat tagjainak 
a F. N. Sz-ben teljesített katonai szolgálata honvédségi szolgálatnak 
számít. 

c) A párt tisztségviselők katonai szolgálatra csak a F. N.- Sz. kereté-
ban vehetők igénybe. Mint nemtényleges katonák állományilag a F. N. Sz. 

95 Fegyveres Nemzetszclgálat. 
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nemtényleges állományába tartoznak. A tisztségviselők 30 százaléka min' 
den katonai szolgálat alól mentesül (lásd 3/d. pontot). 

2. A F. N. Sz. állományvezetését a F. N. Sz. pótkeret végzi. 
a) A F. N. Sz. pótkeret béke állomáshelye Budapest. 
b) A F. N. Sz. tényleges és nemtényleges állományába tartozó sze

mélyekről a pótkeretnél névmutatót, állománynaplót és állományfüzete
ket kell vezetni, ott kell a F. N. Sz. tagjainak anyakönyvi lapjait kezelni. 

c) Egyebekben az állománykezelésre és nyilvántartásra a B—l. Ut-t 
értelemszerűen kell alkalmazni. 

3. A F. N. Sz. állományát az alábbiak szerint kell megalakítani. 
a) A F. N. Sz-nál tényleges szolgálatot teljesítő személyeket — o 

próbaszolgálatot teljesítők kivételével — azonnal át kell helyezni a 
F. N. Sz. pótkeret állományába. 

b) A F. N. Sz-nál próbaszolgálatot teljesítő honvéd egyének tartósan 
vezénylendők a F. N. Sz. pótkerethez, a próbaszolgálatuk tartama alatt 
azonban megmaradnak a honvédség állományában. Végleges átvételük 
esetén átteendők a F. N. Sz. állományába. 

c) Az a) és b) alatti áthelyezéseket a F. N. Sz. pótkeret igénylésére 
kell végrehajtani. 

d) A fegyveres pártszolgálat tagjai, valmint a párttisztségviselők 
közül mindazokat, akik mint katonailag kiképzett egyének, a honvédség 
nemtényleges állományába tartoznak, a F. N. Sz. pótkeret állományába 
kell áthelyezni és ott kell őket nyilvántartani. A F. N. Sz. pótkeret 
gondoskodni tartozik arról, hogy a párt tisztségviselőinek 30 százaléka 
minden katonai szolgálattól mentesülve a párt tisztségből folyó feladatait 
végezhesse. 

e) A d) pont szerinti áthelyezések elrendelése végett a Nyilaskeresz
tes Párt Országos Pártépítés vezetője: 

aa) a fegyveres pártszolgálatot teljesítő tart. tisztekről és tart. legény
ségről, külön-külön szerkesztett névjegyzéket (név. szül. év, hely, anyja 
neve, állományteste) hozzám (H. M. és HFP. 8. ny., illetve 10. oszt. útján) 
küldje meg. 

bb) A párt tisztségviselő tart. tisztekről és legénységről szerkesszen 
külön névjegyzéket (név, szül. év és hely, anyja neve, állományteste, 
és a F. N. Sz. pótkeret útján a jelenlegi állománytestektől közvetlenül 
igényelje a párttisztségviselők áthelyezését. A honv. állománytestek dr. 
Gera József aláírásával és az Országos Pártépítés vezető körbélyegzőjé
vel ellátott igénylést azonnal teljesítsék. 

4. A Fegyveres Pártszolgálat tagjai közül mindazok, akik katonai szol
gálatot még nem teljesítettek, első tényleges katonai szolgálatra a 
F. N. Sz. alakulataihoz hivandók be. E célból a jövőben első tényleges 
katonai szolgálatra tekintetbe jövő fegyveres pártszolgálatosok névsorát 
(név, szüt. év és hely, anyja neve) a mindenkori bevonulás előtt egy 
hónappal kell a Pártépítés Országos Vezetője által hozzám (HM. és HFP. 
10. oszt.) megküldeni. 

5. Ha valamely személy a F. N. Sz.-ból, illetve a Fegyveres Pártszol
gálatból kiválik, vagy párttisztsége megszűnik a fentiekben meghatáro
zott kedvezményét elveszti. Ily személyeket (tiszteket és legénységet 
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külön-külön) a honvédség állományába való visszahelyezés végett név-
szerint (név, szül. év és hely, anyja neve, állományteste) be kell jelen
teni nekem (HM. és HFP. 8/b., illetve 10. osztály). 

Gyepű. II., 1945. évi február hó 17-én. 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 13. szám. 1945. márc ius 2. (Eredeti s zám: 4.162., a.— 
1945.) 

32. 

1945. FEBRUÁR 19. 

A H. M. körrendelet közli, hogy a Németországba kitelepített alaku
latokhoz tartozók családtagjainak elhelyezése nem lehetséges az egy
ségekkel együtt. 

A 4. számú Honvédségi Közlönyben (Szab. Rend.) közzétett 906/eln. 
1. a.—1945. számú körredelet kapcsán: 

A változott helyzetre való tekintettel a No-ba kitelepített honvéd 
alakulatokhoz csatlakozott családtagok elhelyezése alakulatokkal együtt 
legtöbbször nem lehetséges. 

Ezért a kitelepített alakulatok a német hatóságok felé ilyen irányú 
követelésekkel ne is lépjenek fel. 

A német hatóságok azonban mindent megtesznek arra vonatkozólag, 
hogy a családi köteléket ne bontsák meg és ott ahol az elhelyezkedési 
lehetőségek megengedik, az alakulatokkal kitelepült családok a család
fővel együtt kerüljenek elhelyezésre, vagy ha az nem lehetséges, akkor 
legalább a családtagok is az alakulattal azonos Werhkreisw területére 
kerüljenek. 

Az együttes elhelyezésnek sokszor az az akadálya, hogy a család
tagokat az együttes elhelyezés esetén laktanyaszerűen kell elhelyezni, 
ami sem a családi élet, sem pedig közegészségügyi szempontból nem 
kívánatos. 

'Gyepű IL, 1945. évi február hó 19-én 
Beregfy vezds. s. k. 

Honvédségi Rendeletek, 3. szám. 1945. f eb ruá r 28. (Eredeti szám: 18.860./i. 
a —1945.) 

33. 
1945. FEBRUÁR 24. • 

A honvéd légierő parancsnoksága 3. sz. bizalmas parancs 2. pontjá
ban közli, hogy Andreka Ödönt megbízták, a magyar ifjúság Német
országba történő kitelepítésével. 

("> Védelmi kör le t . — Katona i közigazgatás i egység. 
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A H. M. és Hfp. Űr 27.157/biz. I/a—1945. sz. rendeletét miheztartás 
végett teljtartalmúlag az alábbiakban közlöm: 

„A TMHM. úr97 Andreka Ödön képviselőt meghatalmazta a magyar 
fiú- és leányifjúság Németországba való kitelepítésével. 

Felhívom az összes katonai parancsnokságot, hogy Andréka Ödön 
képviselőt munkájában a legmesszebbmenőén támogassa. Ugyanebben a 
támogatásban részesítsék özv. Megyés Kálmánnét, aki a magyar nők 
németországi kitelepítésével van megbízva." 

Gyepüszállás, 1945. évi február hó 24-én. 
Ternegg Kálmán s. k., vezds. 

H. L., Honvéd légierő pa rancsnokság , 3. sz. b iza lmas pa rancs . — Sokszoro
sí tot t másolat . 

34. 

1945. FEBRUÁR 24. 

A honvéd légierő 3. sz. bizalmas parancsa 1. pontja elrendeli a re
pülőkhöz és a légvédelemhez tartozó ellenséges hadifoglyoknak a németek 
részére történő átadását.9^ 

Az 1944. évi 52. sz. H. K.-ban megjelent 114.000/eln. 7. rep. vkf.—1944. 
sz. rendelettel kapcsolatban: 

A jövőben a rep. és lgv.-i eredetű hadifoglyok kihallgatására egyedül 
a 4. német Légiflotta hadifogolyátvevő és kihallgató szerve illetékes. 

Ennek megfelelően minden rep. és lgv.-i hadifoglyot a foglyokat ejtő 
alakulathoz legközelebb eső német Fliegelhorts^-nak kell azonnal átadni, 
amely az elszállításukért a továbbiakban felelős. 

A körrendelet egyéb határozványai, — a német oldalról várt javas
latok alapján kiadandó új átfogó rendelkezés kiadásáig, — továbbra is 
értelemszerűen érvényben maradnak. 

Gyepüszállás, 1945. évi február hó 24-én. 
Ternegg Kálmán s. k., vezds. 

H. L., Honvéd légierő pa rancsnokság , 3. sz. b iza lmas p a r a n c s — Sokszoro
sított másolat . (Eredeti száma: 1.277./I. c.—1945.) 

35. 

1945. MÁRCIUS 2. 

A honvéd légierők kerületi parancsnoksága 11. sz. bizalmas parancsá
ban elrendeli, hogy az elvonuló alakulat a repülőterek épületeit s híradó 
anyagait adják át a németeknek. 

97 A nemzet totál is mozgósí tásával és h a r c b a á l l í tásával megbízot t minisz ter . 
98 Mi sem muta t j a jobban a honvédség néme t a lávetet tségét , min t az, hogy 

még hadifoglyait sem t a r t ha t t a meg m a g á n a k . 
99 Repülő támaszpont . 
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Elrendelem, hogy a jövőben azok a reptérpság-ok, melyek bármely 
oknál fogva a reptérről eltelepülnek, illetve véglegesen elhagyják a 
repteret, az ottlevő épkAOO és beépített állandó hír. anyagokat a reptéren 
levő Né. rep. pság-oknak nyugtára adják át. 

Az anyag átadása két nyugtával történjék, melynek egyik példányát 
a Mo-i Né. vez. tbk-nak^oi (Pápa), a másik példányát a Légierők kerületi 
pság-hoz kell felterjeszteni. 

Tábori posta P. 739. 
1945. évi március hó 2-án. 

Németh János s. k. 
ezredes. 

H. L., Honvéd légierők kerületi parancsnokság, 11. sz. bizalmas parancs. — 
Sokszorosított másolat. 

36. 

1945. MÁRCIUS 5. 

A honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka 14. sz. házi 
parancsának 12. pontja megtiltja az élelmi cikkek önkényes és erőszakos 
beszerzését. 

Az utóbbi időben egyre több panasz érkezik a H. M. és HFP. osztá
lyokhoz beosztottak részéről elkövetett erőszakos élelmiszer igénybevé
telek miatt. 

Az élelmezési ellátásunk érthető nehézségekkel küzd. Sem az élelme
zés minősége, sem mennyisége és változatossága terén nem lehet fenn
tartani a megszokott követelményeket. Ez azonban senkit sem jogosít fel 
arra, hogy erőszakos fellépéssel több előnyt biztosítson a maga részére, 
mint amennyit az országos készletgazdálkodás mindnyájunk számára meg
enged. 

Az egyéni érdeket szolgáló helyzeti hatalommal való visszaélés, indo
kolatlan erőszakos fellépés, fenyegetőzés, a polgári társadalom felé rom
boló hatású, gyengíti az általános erkölcsi ellenálló erőt, kiváltja és elmé
lyíti az ellentéteket a honvédség és a polgári lakosság között. 

A közellátással kapcsolatos polgári és honvédségi rendelkezések be
tartásában és az amúgy is súlyos nehézségek megértéssel és önzetlenség
gel történő áthidalásában éppen a központi igazgatáshoz tartozóknak kell 
jó példával elöljárni. A jövőben tudomásomra jutó hasonló eseteket a 
Hungarista Munkaállamban nem tűrhető anyagias gondolkozás és fegyel
mezetlenség megnyilatkozásainak tekintem s az elkövetőkkel szemben 
ennek megfelelően fogok eljárni. 

100 Epületeket. 
101 Magyarországi német vezénylő tábornoknak. 

H. L., H. M., 1945, ein., 46.106. sz. — Sokszorosított másolat. (Az irat eredeti 
száma: 16.262./2. e.—1945.) 
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[összeál l í to t ta : Kovalcsik József, 
Viniczai Is tván, Windisch Aladár-
né.] — HK, 1958. — 1—2. sz. 288— 
310. p . 

Geyer Arthur: A magyarország i fa
s izmus zsidóüldözésének bibl iográ
fiája. 1945—1958. Bev. Scheiber 
Sándor . Bp. M. Izr. Orsz. Kép
viselete, 1958. 167. p. 

Hazánk felszabadulása. 1944—1945. 
Bibliográfia. [Kiad.] a Magyar— 
Szovjet Bará t i Társaság . [Bp.] 
Kossuth K. 1959. 42. p . 

IKosáry Domokos ] : Bevezetés a ma
gya r tö r téne lem for rása iba és i ro
da lmába . 3. Kiegészítések és név
muta tó . (Kiad. a) Magyar Tudo
mányos Akadémia Tör t éne t tudo
mány i Intézete . Bp. Bibliotheca, 
1958. 398 p . 

Külföldi folyóiratok had tör téne lmi re
pe r tó r iuma 1957. [Összeáll. Koval
csik József, Viniczai Is tván, Win-
disch Aladárné. ] — HK, 1959. 2. sz. 
350—407. p. 

Külföldi tör ténet i folyóiratok reper
tó r iuma. Külföldi tör ténet i folyó
iratok. 1956. I—II. rész. — Tör té 
ne lmi Szemle, 1958. 1—2. sz. 279— 
297., 3—4. sz. 470—487. p . 

Külföldi tör ténet i folyóiratok repertó
r iuma. Külföldi tö r téne t i folyó

i ra tok . 1957. I. rész. — Tör téne lmi 
Szemle, 1957. 1—2, sz. 225—243. p . 

A m a g y a r munkásmozga lom tör téne
téről szóló cikkek jegyzéke . (1957. 
január—december . ) — PK, 1958. 
1. sz. 233—235., 2. sz. 266—271. p . 

A magya r munkásmozga lom tör téne
téről szóló c ikkek jegyzéke . (1958. 
január—december . ) — PK, 1958. 
3. SZ. 214—217., 4. sz. 214^217., 1959. 
1. sz. 243—246. p. 

A m a g y a r munkásmozga lom tör téne-

Adalékok a m a g y a r hadművésze t k i 
emelkedő eseményeihez . (Irta:) A 
Had tö r t éne lmi Intézet m u n k a k ö 
zössége. — Ho, 1958., 4. sz., 73— 
90. p . 

Az egye temes és a m a g y a r h a d m ű v é 
szet tö r téne te . (Rövid összefogla
lás.) (Kiad. a) Had tö r t éne lmi Le
vél tá r és Múzeum. Bp. Zr ínyi K. 
1/1. köt . ( Í r ták: Otta Is tván, Dér 
László stb.) Bp. Felsőokt . Jegyzet 
eli, soksz. 1959. 440 p. 
Készült a szakosí tot t t an fo lyamok 
részvevői számára . 
12. köt . (A hadművésze t fejlődése 
az 1879-es francia polgár i for rada-

téről szóló c ikkek jegyzéke. (1959. 
január—december . ) — PK, 1959. 
2. sz. 296—301., 3—4. sz. 302—305., 
1960. 1—2. sz. 299—302. p. 

A Magyarországon megjelent tör té
neti m u n k á k (önálló köte tek, ta
nu lmányok , c ikkek) jegyzéke. (1957.-
júl ius 1.—december 31.) Bibliográ
fia, (összeáll . V. Windisch Éva.) — 
Sz, 1958. 1—4. sz. 527—541. p . 

A Magyarországon megjelent tö r t é 
neti m u n k á k (önálló kötetek, ta
n u l m á n y o k , c ikkek) jegyzéke. (1958. 
j a n u á r 1.—december 31.) Bibliográ
fia, (összeáll . V. Windisch Éva.) — 
Sz, 1958. 5—6. sz. 923—941., 1959. 
2—4. sz. 729—746. p. 

Magyar tör ténet i bibliográfia. 1825— 
1867. Bibl iographia his tor ica Hun
gár iáé . [Kiad.] a Magyar T u d o m á 
nyos Akadémia Tör t éne t tudomá
nyi Intézete. Bp. Akad. Kiadó. 
4. kötet . N e m m a g y a r népek. (Nem
zetiségek.) Szerk. K e m é n y G. Gá
bor, Katus László. Bp. Akad. ny. 
1959. XXXV.. 675. p . 

Sági P á l : Adatok megyénk bibliográ
fiájához, összeá l l . —. — Jász
kunság , 1958. 1—2. sz. 65., 1959. 1. sz. 
48., 2. sz. 95—96., 4. sz. 192. p . 

Vita Zs igmond: A nagyenyed i Be th 
len-könyvtár 1848—1849-i a p r ó -
nyomta tványa i és kézira ta i . Bp. 
Tankönyvk iadó . 1958. (Alföldi ny. 
Debrecen.) 69—76. p . (Klny. a Deb
receni Kossuth Lajos T u d o m á n y 
egyetem K ö n y v t á r á n a k Könyv és 
Könyv tá r c. évkönyéből . ) 
[(Debrecen. Egyetemi könyvtár . ) 
A Debreceni Kossu th Lajos T u d o 
mányegye t em K ö n y v t á r á n a k k ö z 
leményei . 17.] 
Bibliográfia 73—76." p. 

A Magyar Tanácsköz tá r sa ság ra vo
natkozó bibl iográf iákat Id. a v o 
natkozó résznél . 

lomtól az imper ia l i zmus k i a l a k u l á 
sáig, í r t á k : Csillag Ferenc , G. B a 
lázs József stb.) Bp. Fesőokt . 
Jegyzetel i , soksz. 1959. 262 p . 

Fábián József: A t u d o m á n y o s k u t a t ó 
m u n k a n é h á n y kérdéséhez . — Ho, 
1958. 1. sz. 117—124. p . 

Farkas Róber t : A t u d o m á n y o s ku t a tó 
m u n k a módszerei . — Ho, 1958. 3. 
sz. 75—86. p . 

Földest T a m á s : A h á b o r ú k e lkerü l 
hete t lenségéről szóló lenini tétel 
fejlődése. — Magyar Filozófiai 
Szemle, 1959. 3—4. sz. 235—244. p . 

Gazdag László: Borsod megye t e rü le 
tét ábrázoló első és második k a -

II. ALTALÁNOS ÉS GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK 

284 



tona i felmérésből származó rész
letes helyszínrajzi t é rképek . — 
Borsodi Földrajzi Évkönyv, 1959. 
88—89. p . 

Gazdag László: Hazánk terüle té t áb 
rázoló helyszínrajzi t é rképek a 

Had tudomány i T é r k é p t á r b a n . — 
Földrajzi Közlemények, 1958. 2. sz. 
182—188. p. 

Gazdag László: Régi t é rképek mér t ék 
egységei . — Földrajzi Értesí tő, 
1958. 1. sz. 119—121. p . 

Halápi László: Látogatás a buka res t i 
Központ i Ka tona i Múzeumban . — 
N, 1958. 195. sz. 4. p. 

Keleti Sándo r : A k i s h á b o r ú k régi 
elmélete és az új valóság. — Ko
runk , 1958. 1. sz. 93—95. p . 

Kun József: Katonasors a mú l tban és 
ma. — HP, 1958. 10. sz. 922—925. p . 

Kun József: 40 éves a Hadtör téne lmi 
Levéltár . — HK, 1959. 1. sz. 125— 
142. p. 

Körmendy I s tván : Az élelemellátó 
szolgálat rövid tör ténete . (A leg
régibb időktől napjainkig.) — KSz, 
1959. 10. sz. 68—77. p . 

Lenin, Vladimir I l ' ics : A háborúró l , 
a hadseregről és a h a d t u d o m á n y 
ról. (O vojne, a rmi i i voennoj 
nauke.) 1—2. köt. Bp . Zr ínyi K. 
1958 2. db. 

Lenin, V[ladimir] Ifl ' ics]: Katonai le
velezés. (1957—1920.) Bp. Zr ínyi K. 
1959. 431 p . 

Markó Árpád : Ada lékok a magya r 
ka tona i nyelv fe j lődéstör ténetéhez. 
I—III. Közlemény. — HK. 1958. 1—2. 
sz. 148—157., 3—4. sz. 203—224., 1959. 
1. sz. 151—166. p. 

Markó Árpád : A magya r ka tona i 
' nyelv fejlődése. Ada lékok a ma

gya r ka tona i nyelv fej lődéstörté
netéhez. IV. Közlemény. A francia 
for rada lom és a napóleoni hábo
r ú k időszakának m a g y a r ka tona i 
nyelve. — HK, 1959. 2. sz. 295— 
317. p . 

A marxizmus—lenin izmus a hábo rú 
ról és a hadseregrő l . (Markszizm— • 
leninizm o vojne i a rmi i . Í r t á k : 
[Fedorov] Fodorov, Homenko stb. 
Szerk. I. N. Levanov, B. A. [Belij] 
Bjeli j , A. P. Novoszelov. Ford. 
Hegyi László.) Bp. Zr ínyi K. 1958. 
386. p. 
(Tisztek könyv tá r a 1.) 

[Milstejn] Mustéin, M. A. — [Szlóbo-
denko] Szlobogyenko, A. K. : A 
burzsoá h a d t u d o m á n y . (O b u r -
zsuaznoj voennoj n a u k e . Ford . 
Sándor Andor.) Bp. Zr ínyi K. 1959. 
361 p. 
(Tisztek könyv tá r a 3.) 

Otta I s tván : Miért t a r tózkodnak szov
jet csapatok Magyarországon? 
[Bp.] Kossuth K. 1958. 77 p . 

ölvedi I gnác : A hadművésze t tö r té 
nete ok t a t á s sának n é h á n y problé
mája. — Ho, 1958. 6, sz. 95—100. p . 

ölvedi Ignác : A marxizmus—lenin izmus 
taní tása a háborúró l , a hadse reg 
ről és a h a d t u d o m á n y r ó l . [Soksz. 
Bp.] Zrínyi Akad. 1958. 111 p . 
(Zrínyi Miklós Katona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék . 
Előadások.) 

Pásztor J á n o s : A ka tona i eskü múl t 
jából . Hűség a hazához . — N, 
1958. 14. sz. 2. p. 

Perjés Géza: A bá torságró l . — I. Ki 
is a bá tor ka tona? II. A hábo rú 
különleges légköre . III. N é h á n y 
tényező, amely he ly tá l lás ra ser
kent . IV. Mi a félelem? V. A féle
lem leküzdése . — N, 1958. 148. sz. 
3., 149. sz. 3., 150. sz. 3., 151. sz. 3., 
152. sz. 4. p. 

Perjés Géza: A tak t ika i á tka ro lás a 
had tö r t éne lemben . — KSz. 1959. 
6. sz. 121—130. p. 

Razin, [E. A. ] : A hadművésze t tö r té 
nete . (Isztorija voennogo iszkusz-
sztva.) 1. köt. A h á b o r ú rabszolga
t a r tó ko r szakának hadművésze te . 
(Ford. Szentesi Ede [és] m u n k a 
közösség.) Bp. Zr ínyi K. 1959. 594 
p. l. té rk . 

Sándor Vilmos: Az 1958. évi budapes t i 
tör ténész konferenciáró l . — MTA 
Társ . tört . Tud. Oszt. Közi. 1959. 
I X _ k ö t . 2. sz. 155—160. p. 

Temesvári F e r e n c : A h a d t u d o m á n y 
múlt jából . A gyalogság megszü
letése. — N, 1959. 93. sz. 5. p . 

Székely Lajos: Az igazságos és igaz
ságta lan háború kérdéséhez . 1. — 
Tör téne lemtan í t ás , 1959. 5. sz. 1— 
5. p . 

Szendrey I s tván : A ha jdú - tö r t éne tku -
ta tás ú jabb e redménye i . — Élet 
és Művelődés, 1959. május . 56—59. p . 

Vas megye. Helytör ténet i t a n u l m á 
nyok. Szerk. Horvá th Fe renc . 
(Sajtó alá rend. K u n t á r Lajos.) 
Szombathely , Vas m. Tanácsa , 1958. 
386. p. A köte t t a r t a l m á b ó l : 

Dévényi Fe renc — Madáchy Ká
ro ly : Vas megye had tö r t éne t i k r ó 
nikája . 175—200. p . 

Verő Gábor — Sztankó I s tván : Hozzá
szólás az „ada l ékok a m a g y a r 
hadművésze t k i emelkedő esemé
nye ihez" c. c ikkhez . — Ho, 1958. 
7. sz. 119—123. p. 

V[örös] K[ároly] : 40 éves a Hadtör 
ténelmi Levél tár . — Levél tár i Közi. 
1959. 30. évf. 220—221. p . 

Vörös Már ton : A Svéd Hadi levél tár . 
— Levéltár i Híradó, 1959. 1—2. sz. 
231—238. p . 

285 



HELY-, VÁR- ÉS FEGYVERTÖRTÉNET 

Arrabona . (A Győri Múzeum évköny
ve.) 1. (Szerk. Uzsoki András.) 
Debrecen, Szabadság ny . 1959. 
174. p . 
A köte t t a r t a lmábó l : 
Kozák Ká ro ly : A győr i m ú z e u m 
legrégibb kézi tűzfegyverei . 

Banner J á n o s : Az őskori földvárak 
helyzete és f enn ta r t á sukka l k a p 
csolatos feladataink. — Épí tés- és 
Köz lekedés tudományi Közlemé
nyek , 1959. 2. köt . 3—4. sz. 461— 
464. p. 

Czlgány J e n ő : A győri vár , a Vár
m ú z e u m és a Bás tyamúzeum. 
Győr, Hazafias Népfront Városi 
Biz. 1959. 28 p. 

Der oko, A lexande r : A belgrádi e rő 
d í tmény a tö rökök elleni közös 
szerb—magyar ha r cok idején — és 
jelenlegi ál lapota. — Építés- és 
KÖzlekedés tudománvi Közlemé
nyek , 1959. 2. köt. 477—484. p . 

Oezsényi Miklós: Tör téne lmi emlékek 
a buda i vá rban . — Élet és Tudo 
mány , 1958. 29. SZ. 911—915. p. 

Dobroslava, Menclová: Középeurópai 
XIV. és XV. századi szabályos 
a lapra jzú várpa lo ták . — Művészet
tör téne t i Értesí tő, 1958. 2—3. sz. 
81—103. p . 

Dümmerling Ödön: Diósgyőr vára . — 
Borsodi Szemle, 1958. 1. sz. 3— 
18. p. _ 

Folia archaeologica. 11. (A Magyar 
Nemzet i Múzeum Tör ténet i Mú
zeum évkönyve . Szerk. Fü lep Fe
renc.) Bp. Képzőművészet i Alap, 
A köte t t a r t a lmábó l : 
1959. 276 p . 18 t. 
Csalog József: Rangjelző díszkard 
az ava rokná l . 

Kalmár J á n o s : Hegyes tőr és lóra 
való pallos a m a g y a r huszá r szol
gá la tában . 

Temesvary F e r e n c : Egy m a g y a r pus 
k a m ű v e s család [Kirner család] 
élete és működése . 

Gállos F e r e n c : Pécsvárad kolostor
vá ra és te lepülése. — Baranya i 
Művelődés, 1958. jún . 90—96. p . 

Galván Ká ro ly : Az egri vár . Bp. Kép-
zőműv. Alap, 1958. 46 p. 
(Műemlékeink.) 

Gerő László: Hunyad i J ános vajda
h u n y a d i vá ra . — Műemlékvéde
lem, 1957. 2. sz. 81—92. p . 

Gerő László: A siklósi vár . Bp . Kép-
zőműv. Alap, 1958. 47 p . 
(Műemlékeink.) 

A hadiha józás tör ténete . 1—2. rész. 
[Kiad. a] Magyar Honvédelmi 

Sportszövetség. [Bp.] 1959. S ta t -
Kiadó házisoksz. 24 p . 

Kalmár J á n o s : A füleki (Filakovo) 
vá r XV—XVn. századi emlékei . 
Bp. Tört . Múz. 1959. 45 p . 41 t, 
(Régészeti füzetek. Ser. 2., 4.) 

Kalmár J á n o s : A hadi technika múlt
jából . A pe tá rdáró l . — N, 1958. 
2. sz. 4. p. 

Kalmár J á n o s : Két középkor i ka rd ró l . 
— Archaeologiai Értesí tő , 1959. 86. 
köt. 2. sz. 189—191. p . 

Kalmár J á n o s : A Tör ténet i Múzeum 
fegyver t á rának középkor i s isakjai . 
— Archaeologiai Értesí tő, 1958. 85. 
köt. 191—195. p . 3 t. 

Karczag Lász ló : Ki talál ta fel a k a t o 
nai e j tőernyőt? (Stefan B a n i c : 
1913.) — N, 1959. 269. sz. 5. p . 

Katona I m r e Cs. : A fertődi (eszter
házi) kas té ly k ia lakulása . — Épí
tés- és Közlekedés tudományi Köz
lemények , 1959. 1—2. sz. 77—129. p . 

Nagyrévi Gyö rgy : Buda, Pár izs , 
Moszkva. Sorsfordulók az első e j 
tőe rnyős (André J acques G a r -
nerin) életében. — Élet és Tudo
mány , 1959. 49. sz. 1539—1541. p . 

Regős László: A kőbal tá tó l az a t o m 
fegyverig. I-T-VIII. rész. — Lobogó, 
1959. 14—16. sz., 18—19. sz., 21— 
23. sz. 7. p. 

Schoen. A[ rno ld ] : Données s u r 
l 'activité de l ' ingénieur mil i taire 
Dumont en Hongrie . — Acta His tó
r iáé Ar t ium, 1958. Tom. V. Fase . 
3—4. 141—147. p . 

Szőcs F e r e n c : A drégelyi vár t ö r t é 
nete . — Magyar Rendőr , 1959. 28. 
sz. 8. p . 

Takács Mar i anna : A sá rvár i vár . B p . 
Képzőműv. Alap, 1957. [1958.] 46 p . 
(Műemlékeink.) 

Temesvary F e r e n c : A had i t echn ika 
múlt jából . Az első haszná lha tó 
gázálarc . — N, 1959. 128. sz. 4. p . 

Temesvary F e r e n c : A had i t echn ika 
múlt jából . A szurony eredete . — 
N, 1959. 248. sz. 5. p. 

Temesvary F e r e n c : 145 éve szüle te t t 
Kosztka Káro ly hadmérnök . Az 
első m a g y a r golyószóró m e g a l k o 
tója. — N, 1959.. 10'6. sz. 5. p . 

Temesvary F e r e n c : Szélpuskák a h a d 
sereg szolgála tában. — N, 1959. 
288. sz. 5. p . 
(A had i techn ika múltjából.) 

Temesvary F e r e n c : A v á r a k o s t r o m á 
n a k és véde lmének első had igépe i . 
— N, 1958. 208. sz. 4. p . 
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III. MAGYARORSZÁG HADTORTÊNELME 

A LEGRÉGIBB IDŐKTŐL 1848-IG 

Moravcslk G y u l a : Bizánci k r ó n i k á k 
a honfoglalás előtt i magyar ság ró l . 
— Ant ik T a n u l m á n y o k , 1957. 4. 
köt . 3—4. SZ. 275—288. p . 

A m a g y a r o k elődeiről és a honfogla
lásról . Kor t á r s ak és k r ó n i k á s o k 
h í radása i . Sajtó alá rend. Győrffy 
György . M u n k a t á r s a k : Czeglédy 
Károly , H a r m a t t á J á n o s s tb . Bp . 
Gondolat , 1958. 266 p . 10. t. 

Kálti M á r k : Képes k rón ika . k r ó 
n iká ja a m a g y a r o k te t te i ről . 
Chronica de gestis Hungaro rum. ) 
(Ford. és jegyz. [ell.] Geréb László. 
Bev. Kardos Tibor. A művésze t 
tö r téne t i t a n u l m á n y t í r ta és a k é 
peke t vál . Berkovi t s Ilona.) Bp. 
Magyar Helikon, 1959. 254 p . 

Molnár József: A k i rá ly i megye k a 
tona i szervezete a t a t á r j á r á s k o r á 
ban . — HK, 1959. 2. sz. 222—252. p . 

Korompay Gyö rgy : A K á r p á t m e d e n c e 
középkor i t e lepü lés formáinak k i 
a lakulásáró l . [A hadásza t és a v é 
de lem követe lményei . ] — Épí tés -
és Köz lekedés tudományi Közlemé
nyek , 1959. 2. köt. 3—4. sz. 549— 
559. p . 

Schütz Ödön: A mongol hódí tás n é 
h á n y problémájához . — Sz, 1959. 
2—4. sz. 209—232. p . 

Merényi Miklós: Az ozmán török had
sereg hadművésze t e a XV. század
ban . A m a g y a r nép küzde lme a tö
rök hódí tó k í sé r le tek ellen. H u n y a d i 
J á n o s és Mátyás [I. m a g y a r k i rá ly] 
hadművésze te . [Soksz. Bp.] Zr ínyi 
Akad . 1958. 49 p . 11 t. 
(Zrínyi Miklós Katona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék . 
Előadások.) 

Palotás J á n o s : Legendák és valóság. 
(Hunyadi Mátyás.) — N, 1958. 20. 
sz. 4. p . 

A fekete-sereg. I r t a : B . L. — N, 1958. 
20. sz. 4. p . 

Rázsó Gyula : Mátyás zsoldosseregé
n e k hadművésze té rő l . — HK, 1958. 
1—2. sz. 117—147. p . 

Rázsó Gyu la : Boroszló véde lme 1474-
ben . — KSz, 1958. 9. sz. 102—109. p . 

Verő Gábor — Sztankó I s tván : Gon
dola tok a „Boroszló véde lme 1474. 
b e n " c. t a n u l m á n y r ó l . — KSz, 

1959. 1. sz. 133—135. p . 
Rázsó Gyu la : N é h á n y megjegyzés a 

„Boroszló véde lme 1474-ben" c. 
t a n u l m á n y b í rá la táva l kapcsola t 
ban . — KSz, 1959. 5. sz. 101— 103. p . 

Juhász József: Székesfehérvár ost
r o m a 1490-ben. (Kiad. A F e h é r m . 
he ly tör téne t i Munkaközösség . 2. 
kiad.) Székesfehérvár , Székesfe
hé rvá r i ny. 1958. 16 p . 

([Székesfehérvár.] I s tván k i r á ly Mú
zeum Közleményei . B. sor. 10.) 

Kelemen F e r e n c : Dózsa [György] és 
Nagylak . — Marosvidék, 1959. nov. 
31—35. p . 

Koudcs S á n d o r : A Dózsa [Györgyi
háború h u m a n i s t a eposza. (Ste-
p h a n u s T a u r i n u s de Switawia 
[Stieröxel Is tván] : S tauromachia . ) 
— I roda lomtör téne t i Köz lemények , 
1959. 3—4. sz. 451—473. p . 

Kincses József: Ka rd és lant . E m 
lékezés Tinódi Lantos Sebes tyén
re, a n a g y m a g y a r h is tór iás é n e k 
mondóra . I. rész. — Je lenkor , 1958. 
dec. 2. sz. 89—91. p . 

Merényi Miklós: Magyar hadművésze t 
a XVI—XVII. században. (Végvári 
ha r cok és függet lenségi küzde l 
mek.) [Soksz. Bp.] Zr ínyi Akad . 
1959. 37 p . 2. t. 
(Zrínyi Miklós Ka tona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék . 
Előadások.) 

Szőcs F e r e n c : A felhőbe h a n y a t l o t t 
r omokná l . 1552. j ún ius 9. —1959. 
jú l ius 9. [Drégely os t roma.] — N, 
1959. 159. sz. 4. p . 

Záhonyi F e r e n c : A szigligeti Óvár. — 
Veszprémi Szemle, 1958., 2. sz. 65— 
70. p . 
(Mell. az 1566-os had i t é rkép a Ba
l a ton -kö rnyéke váraival . ) 

Katona Géza : Ka rácsony György 
„szent h a d a " 1569—1570. — Egyház 
tör ténet , 1958. 4. sz. 265—280. p . 

Eckhardt Sándo r : Balass i Bál int 
utolsó had j á r a t a (1593.) — I roda 
lomtör téne t i Köz lemények , 1959. 
3—4. sz. 485—487. p . 

Muszty Lász ló : A tö rök Pécs a m o n 
dai h a g y o m á n y o k b a n . — Je l enkor , 
1959. jún . 3. sz. 82—87. p . 

Krizsán Lász ló : Esz te rházy Pá l n á d o r 
h a d t u d o m á n y i jegyzete . (Hadtör 
ténelmi apróságok.) — HK, 1958. 
3—4. sz. 195—201. p . 

Rácz I s t ván : A ha jdúság tö r t éne te . 
(Kiad. a) Hazafias Népfront . B p . 
F rank l in ny . 1957. [1958.] 71 p . 

Merényi Miklós : Zr ínyi Miklós h a d t u 
domány i m u n k á s s á g a és hadvezér i 
művészete . [Soksz. Bp.] Zr ínyi 
Akad. 1959. 38 p . 2 t. 
(Zrínyi Miklós Ka tona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék . 
Előadások.) 

Ar rabona . (A Győr i Múzeum É v k ö n y 
ve.) 1. (Szerk. Uzsoki András . ) 
Debrecen, Szabadság ny . 1959. 
174 p . 
A köte t t a r t a lmábó l : 
Lengyel Alfréd: Jobbágyso r s 
Győr megyében a fe lszabadí tó 
had já ra tok idején. 1683—1699. 
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Palotás J á n o s : A munkács i vár vé
dőinek emlékére . — N, 1958. 14. sz. 
5. p. 

Varadi Sternberg János—Ballá László: 
Az ungvár i vá r os t roma 1703—1704-

ben. — Kárpá tok , 1958. 2. sz. 124— 
131. p . 

Perjés Géza: Áttörés a k u r u c - k o r b a n . 
— KSz, 1958. 8. sz. 117—125. p . 

Szalatnai Rezső: II. Rákóczi Ferenc 
felhívása a csehekhez. — Tükör , 
1958. 8. sz. 45—48. p. 

Magyar László: A kölesdi csata. (1708. 
szep tember 2.) — N. 1958. 206. sz. 
2. p. 

Horváth Boldizsár : L e h m a n n Gottfried 
kap i t ány , II. Rákóczi F e r e n c meg
mentője . — Vasi Szemle, 1958. 
1. köt. 95—99. p. 

Rákóczi Fe renc II., [erdélyi fejede
lem] : Válogatott levelei. Szerk. és 
a bev. t anu lmány t í r t a : Köpeczi 
Béla. Bp. Bibliotheca, 1958. 367 p . 
13 t. 1 térk . 
(Aurora 10.) 

Antal F e r e n c : Hozzászólás a „Petőfi 
Sándor hír szerint elveszett '" c. 
c ikkhez. — Lobogó, 1959. 27. sz. 
2. p. 

Balázs József: Bem apó. a legendás 
hírű honvéd tábornok . Emlékezés 
a Bem [József] vezet te honvéd
sereg dicsőséges erdélyi had já ra 
tára . — N. 1958. 302. sz. 2. p. 

Balázs József: Az 1848-as szabadság
ha rc egyik legkiválóbb ka toná ja : 
Fö ldváry Károly honvédezredes . — 
N. 1958. 295, sz. 2. p. 

Balázs József: Guer i l l aharcok az 
1848—49-es szabadságharc idején. — 
KSz, 1958. 10. sz. 163—170. p. 

Budavár . [ í r t a : | Cs. I. — Népszava, 
1959. 117. sz. 3. p. 

Bulharyn, (Jerzy) t ábornok emlék
i ra ta i a m a g y a r szabadságharc ró l . 
IKözli:] (Divéky Adorján.) — HK, 
1959. 2. sz. 86—129. p . 

Deák Gábor : For rása ink Borsod-
Abaúj -Zemplén megyének az 1848/ 
49-es szabadságharcban játszot t 
szerepéről . — Borsodi Szemle, 
1959. 2. sz. 23—25. p. 

Dezsényi Miklós : Az 1848—49. évi ma
gyar szabadságharc honvédségé
nek fegyvernemei , t ábor i szolgá
lata és seregtest szervezete . —• 
KSz, 1958. 6. sz. 88—96. p . 

Dienes A n d r á s : Petőfi (Sándor) a sza
badságha rcban . Bp. Akad . K. 1958. 
643 p . 46 t. 2 térk. mell. 
( I rodalomtör ténet i k ö n y v t á r 3.) 

Dienes A n d r á s : Petőfi (Sándor) a 
szabadságharcban . Kand idá tus i ér
tekezés tételei . [Kiad. a.] (Tudo-

Heckenast Gusz táv : Adatok Bot tyán 
J ános életéhez (1676—1682.) — Tör
ténelmi Szemle, 1958. 1—2. sz. 215— 
217. p. 

Heckenast Gusz táv : Vak Bot tyán 
[János] , (Halálának 250. évforduló
jára . ) — Élet és T u d o m á n y , 1959. 
47. sz. 1475—1478. p. 

Perjés Géza: Vak Bot tyán (János) si
ke re inek egyik t i tka . — N, 1959. 
295. sz. 4. p. 

Szőcs F e r e n c : Akit ka toná i Bot tyán 
[János] a p á n k n a k neveztek. — Lo
bogó, 1959. 28. sz. 6. p . 

Tgth G y u l a : Balogh Á d á m k u r u c b r i 
gadéros . Bp. Zrínyi K. 1958. 317 p. 
4 t. 

Komoróczy György : A ka tona i köz
igazgatás szervezete a Debreceni 
kerü le tben 1723—1849 között . (Pro
vincialis commissar ia tus dis tr ic-
tus Debreceniensis .) — HK, 1959. 
2. sz. 130—166. p . 

mányos Minősítő Bizottság.) Bp. 
Akad. ny. 1959. 9. p. 

Dienes A n d r á s : Petőfi (Sándor) ka to 
nai k i tünte tése . — N, 1959. 83. sz. 
2. p. 

Dienes And rá s : 1849. jú l ius 31. P e 
tőfi [Sándor] ha lá l ának 110. évfor
dulója. — Magyar Rendőr , 1959. 
31. sz. 2. p . 

Zentai Tibor : „Petőfi Sándor hír sze
r int e lveszet t ." — Lobogó, 1959. 
18. sz. 3. p. 

Dienes A n d r á s : Hol veszet t el Petőfi 
Sándor . (Válasz Zentai Tibor cik
kére.) — Lobogó. 1959. 21. sz. 12. p . 

Zentai Tibor : Hol veszet t el Petőfi 
Sándor? Viszontválasz Dienes 
Andrá snak . — Lobogó, 1959. 36. sz. 
6. p. 

Mezősi Káro ly : Viszontválasz Dienes 
Andrá snak „A bronzszobor vagy 
a kö l tő?" c. hozzászólására . — HK, 
1958. 1—2. sz,. 158—200. p. 

Zentai Tibor : Segesvár, 1849. júl ius 
31. — Népszava, 1958. 179. sz. 4. p . 

Kossuth Lajos összes munká i . 12. 
Kossuth Lajos 1348 49-ben. 2. Kos
suth Lajos az első m a g y a r felelős 
min i sz té r iumban . 1848. április— 
szeptember . Sajtó alá rend. Sin-
kovics Is tván. [Kiad. a] Magyar 
Tör téne lmi Társu la t . Bp. Akad . K. 
1957. [1958.] 1098 p. 1 t. 
(Magyarország ú j abbkor i tö r t éne
tének forrásai.) 

Kovács József — Balázs József: Som-
lyai Is tván 48-as honvédt isz t nap ló 
jából . [Okmánytár . ] — HK, 1958. 
1—2. sz. 259—287. p . 

1848—1849. ÉVI SZABADSÁGHARC 
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Kun József — Böhm J a k a b : Kossuth 
Lajos levelei Nemeské r i Kiss Mik
lóshoz. (II—III. Közlemény.) [Ok
mánytá r . ] — HK, 1958. 1—2. sz. 
221—258., 3—4. sz. 225—284. p . 

Mann Miklós: B u d a v á r os t roma. — 
Logobó, 1959. 8. sz. 3. p . 

Mann Miklós: Világos. — Lobogó, 1959. 
19. sz. 6. p. 

Molnár I s tván : 1848 a j á szapá t i ak em
lékezetében. — Tiszapar t , [1958. 

d e c ] 43—46. p . 
Molnár P á l : B u d a v á r visszavétele. A 

honvédhadse reg dicső fegyver té
nyének n o . évfordulója. — N, 
1959. 117. sz.. 2. p . 

Nagy Ká ro ly : A szabadságha rc egyik 
hőse volt. Emlékezés Czetz J á n o s 
t ábornokra . — N, 1958. 134. sz. 3. p . 

Perjés Géza: Gondoskodás az a lá ren
del tekről . I. Az el látás fontossága. 
II. Ju t a lmazás és bün te té s . III—IV. 
A pa rancsnok i gondoskodás min ta 
k é p e : Bem József t ábo rnok . — N, 
1958. 220. sz. 2., 221. sz. 2., 222. sz. 
2., 223. sz. 2. p . 

Simkovics Gyu la : Soproni á ldozat a 
haza o l tá rán 1848-ban. — Soproni 
Szemle, 1958. 3. sz. 253—256. p . 

Szentiványi Gyö rgy : Körös ladány tó l 
a Domenico Pan theon ig . (Tüköry 
Lajos.) — Lobogó, 1959. 35. sz. 
6. p . 

Az [Orosházi] Szántó Kovács Múzeum 
évkönyve. (Szerk. Nagy Gyula.) 
Orosháza — Bp. Múzeumok Közp. 
P r o p . í rod. 1959. 226 p . 17 t. 
4 té rk . 
A kötet t a r t a lmábó l : 
Szabó Mihály . . . verses históriája 
az 1866-os königgrä tz i csatáról . 
Közli: Szabó Ferenc . 

Harsányt J á n o s : Ada lékok a főbb 
hadviselő felek s t ra tégia i felvonu
lásához az első (1914—1918) világ
h á b o r ú b a n . — KSz, 1958. 8. sz. 
110—116. p . 

Ada lékok a m a g y a r hadművésze t k i 
emelkedő eseményeihez . [Közli:] 
a Hadtör téne lmi Intézet m u n k a k ö 
zössége. [II. rész:] (Az első világ
háború . Doberdói csopor t harca i . 
A Magyar Tanácsköztársaság . ) — 
Ho, 1958. 5. sz. 79—95. p . 

Puskás J u l i a n n a : Ada tok a hadigaz
dálkodás k ia laku lásához és rend
szeréhez Magyarországon az első 
v i lágháború idején. — TörtSz, 
1958. 1—2. sz. 136—153. p . 

Spira Gyö rgy : A m a g y a r for radalom 
1848—49-ben. (A nemzet iségi k é r 
déssel foglalkozó alfejezeteket 
Ara tó End re írta.) [Kiad.] A Ma
gya r T u d o m á n y o s Akadémia Tör 
t éne t t udomány i Intézete. Bp. Gon
dolat, 1959. 676 p. 4 térk . 

Spira Gyö rgy : A Neue Rheinische Zei
tung utolsó c ikke a magya r sza
badságharc ró l . TörtSz, 1959. 1—2. 
sz. 25—36. p . 

Szokoly E n d r e : Vác, 1849. A h a r m a d i k 
zászlóalj muszká ja . — Lobogó, 
1959. 15. sz. 3. p . 

Tüskés T ibor : Diákéle t a magyar-
r e fo rmkorban . (Részletek egy sza
badságha rcos honvéd [Vinkovics 
Antal] önéle t ra jzából . — Pedagó
giai Szemle, 1958. 3. sz. 250—256. p . 

Temesváry F e r e n c : 110 éve hal t meg 
Gábor Áron. — N. 1959. 153. sz. 
4. p . 

Urbán A ladá r : A nemzetőrség önkén 
tes mobilizációja- 1948 n y a r á n . — 
HK, 1958. 3—4. sz. 124—150. p. 

Urbán A ladá r : A szabadságharc első 
honvéd egységei . A pákozdi csata 
110. évfordulójára . — Élet és Tu-
mány , 1958. 39. sz. 1219—1222. p . 

A magyaro r szág i munkásmozga lom. 
1848—1917-ig. (Kidolg.) a Magyar 
Szocialista M u n k á s p á r t Központi 
Bizo t t ságának Pá r t t ö r t éne t i In té 
zete. (,,A m a g y a r m u n k á s m o z g a 
lom t ö r t é n e t e " munkaközössége . ) 
Bp. Kossuth K. 1959. 223 p . 
(Tananyag a Magyar Szocialista 
M u n k á s p á r t Magya r m u n k á s m o z 
galom tö r t éne te t anfo lyam szá
mára . 1. évf. 1.) 

Aranyossi Magda : A m a g y a r nők az 
első v i l ágháborúban . (Emlékezés 
a nők nap ja alkalmából . ) — Elet 
és T u d o m á n y , 1959. 10. sz. 291— 
294. p. 

Az [Orosházi) Szántó Kovács Múzeum 
évkönyve . (Szerk. Nagy Gyula.) 
Orosháza. — Bp. Múzeumok Közp. 
P rop . í rod . 1959. 226. p . 17 t. 
4 térk . 

A kötet t a r t a l m á b ó l : 
Fancsovits G y ö r g y : Az első világ
hábo rú háborúe l l enes mozgalmai . 
Az 1918-as Őszirózsás F o r r a d a l o m 
és a Tanácsköz tá r saság Orosházán 
és k ö r n y é k é n . 

MAGYARORSZÁG HADTÖRTENELME, 1850—1914. 

ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 
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Komjáthy Miklós: A breszt- l i tovszki 
béke tá rgya lá sok anyaga a bécsi 
S taa t sa reh ivban . (Prob lémák a 
legú jabbkor i i r a t t an köréből.) — 
Levél tár i Köz lemények , 1958. 129— 
150. p . 

Ma 40 éve. 1918. ok tóber 17.: Tisza (Ist
ván) beje lent i a h á b o r ú elveszté
sét. — Magyar Nemzet , 1958. 245. 
sz. 5. p . 

Merényi László: A m a g y a r újságok 
üdvözl ik a debreceni honvédek 
kiá l lásá t a cseh szabadságér t 1918-
b a n . (Hadtör téne lmi apróságok.) 

— HK, 1958. 3—4. sz. 191—194. p. 
Győri Illés I s tván : A lánchídi csata 

évfordulója . Visszaemlékezés az 
1918-as vé res hétfőre. — Népszava, 
1958. 254. SZ. 2. p. 

LatinKa Sándor ha rc té r i feljegyzései 
(1916—1918.) [Közli:] (Szabó Gyula.) 
— HK, 1959. 2. sz. 253—259. p. 

Zsigmond Lász ló : Az Osztrák—Magyar 
Monarchia szét törése és a nemzet 
közi erőviszonyok. — Sz, 1959. 1. 
sz. 70—101. p . " 

Pintér I s t ván : Emlékezés a pécsi 6-os 
honvédekre , akik a békéé r t ha r 
coltak. — Népszabadság, 1958. 118. 
sz. 8. p . 

Parragi Gyö rgy : 1918 május 20-ról. — 
Dunán tú l i Napló, 1958. má jus 20. 
[A pécsi ka tona i lázadás és a bá 
n y a m u n k á s s á g . ] 

Kun József: A pécsi ka tona lázadás 
1918-ban. — KSz, 1958. 4. sz. 121— 
127. p . 

Baráth László: Hogyan lett f lot ta
pa rancsnok a kenderes i hóhé r? A 
k. u. k. hadif lot ta volt másodosz 
tá lyú tengerészének v i sszaemléke
zései a polai matrózlázadásról . — 
N, 1959. 50. sz. 7., 51. sz. 5. p . 

Lukács Angéla : A szemtanúk jelent^-
keznek. [Cattaro.] — Érdekes Ü j -
ság, 1958. 5. sz. 3. p . 

Hetes Tibor — Dezsényi Miklós: F lo t 
tafelkelés Bocche di Ca t ta roban 
(1918). — HK, 1958. 1—2. sz. 92— 
116. p . 

Heltai A n d r á s : A m i k o r vörös zászló 
lenget t a Szent György c i rkálón. 
— N, 1958. 4. sz. 2. p . 

Deményi — Molnár [Pál] : Vörös lo 
bogó a „Sank t Georg" ci rkáló á r 
bocán. A ca t ta ro i matróz-felkelés 
emlékére . — N, 1958. 27. sz. 4. p . 

Balázs József: Az oszt rák—magyar 
hadse reg felbomlása és a m a g y a r 
polgári demokra t i kus fo r rada lom 
győzelmének ka tona i vonatkozása i 
1918-ban. — HK, 1958. 3—4. sz. 
3—17. p. 

Tóth Sándor : Az 1918-as polgári d e 
mokra t i kus for rada lom k a t o n a p o 
li t ikája és a KMP harca a h a d 
sereg megnyeréséér t . — KSz, 1959. 
2. sz. 94—100. p . 

Ünnepi ülés a Magyar Tudományos-
Akadémián az 1918. évi ok tóber i 
for radalom 40. évfordulója a l ka l 
mából (1958. ok tóber 31.) (Krónika.) 
— Sz, 1959. 1. sz. 183—188. p . 

MAGYAR INTERVENCIONALISTÁK 
A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOMBAN 

ÉS A SZOVJETUNIÓ POLGÁRHÁBORÚJÁBAN 

Ágoston J e n ő : Az a ranyvona t . 
( visszaemlékezése.) — PK, 1958. 
1. sz. 215—219. p. 

Arató E n d r e : Magyar , cseh és szlovák 
m u n k á s o k együ t tműködése a Nagy 
Október t követő for rada lmi fellen
dülés időszakában . (1917—1920.) — 
Sz, 1959. 1. sz. 49—69. p . 

Bertalan I s tván : Egy harcos élet. 
Varga Gyula András ny . a l tábor
nagy 1890—1959. — N, 1959. 201. sz. 
3. p . 

Bihari József: Míg csillag ragyog az 
égen. — Népújság (Eger), 1959. 
okt. 31. [Erős Miklós egykor ma
gya r t ex t i lmunkás , je lenleg cser-
nigovi lakos , 43 év u t án haza lá to
ga to t t és e lmondta é lménye i t az 
oroszországi po lgá rháború ide
jéből.] 

Csépi József: Egy deszki öreg pa
raszt [Varga István] emlékezése a 
Nagy Október i Szocialista F o r r a 
da lomra , Leninre . — Tiszatá j , 1958. 
nov. 6. p . 

Csugunov, M.: A m a g y a r in t e rnac io 
na l i s ták ha rca a szovje thata lomért 
Szibér iában. — PK, 1959. 2. sz. 
195—206. p. 

D o k u m e n t u m o k az OK(b)P m a g y a r 
csopor t jának tör ténetéből . 1918— 
1919. (Közli: Milei György.) — PK, 
1958. 1. sz. 165—189. p . 

Az Egri Pedagógia i Főiskola É v k ö n y 
ve. — Acta Academiae P a e d a g o -
gicae Agriensis . 5. Szerk. B a k o s 
József. Eger, 1959. Borsodm. ny . 
Miskolc, 684 p . 4 t. 
A kötet t a r t a lmábó l : 
Friedrich S á n d o r n é : A Nagy Ok
tóberi Szocialista Fo r r ada lomban 
és az in tervenciósok elleni h a r c b a n 
részt vett in ternacional i s ta e m 
lékezései . 

Gábor S á n d o r n é : Az ' oroszországi 
for radalmi mozga lmak visszhangja 
a m a g y a r dolgozók hadifoglyok
hoz ír t leveleiben. — PK, 1958. 
2. sz. 136—146. p . 

290 



Gerencsér Miklós : Száz nehéz ütköV 
zettaen.. (Csányi Frigyes.) — Nép
szabadság, 1958. 133. sz. 8. p . 

Györkéi J e n ő : Szovjet-Oroszország
ban harcoló m a g y a r in te rnac io
nal is ták a M a g y a r Tanácsköz tá r 
saság megsegí téséér t . — KSz, 1958. 
5. sz. 94—100. p . 

Györkéi J e n ő : Gav ró Lajos, a legen
dásh í rű v ö r ö s p a r a n c s n o k . — N, 
1958. 30. sz. 2. p . 

Györkéi J e n ő : Valent in László, a p r o 
le tá r fo r rada lom ka tonája . — N, 
1958. 34. sz. 2. p . 

Legújabbkor i Tör t éne t i Múzeum év
könyve , l. (Szerk. Gerelyes Ede, 
Lengyel Is tván.) Bp. F rank l in ny . 

: 1959. 153 p. 
A köte t t a r t a l máb ó l : 
Kiss Sándor — Lengyel I s tván : 
Oroszországi m a g y a r hadifogoly 
emlékek. 

Ligeti Károlyról . Szófia Vehckovics— 
Ligeti v isszaemlékezései . Ford . 
Nyilas Vera. — PK, 1958. 4. sz. 
142—164. p . 

Kun József: Ligeti Károly , a rendí t 
hetet len ha rcos példája . — N, 1958. 
293. sz. 3. p . 

Térbe Lajos: „Mi is ott leszünk a 
végső nagy c s a t á b a n . " (Ligeti Ká
roly.) — N, 1959. 127. sz. 2. p . 

A magya r in te rnac iona l i s t ák részvé
tele a Nagy Október i Szocialista 
F o r r a d a l o m b a n és a fiatal szovjet 
á l lam véde lmében . A Szovjetunió 
in t e rnac iona l i zmusának ha t á sa a 
m a g y a r t á r s a d a l o m fejlődésére. 
(Előadás.) B p . Zr ínyi K. [1958.] 
18 p . 

Makker, J . Sz.: Az én második h a 
zám. — D u n á n t ú l i Napló, 1959. n o 
vember 7.' [A Szovjetunióban le
te lepedet t volt m a g y a r hadifogoly 
részvétele a po lgá rháborúban . ] 

[Matveev] Matvejev, I. V.: Magyar 
in te rnac iona l i s ták részvétele a 
szovje tha ta lom megte remtéséé r t 
és megsz i lá rd í tásáér t vívott h a r c 
ban Szibér iában. (1917. február— 
1921.) — Sz, 1959. 2—4. sz. 335— 
355. p . 

Müller, A r m a n d : A for rada lom t ü 
zében. Egy vörösgárd is ta osztag
pa rancsnok visszaemlékezései . 
1917—1920. (V p lamen i revoljucii . 
Ford. Honfi József.) Bp. Zr ínyi K. 
1959. 188 p . 
(Fegyver a munkáskézben . ) 

Münnich F e r e n c : Háború , hadifogság, 
forradalom. — Élet és I rodalom, 
1959. 12. sz. 1., 4., 13. sz. 4—5. p . 

Németi La jos : Egy m a g y a r m u n k á s 
az orosz fo r rada lomban . (Veterá
nok visszaemlékezései .) — HP , 
1958. 10. sz. 875—879. p . 

Salamon P á l : Legendás napok . (De-
vecska K á l m á n visszaemlékezései .) 
— Népszabadság , 1958. 95. sz. 4. p . 

Szatmári Gábor : Fegyverben . (Fo
dor Mihály) [visszaemlékezése az 
in te rvenc iósok elleni ha rcok ra . 
1918—1921.] — Esti Hí r lap , 1959. 68. 
sz. 4. p . 

S z e m t a n ú k a n a g y napokró l . A Vö
rös Gá rda pa rancsnoka . (Garasin 
Rudolf.) — N, 1959. 261. sz. 7. p . 

[Szubaev] Szubajev, N. : Az Oroszor
szági K o m m u n i s t a (bolsevik) Pá r t 
Kazán Kormányzóság i Bizottsága 
mel le t t m ű k ö d ő külföldi k o m m u 
nis ta csopor t t evékenysége (1918— 
1919). — PK, 1959. 2. sz. 207— 
220. p . 

Tomáši Mihá ly : Egy öreg m a g y a r bol
sevik emlékei . — Negyven év u t án 
i t thon. — Csongrádmegye i Hír lap , 
1959. n o v e m b e r 7. 
[Dezső Lajos egykor i hódmezővá-

. sá rhe ly i kőműves , volt hadifogoly, 
majd holhozelnök életéről.] 

Tóth J . Bé la : A Nagy Október i Szo
cialista F o r r a d a l o m ha tá sa az 
oroszországi m a g y a r hadifogoly
mozga lom ideológiai fej lődésére. 
— Értes í tő , 1959. 1. sz.. 25—34. p . 

Varga Gyula Andrá s ny . a l t ábornagy 
1890—1959. [Nekrológ.] — N, 1959. 
200. sz. 3. p . 

Veiikaja Okt jabr ' szka ja Szocialiszti-
cseszkaja Revoljucija i Vengri ja . 
Szborn ik sz ta te j . Bp. Akad . K. 
1959. 183 p . 
A köte t t a r t a l m á b ó l : 
Györkéi J [ enő ]—Józ sa A[n ta l ] : 
Vengerszkie in ternacional isz tü v 
Velikoj Okt jabr ' szkoj Szocialiszti-
cseszkoj Revoljucii i v g razs -
danszkoj vojne. 

Zele F e r e n c : A [kazáni] kazany i ba 
tai l lon m a g y a r ka toná i . — Magyar 
Ifjúság, 1958. február 22. 
[A Marx Káro ly zászlóalj volt p a 
r a n c s n o k a m a g y a r baj társairól . ] 

Zsombor J á n o s : A tr ipoljei e m l é k m ű 
tör téne te . A Komszomol fennál lá
s á n a k 40. évfordulójára . — Népsza
badság , 1958. 260'. sz. 6. p . 
[A komszomol i s t ák és a m a g y a r 
in te rnac iona l i s t ák hősi küzde lme 
1919. j ú n i u s á b a n a po lgá rhábo rú 
ban , Kiev közelében.] 
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A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG HADTÖRTÉNELME. 
A MAGYAR, TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI, 

IRODALMA 

lEV.erkilencszáztizenküenc] '1919. Ta
nácsköz tá r saság i e seménynap tá r . 
(Kiad. az] Országos Széchényi 
Könyv tá r [és a] Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtá r . Bp. OSzK. 1959. 
14 lev. 

Forgács S á n d o r n é — B. Jávorka Éva : 
Válogatott bibliográfia a Magyar 
Tanácsköz tá r saság évfordulójához. 
— HP, 1959. 1. sz. 99—104. p. 

A forradalmi időszak és a Magyar 
Tanácsköz tá r saság főbb e semé
nyeinek kronológiája . [Kiad. a 
Magyar Nemzet i Múzeum.] [Bp. 
Házi soksz. 1959.] 30 p . 

(Gábor Imréné) — (Orbán I lona) : A 
magya r Tanácsköz tá r saság p laká t 
jai, (összeál l . — —. Bev. P ó r Ber-
taaln.) [Kiad.] az MSZMP Pár t tö r 
ténet i Intézete . Bp. Kossuth K. 
1959. 27 p . 48. mell. 

Kardos Józsefné Benke í r en : Nagy 
idők tanú i . Adatok a polgári for
rada lom és a Magyar Tanácsköz
tá r saság Szolnok megyei saj tójá
nak tör téne téhez . .— Jászkunság , 
1959. 1. sz. 17—25. p . 
(Bibi. 23—25. p.) 

Komoróciy G y ö r g y : A Magyar Ál
lami Levé l tá rak t anácsköz tá r sa 
sági i r a t anyagá ró l készült t emat i 
kai i smer te tő lel tár elmélet i és 
munkasze rvezés i tapasz ta la ta i . —r 
Levéltár i Híradó, 1959. 1—2. sz. 
7—14. p. 

Komoróczy György — Szűcs László: 
A Magyar Tanácsköz tá r saság tör
ténetének forrásai a terüle t i Ál
lami Levé l tá rakban . — Levél tár i 
Közi. 1959. 48—168. p . 

Kun József: A Magyar Tanácsköz tá r 
saság tö r téne tének forrásai a Had
tö r t éne lmi Levél tárban. — Levél
t á r i Közi. 1959. 169—179. p . 

A Magyar Tanácsköz tá rsaság esemé
nye inek időrendi táblázata . (1919. 
márc ius 21.—1919. augusz tus 1.) 
(összeál l . Szabó Gizella.) — PK, 
1959. 1. sz. 223—242. p. 

A Magyar Tanácsköz tá rsaság tö r t éne
tének forrásai a Központi Gazda
sági Levél tá rban. Í r t ák : Incze 
Miklós, Jené i Károly stb. — Le
vél tár i Közi. 1959. 180—208. p . 

Györffy Sándo r : A Magyar Tanács 
köz tá rsaság tö r téne tének forrásai 
az Országos Levél tárban. — Levél
tári Közi. 1959. 10—48. p. 

Nagy László: A Tanácsköztársaság 
Veszprém megyei sa j tójának cikk
bibliográfiája. Veszprém. Megyei 
Könyvtár . 1959. XVII, 207 p. 

Tanácsköz tá r saság i ap rónyomta tvá 
nyok az Egyetemi Könyvtá rban . 
[Bibliográfia.] összeál l . Tóth 
Andrá s . [Bev.| (Mátrai László.) 
Bp. Felsőokt . Jegyzeteli , soksz. 
1959. 19 p. 
(Az Egyetemi Könyvtár k iadvá
nya i 7.) 

(Tiszay A n d o r — M u n k á c s i P i roska — 
Remete László): A Magyar Tanács 
köz tá rsaság röplapja i . Bibliográfia 
és d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y . (Az 
Orsz. Széchényi Könyv tá r anyagá t 
Munkácsi Pi roska , az e lőzmények 
anyagá t Remete László dolg. fel. 
Szerk. és jegyz. ell. Tiszay An
dor.) Bp. Főv. Szabó Ervin Könyv
tár . — OSZK, 1959. 299 p. 60 t. 

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG VEZETŐI 
Györkéi J e n ő : Kun Béla, a m u n k á s 

mozgalom k iemelkedő egyénisége. 
— N, 1958. 43. sz. 2. p. 

Gadanecz Béla : A for radalom vezér
k a r á b a n . Landler J enő életéből. 
P ráca K. 1959. 201 p . 8 t. 
Bp. — Brat is lava , Táncsics K. — 

Kerekes I s t v á n : „Az ö reg" — L a n d 
ler J e n ő ha l á l ának ha rmincad ik 
évfordulójára . — Élet és Tudo 
mány . 1958. 18. sz. 547—549. p . 

Komoróczy G y ö r g y : Landler J e n ő 
Debrecen-ben. — Alföld, 1959.. 124— 
132. p . 

Csák Gyu la : Augusztus i é jszaka. 
(Landler J enő) [regényes é le t ra j 
za.] Bp. Móra K. 1959. 52 p . 

Stromfeld A u r é l : Válogatott í rása i , 
összeál l , és bev. Hetes Tibor. 
[Kiad. a] Had tör téne lmi Levél tár 

és Múzeum. Bp. Zr ínyi K. 1959. 
382. p. 1. t. 

Hetes T ibor : Stromfeld Aurél . — KSz, 
1959. 10. sz. 92—99. p. 

Tamás A ladá r : Stromfeld Auré l em
lékezete . — Élet és I rodalom, 1958. 
43. sz. 4. p . 

A p ro l e t á rd ik t a tú ra odaadó harcosa . 
Emlékezés Stromfeld Auré l ra . — 
N, 1958. 221. sz. 2. p. 

Hegedűs Géza : ' Stromfeld Aurél em
lékezete . — Élet és I rodalom, 1958. 
38. sz. 5. p . 

Hofman Éva : A m u n k á s o k hadvezére . 
80 éve születet t Stromfeld Aurél . 
— Népszava, 1958. 221. sz. 3. p . 

Hegedűs Géza : A hadvezér . (Stromfeld 
. Auré l életéről.) Bp. Móra K. 1958. 

85 p . 
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Földes Pé t e r : A túlsó par t ró l . (Strom
feld Aurél é le t regénye.) Bp. Kos
su th K. 1959. 483 p . 8 t. 
[Bibliogr. 480—482. p.] 

Münnich F e r e n c : Moszkvától — Bu
dapest ig. Részlet egy készülő ön
élet í rásból . —- Kor tá r s , 1958. 11. sz. 
635—645. p . 

Münnich Ferenc e lv tá rsnak , a Minisz
t e r t anács e lnökének életrajza. — 
N, 1958. 24. sz. 3. p . 

Már t í rok emlékezete . (Korvin Ottó, 
László Jenő.) — Népszabadság , 
1959. 304. sz. 2. p . 

Szőcs F e r e n c : „Margi t körú t i fogház
b a n . " László J e n ő és Korvin Ottó 

Erényi Tibor : A Magyar Tanácsköz
tá rsaság k ik i á l t á sának 40. évfor
dulójára rendeze t t t u d o m á n y o s 
ülésszakról . — Tá r sada lmi Szemle, 
1959. 6. sz. 78—83. p . 

L[évai Jánosné] Nagy Zsuzsa : Beszá
moló a Tanácsköz tá r saság 40. év
fordulójára rendeze t t t udományos 
ülésszakról . (Krónika.) — Sz, 1959. 
2—4. sz. 697—714. p . 

T u d o m á n y o s ülésszak a Magyar Ta
nácsköz tá r saság 40. évfordulója al-

Cherestesiu, Victor : A románia i m u n 
kásosztá ly és az 1919-es m a g y a r 
országi p ro le tá r fo r rada lom. Rész
letek e lőadásából . — Időszerű 
Kérd. 1959. 3. sz. 34—41. p. 

Diákok a Magyar Tanácsköz tá r sasá 
gért. Kiad. a Magyar Kommuni s t a 
Ifjúsági Szövetség Központi Bi
zottsága. Bp . Kossuth K. 1959. 
44 p . 
([Magyar K o m m u n i s t a Ifjúsági 
Szövetség.] Segédanyag az egyete
mi és főiskolai ifjúsági a k a d é m i á k 
előadói számára . ) 

D o k u m e n t u m 1918—19. hősi harca i ró l . 
A Vörös Újságról . —. Tá r sada lmi 
Szemle, 1958. 12. sz. 89—93. p. 

Évfordulón. (1919. márc ius 21.) — PK, 
1959. 1. sz. 1—13. p. 

Fel' vörösök p ro le tá rok . . . (Irta, ösz-
szeáll.) [ésl k iad. [a] BM Hatá r 
őrség Poli t ikai Csoportfőnökség. 
[111.] (Németh János.) [Bp.] Zrí
ny i ny . 1959. 126 p . 
([Határőrség.] A sorozott á l lomány 
tananyaga. ) 

A for radalom h í rnöke . A Vörös Ü j -
ság megje lenésének 40. évforduló
já ra . — Népszabadság , 1958. 290. sz. 
5. p . 

m á r t í r h a l á l á n a k 40. évfordulóján. 
Lobogó, 1959. 39. sz. 2. p . 

A legendás h í rű vöröskomisszár . Ka
r ikás Fr igyes . I r t a : J. R. — N, 1958. 
188. sž. 2. p . 

Györkéi J e n ő : Kel lner Sándor , a 
pá r t ka toná ja . — N, 1958. 38. sz. 
2. p . 

A pro le tá r fo r rada lmár . (Mosolygó 
Antal.) [Irta:] F. J. — N, 1959. 
68. sz. 9. p . 

Molnár P á l : N é h á n y a n azok közül, 
ak ik až élre ál l tak. — N, 1958. 272. 
sz. 7. p. 

ka lmábó l (1959. márc ius 16—21.) 
(Krónika.) — Sz, 1959. 1. sz. 189— 
190. p . 

T u d o m á n y o s ülésszak a Tanácsköz tá r 
saság k ik i á l t á sának 40. évforduló
ján . — MTA" Társ . tör t . Tud . Oszt. 
Közi. 1959. IX. köt . 3—4. sz. 239— 
258. p . 

T u d o m á n y o s ülésszak a Magyar Ta
nácsköz tá r saság mega l aku lá sának 
40. évfordulója a lka lmából . — Ma
gyar . T u d o m á n y , 1959. 4. sz. 189— 
192. p . 

Gáti Vi lmos: Az 1919-es Magyar Ta
nácsköz tá rsaság tör ténetéből . (Elő
adásvázlat . ) — HP, 1958. 2. sz. 151— 
158. p . 

Gazsi József: A p ro le t á rd ik ta tú ra 
ha jna lán . — Hatá rőr , 1959. 9. sz. 
5. p. 

(Greskó Ibolya—Rajmon Gyula ) : 
F o r r a d a l m i tavasz Rákosmen tén . 
1919. Bp. F[őv.] Nyomda ip . V. ny. 
1959. 23 p . 

Hajdú T ibor : A Magyar Tanácsköz
tá r saság tö r téne tének n é h á n y kér 
dése. — Sz, 1958. 1—4. sz. 364 — 
387. p . 

Hajdú T ibor : Március huszonegyedi 
ke , (Adatok a Magyar Tanácsköz
t á r saság k ik iá l t á sának tö r téne té 
hez.) Bp . Akad. K. 1959. 89 p . 
(Értekezések a tör téne t i t u d o m á 
nyok köréből . U. S. 15.) 

A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t 
j á n a k ha rca a burzsoá hadsereg 
fo r rada lmas í t ásáé r t és a m u n k á s 
osztály felfegyverzéséért 1918 
őszén és 1919 tavaszán . D o k u m e n 
tumgyű j t emény , (összeáll . Kun J ó 
zsef.) — HP, 1959. 1. sz. 46—56. p . 

Kral, Vaclav: A Magyar és a Szlovák 
Tanácsköz tá r saság kapcsola ta i . 

TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK 
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJÁRA 

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ 
TANULMÁNYOK ÉS CIKKEK 
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(Részlet előadásából.) — Jász 
kunság , 1959. 1. sz. 40—43. p. 

Kun József: A prolenárszol idar i tás 
nagyszerű példája . A Magya r Ta
nácsköz tá r saság k ik i á l t á sának 
nemzetközi visszhangja. — N, 1959. 
68. sz. 9. p . 

A külső és belső e l lenforradalmi erők 
szervezkedése a Magyar Tanács 
köz társaság megdöntésére . Doku
m e n t u m g y ű j t e m é n y , (összeál l . 
Kun József.) — HP, 1959. 6. sz. 
573—582. p . 

Legnagyobb forradalmi h a g y o m á 
n y u n k : a Magyar Tanácsköz tá r sa 
ság. — Tár sada lmi Szemle. 1959. 
3. sz. 1—8. p . 

(Lemle Géza) : Hősökről szólnak . . . 
(A Magyar Tanácsköz tá rsaság ki
k iá l t á sának 40. évfordulójára . . . a 
középiskola i ifjúság részére h i rde
tet t m u n k á s m o z g a l m i pá lyáza t 
anyagábó l vál. és szerk. — —. 
Bev. Fehé r István.) (Baranya i fü
zetek 2.) 

A m a g y a r munkásmozga lom tö r t éne
tének válogatot t d o k u m e n t u m a i . 6. 
köt. A Magyar Tanácsköz tá rsaság . 
1919. m á r c i u s 21. — 1919. augusz tus 
1. 1. r. 1919. márc ius 21. — 1919. jú
nius 11. (Összeáll. Gábor Sándorné , 
Hajdú Tibor, Szabó Gizella.) 
[Szerk. a] Magyar Szocialista Mun
káspá r t Központi Bizot t ságának 
Pá r t t ö r t éne t i Intézete. Bp."Kossuth 
K. 1959. IX, 745 p. 

A magyarország i munkásmozga lom. 
1917—1919. A Magyar Tanácsköz tá r 
saság. (Kidolg.) a Magyar Szocia
lista M u n k á s p á r t Központ i Bizott
s ágának Pá r t tö r t éne t i Intézete . (,,A 
m a g y a r mu n k ásmozga lom tör té
n e t e " munkaközössége. ) B p . Kos
suth K. 1959. 271 p. 
(Tananyag a Magyar Szocialista 
Munkáspá r t Magyar m u n k á s m o z 
galom tör téne te tanfo lyama szá
mára . 1. évi'. 2.) 

A Magyar Tanácsköz tá r saság á l lama 
és joga. T a n u l m á n y g y ű j t e m é n y . 
Szerk. Sar lós Fá r ton . [Bev.] 
(Réczei László.) Bp. Akad. K. 1959. 
319 o. 
A köte t t a r t a lmábó l : Sarlós Béla : 
A Landle r -had tes t fo r rada lmi tör
vényszéke . — Hajdú Gyu la : A Ma
gyar Tanácsköz tá rsaság nemze t 
közi kapcsola ta i . 

A Magyar Tanácsköz tá r saság kikiá l 
tása. A forradalmi á t a l aku lás ha 
zai és nemzetközi visszhangja. Do
k u m e n t u m g y ű j t e m é n y . (Összeáll. 
Kun József.) — HP, 1959. 2. sz. 
155—165. p. 

Mód A ladá r : Magyar prológ. [Rész
let a szerzőnek a Tanácsköz tá r 
saságról készülő t anu lmányából . ] 
— Valóság, 1958. 1. sz. 13—28. p. 

Molnár Er ik : A Magyar Tanácsköz
tá r saság tör téne lmi je lentősége. — 
TörtSz, 1959. 1—2. sz. 1—7. p . 
U. a. — Magyar T u d o m á n y , 1959. 
4. sz. 171—177. p . 
U. a. — Acta Historica. 1959. T. 
VI. Nr. 3—4. 229—238. p. 

Műnk Ká ro ly : A nyuga t i h a t a l m a k 
a k n a m u n k á j a 1919-beh a Tanács -
Magyarország ellen. — N, 1959. 66. 
sz. 5. p . 

Münnich F e r e n c : Tör ténelmi évfor
duló. (1919. márc ius 21.) — Magyar 
Rendőr , 1959. 12. sz. 1—2. p. 

Nemes Dezső: A Magyar Tanácsköz-
. t á r saság tör ténelmi .jelentősége. — 

Sz, 1959. 1. sz. 1—48. p . 
U. a. — A Béke és a Szocial izmus 
Kérdései , 1959. 4. sz. 78—86. p . 

Otia I s tván : A Magyar Tanácsköz tá r 
saság 40. évfordulójára . — HP, 1959. 
3. sz. 232—239. p.' 

Réti László: Az 1919-es magya r p ro
le tá r fo r rada lom — a Nagy Októ
beri Szocialista Fo r rada lom első 
követője. — PK, 1958. 3. sz. 86— 
107. p. 

Szedő An ta l : Szívleljük meg a T a n á c s 
köz társaság tö r téne tének t anu l sá 
gait. — Levél tár i Híradó, 1959. 1— 
2. sz. 3—6. p . 

P. Szokolay Kata l in : A lengyel k o m -
munis ta sajtó a Magyar Tanács 
köztársaságról . — TörtSz, 1959. 
1—2. SZ. 128—140. p. 

A szovjet Vörös Hadsereg 51. lövész-
hadosz tá lya 459. lövészezredének 
szolidari tása a magya r m u n k á s 
osztállyal . (1919. augusz tus 7—8.) 
(Közli: Szabó Agnes. D o k u m e n t u 
mok.) — PK, 1959. 3—4. sz. 278— 
279. p. 

Szőcs F e r e n c : A Szlovák Tanácsköz
tá rsaság . — Magyar Rendőr , 1959. 
23. sz. 2. p. 

Szőcs F e r e n c : A Tanácsköztársas-ág 
b u k á s á n a k okai . — Magyar Rend
őr, 1959. 31. sz. 3. p. 

Tóth Sándor : A nemzetközi for radal 
mi munkásmozga lom segítsége a 
Magyar Tanácsköz tá r saságnak . — 
KSz, 1959. 8. sz. 97—106. p . 

Vígvári A n d r á s : Az i f júmunkásság 
részvétele a Tanácsköz tá r saság 
győzelméér t és megsz i lá rd í tásáér t 
folyó harcban . — Ipa r i t anu lókép 
zés. 1959. 3. sz. 2—5. p. 
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A MAGYAR VÖRÖS HADSEREG SZERVEZÉSE ÉS HARCAI 

A d a t o k az 1919-es m a g y a r Vörös Had
sereg egészségügyi szolgá la tának 
tör ténetéhez . [Tanulmányrészle t . ] 
— Honvédorvos , 1959. 1. sz. 1—9. p . 

Balázs József: A Magyar Tanácsköz
tá r saság honvédő háború j a 1919-
ben . Kiad. a Magyar Néphadsereg 
Had tö r t éne lmi Levél tára és Múzeu
ma. M. [kb. 1:625 000.] [Bp.] M. 
Néphads . Térk . Int . ny . 1959. 2 
csati , t .: 142x88 cm, 4 mt . 

Balázs József: A Magyar Tanácsköz-
Társaság Vörös Hadseregéneg tü
zérsége. 1—2. r. — Ho, 1959. 2. sz. 
3—16,, 3, sz, 3—13. p . 

Balázs József: A m a g y a r Vörös Had
se reg e lévülhete t len s ikere inek 
két forrásáról — N, 1958. 68. sz. 
4—5, p , 

Dezsényi Miklós: A duna i hajóraj a 
Tanácsköz tá r saság honvédő há 
ború jában . — KSz, 1958. 7. sz. 
59-^65, p, 

Dezsényi Miklós: A m a g y a r vörös du
nai hajóraj az 1919. évi honvédő 
h á b o r ú b a n . — HK, 1959. 1. sz. 73— 
96. p . 2 t. 

Dömötör Gerge ly : A 3. vörös had
osztály Losonc fe lszabadí tásáér t 
folytatot t ha rc t evékenysége 1919. 
má jus 25—31. — HK, 1959. 2. sz. 
49—85. p . 

Az [ezerkilencszáztizenkilenc] 1919. 
j ún ius 24-i e l lenforradalmi láza
dás tö r téne téhez . (Közli: Hajdú 
Tibor.) — PK, 1959. 2. sz. 240— 
272. p . 

Az [ezerkilencszáztizenkilences] 1919-
es magyar p ro le tá r fo r rada lom 
hadművele te i . (Kiad. a) Magyar 
Honvédelmi Sportszövetség. Bp. 
Zr íny i ny. 1959. 18 p. 

Földes Pé t e r : Mennye i páncé lvonat . 
[Történelmi regény az ifjúság szá
mára . ] (A fo r r á sku ta t á s t Hetes 
Tibor végezte. [111.] Biai Föglein 
Is tván . A t é r k é p e k e t Zenta i Sán-
d o r n é rajzolta.) Bp . Móra K. 1959. 
454 p . 8 t. 

G á b o r Mózes: A Nemzetköz i Ezre 
dek szervezése a Tanácsköz tá r sa 
ság idején. — T á r s a d a l m i Szemle, 
1959. 3. sz. 85—88. p . 

Gazsi József: A d iada lmas északi 
had já ra t . — Hatá rőr , 1959. 22. sz. 
5. p . 

Gazsi József: A l a k t a n y á k b a n is ér ik 
a for rada lom. — Hatá rő r , 1959. 6. 
sz. 5. p . 

Glazsi] Jfózsef]: A Tanácsköz tá r saság 
dicsőséges harca ibó l . — Magyar 
Rendőr . 1959. 20'. sz. 3. p . 

Gazsi József: A Tanácsköz tá r saság 
emlékeiből . A „Vörös Légjáró 
Csapa t " 8-ik százada. — Repülés , 
1959. 6. sz. 9. p . 

Geszti P á l : A nyolcas páncé lvona t pa 
rancsnoka . — Lobogó, 1959. 17. sz. 
4. p . 

Halász J á n o s : A pol i t ikai megbízot
tak szerepe és t énykedése k Ma
g y a r Tanácsköz tá r saság Vörös 
Hadseregében . — Értes í tő . 1959. 1. 
sz. 125—136. p . 

Hetes T ibor : A május i fordula t és a 
Vörös Hadsereg első sikerei , — 
KSz. 1959. 4. sz. 82—88. p . 

Hetes T ibor : Repü lők a sa lgótar jáni 
hadműve le t ekben , — Repülés , 1959, 
3. sz. 4—5. p . 

Hetes T ibor : A r o m á n burzsoá h a d 
sereg t á m a d á s a és a Magyar Vö
rös Hadsereg visszavonulása , — 
KSz, 1959. 3. sz. 110—115. p . 

Hetes T ibor : Tömegmozgósí tás 1919-
"ben a p ro l e t á rd ik t a tú r a véde lmé
re . — KSz, 1958. 2. sz. 121—127. p . 

Az in tervenció - kezdete . A Tanácsköz
tá r saság erőfeszítései az imper ia 
lista t á m a d ó k megfékezésére . Do
k u m e n t u m g y ű j t e m é n y . (Összeáll. 
K u n József.) — HP, 1959. 4. sz. 
387—396. p . 

Izydorczyk, J . : A lengyel hadosz tá ly 
vál lvetve küzdöt t a m a g y a r vö rös 
hadsereggel . — — beszéde az or 
szággyűlés ü n n e p i ülésén. — N é p 
szabadság, 1959. 69. sz. 3. p . 

Kovalcsih József: A bányászok m e g 
véd ték Salgótar jánt . — N, 1959. 
114. sz. 4. p . 

K[un] J [ózsef] : In tézkedések a k a 
tona i vezetés megsz i lá rd í tására . •— 
N, 1959. 107. sz. 2. p . 

Kun József: Ka tona i in tervenció a 
Magyar Tanácsköz tá r sa ság ellen. 
— N, 1959. 88. sz. 4. p . 

Kun József: A Magyar Vörös Had
sereg hősi ha rca ibó l : Az első s i 
kerek . — N, 1959. 98. sz. 5. p . 

Kun József: A május i fordulat . [A 
Vörös Hadsereg új jászervezése.] 
— N, 1959. 110. sz. 2. p . 

K[un] Jfózsef] : A miskolci győzelem. 
—N, 1959. 117. sz. 5. p . 

Kun József: Osz t rák p ro l e t á rok a 
Magyar Vörös Hadse regben . — N , 
1959. 78. sz. 4. p . 

Kun József: Szovjet-Oroszország fiai 
a Magyar Vörös Hadseregben . — 
N, 1959. 76. sz. 2. p . 

Landler J e n ő : Munkászász lóa l jak a 
fronton. — N, 1959. 68. sz. 5. p . 
(Népszava 1919. május 16-i sz.-ból.) 

Láng É v a : I smer jük meg a . T a n á c s 
köz tá rsaság hős harcosai t . Egy bá 
tor ha rcos (W allisch Kálmán) 
utolsó órái . — N, 1958. 294. sz. 
2. p . 

Liptai E rv in : Ada lékok a Magyar T a 
nácsköz tá r saság és Szovjet-Orosz
ország fegyveres szövetségének 
kérdéséhez . — HK, 1958. 1—2. sz. 
71—91. p . 

Liptai E[ rv in ] : Bor'be^ Vengerszkoj 
Krasznoj a rmi i prot iv imper ia l i sz-
t icseszkoj in tervenci i v 1919 godu. 
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Szozdanie Vangerszkoj Krasznoj 
a rmi i . Voennoe polozsenie Ven-

gerszkoj Szovetszkoj Reszpubl iki 
pe red n a p a d a n i e m imperia l isz tov. 
— Acta Historica, 1959. T. VI. 3— 
4. 287—329. p . 

liptai E rv in : A Magyar Tanácsköz
t á r s a ság ka tona i s t ra tég iá jának 
n é h á n y kérdése . — HK, 1959. 1. 
sz. 56—72. p . 

Liptai Erv in : A m a g y a r Vörös Had
sereg ha rca i 1919-ben. — Társada l 
mi Szemle, 1959. 5. sz. 17—37. p . 

A Magyar Tanácsköz tá r saság dicső
séges vöröshadserege mega laku lá 
s á n a k 40. évfordulójára . — KSz. 
1959. 2. sz. 8—13. sz. 

A m a g y a r Vörös Hadsereg d iada lme
nete . 1919. má j . 30. — jún . 11. 
(Közli: Mues Sándor . ) [Okmány
tár.] — HK, 1959. 1. sz. 175—198. p. 

A m a g y a r Vörös Hadsereg. 1919. (Vá
logatott dokumen tumok . ) (össze
áll . Hetes Tibor. Bev. Liptai Er
vin.) ľKiad.] a Magyar Szocialista 
M u n k á s p á r t Központi Bizot tságá
nak Pá r t tö r t éne t i In tézete [és a] 
Had tö r t éne lmi Levél tár és Múze
u m . Bp. Kossuth K. 1959. 530 p. 

A május i fordulat . Miskolc, Salgótar
j á n felmentése, a Vörös Hadsereg 
dicsőséges északi had j á r a t a . Do
k u m e n t u m g y ű j t e m é n y , (összeáll . 
Kun József.) — HP. 1959. 5. sz. 
502—511. p. 

Mayer Vi lmos: A m a g y a r Vörös Had
sereg 46. gy. e. III. z j . 10. százada 
a M a g y a r Tanácsköz tá r saság észa
ki h a d j á r a t á n a k ha rca iban . — 
HK, 1959. 1. sz. 97—124. p . 

Megszületet t a Tanácsköz tá rsaság di
cső Vörös Hadserege. (40 eszten
dő távlatából .) — N, 1959. 70. sz. 
5. p . 

A miskolci csata. (Riport a Reggeli 
Hír lap 1919. május 21-1 számából.) 
— Borsodi Szemle, 1959. 2. sz. 26— 
27. p. 

Molnár A n d r á s : „Riadó a B a t t h y á n y -
pa lo tában . " [A ha tvan i el lenforra
d a l márok leverése, 1919.] — N, 1959. 
77. sz. 5. p. 

Mues S á n d o r : A Magyar Vörös Had
sereg hősi harca i . (Miskolc visz-
szafoglalása, az északi hadjárat . ) — 
KSz, 1959. 5. sz. 94—100. p . 

Mues S á n d o r : A magyar Vörös Had
sereg t á m a d á s a a r o m á n bo já r 
hadse reg ellen. — A Tanácsköz tá r 
saság b u k á s a . — KSz, 1959. 7. sz. 
57—62. p . 

M Un nich F e r e n c : Az Október i For 
r ada lom és a magyar Vörös Had
sereg. — HK, 1959. 1. sz. 3—38. p . 

Münnich F e r e n c : A vörös hadsereg 
mega laku lá sa és első harca i . 
Részlet — — ,,Az október i forra
da lom és a Magyai Vöröshadse 
r e g " c. művéből . — Hatá rőr , 1959. 
18. sz. 7. p. 

Münnich F e r e n c : A vöröshadse reg 
t ámadása a t iszai fronton. 1—2. r-
— Határőr , 1959. 27. sz. 5., 28. sz. 
5. p . 
(Részlet — — ,,Az október i for ra
da lom és a m a g y a r vö röshadse 
r eg" c. művéből .) 

Néphadse regünk csak akko r felelhet 
meg nagy fe ladatainak, ha híven 
követi a Tanácsköz tá r saság Vörös 
Hadseregének hagyománya i t . Dr . 
Münnich Fe renc elvtárs , a Minisz
te r tanács e lnökének nyi la tkozata 
a „ N é p h a d s e r e g " számára . — N» 
1959. 66. sz. 1. p. 

A [nyolcadik] VIII. vörös harci re
pülőszázad. — Hajdú-Bihari Napló . 
1959. ápri l is 19. 
|A mátyásföldi gépgyár dolgozói
nak harci egysége. Közvetlenül 
Stromfeld parancsnoksága alatt 
harcoltak.] 

ÖMwang J e n ő : Magyar Tanácsköz
társaság 1919. — Vasas, 1958. m á r 
cius. [A csepeli 22. Vörös Gya log
ezred megalakulásáról . ] 

Pásztor F e r e n c : Éjjel 2 óra . . . T á 
madás . — Hatá rőr , 1959. 19. sz. 8— 
9. p. 
[Salgótarjáni ha rcok 1919-ben.] 

Pusztai I s tván : Pol i t ikai megbízot tak 
a magya r Vörös Hadseregben. — 
HP. 1959. 150—154. p . 
U. a. — N, 1959. 57. sz. 2—3. p. 

Rothziegel (Leo) e lv társ ka tonái . í r t a : 
J . R. — N, 1958. 210. sz. 6. p . 

A salgótar jáni csa ta . — Nógrádi N é p 
újság, 1958. márc ius 21. 

Sárosi Gyu la : A Tanácsköz tá r saságra 
emlékeznek. Egy repülőszázad á t 
mentése az e l lenforradalmi Sze
gedről. — Repülés , 1959. 4. sz. 4. p . 

Seidler E rnő : Szolnok — 1919. — P K , 
1959. 1. sz. 160—163. p . 

Szabó Lajos: Harcban Szolnokért . (A 
magya r Vörös Hadsereg és a szol
noki m u n k á s s á g hősi harca 1919-
ben.) — J á s z k u n s á g . 1959. 1. sz. 
1—6. p . 

Szántó Rezső: A m a g y a r Vörös Had
sereg nemzetközi a lakulatairól . — 
PK, 1959. 2. sz. 221—227. p. 

Szántó Rezső: A m a g y a r Vörös Had
sereg nemzetközi a lakulatai . — 

Részlet felszólalásából. — Ma
gya r Nemzet , 1959. 65. sz. 5. p. 

[Szőcs Fe renc? ] : A jún ius 24-e u t án i 
ka toná i helyzet. — Határőr , 1959. 
26. sz. 5. p . 

[Szőcs Fe renc? ] : Miskolc visszafog
lalása. — Hatá rő r , 1959. 21. sz. 5. p. 

Szőcs Fe renc : A r o m á n burzsoá had 
sereg e l l en támadása a Vörös Had
sereg veresége. — Határőr , 1959. 
30. sz. 6. p . 

Szőcs Fe renc : A Vörös Hadsereg d i 
csőséges északi had já ra ta . — Ma
gyar Rendőr , 1959. 22. sz. 2. p. 

SztanKó I s tván : Az 1919-es Magyai 
Tanácsköz tá r saság Vörös H a d s e 
regének megszervezése és fej lő-



dése. — Értesítő, 1959. 1. sz. 109— 
124. p. 

Tanulmányok Budapest múltjából. 13. 
(Szerk. a ,, Budapest története" 
szerk. biz. Elnök: Pesta László.) 
Bp. Akad. K. 1959. 07 p., 11 t. 
(Budapest várostörténeti monográ
fiái 21.) 
A kötet tartalmából: 
Hetes Tibor: Budapesti munká
sok felfegyverzése a Magyar Ta
nácsköztársaság védelmében. 

1 oly y esi Lajos: Egy munkásezred 
történetéből. (Hadtörténelmi apró
ságok.) — HK, 1959. 1. SZ. 143— 
150. p. 

Tömegmozgósítás a Tanácsköztársa
ság idején. [Kiad. a] Magyar Hon
védelmi Sportszövetség. Bp. Zrí
nyi ny. 1959. 15 p. 

A Vörös Hadsereg felállítása és szer
vezése az intervenciós támadás 
kezdetéig. — Dokumentumgyűjte
mény, (összeáll. Kun József.) — 
HP, 1959. 3. SZ. 279—290. p. 

A Vörös Hadsereg hű támaszai: a 
munkás tartalékzászlóaljak. [Irta:] 
V. J. — N, 1959. 93. sz. 2. p. 

Wiinmer Imre: A pécsi vörösdan
dár. — Dunántúli Napló, 1958. már
cius 20. 

VÖRÖS ŐRSÉG, HATÁRŐRSÉG 
Dicső elődeink a Vörös Örök. — Ma

gyar Rendőr, 1959. 12. sz. 6. p. 
Gál Vince: Ezernyelvű, egyszívű 

brigád. (Az 1919-es veszprémi Vö
rös őrség emlékére.) — Közép
dunántúli Napló, 1958. március 21. 

Gazsi József: Vörös jelek a Hadak 
Utján. — Határőr, 1959. 8. sz. 7. p. 

Helyén volt az eszük és a szívük. (A 
Belügyi Népbiztosság Politikai 
Osztályának Különítménye. Fikert 
Ferenc.) — N, 1958. 230. sz. 4. p. 

Kik alkották a népőrséget? Beszélge
tés Szántó Rezső elvtárssal. [Irta:] 
H. A. — N, 1959. 54. sz. 2. p. 

Kun József: A Vörös Őrség születés
napja. (40 esztendő távlatából.) — 
N, 1959. 72. sz. 2. p. 

Szabó Ferenc,: Kemény kézzel az el-
lenforradalfárokkal szemben. — N. 
1959. 92. sz. 3. p. 

Szőcs Ferenc: Akik a Tanácsköztár
saság határait védelmezték . . . — 
Határőr, 1959. 20. sz. 7. p. 

Szőcs Ferenc: Akik az első magyar 
proletárdiktatúrát védelmezték. — 
Határőr, 1959. 23. sz. 5. p. 

Szőcs Ferenc: A Belügyi Népbiztos
ság szerveinek harca 1919-ben a 
belső ellenség ellen. — HP, 1959. 
5. sz. 512—515. p. 

{Szőcs Ferenc?]: A Belügyi Népbiztos
ság politikai osztályának harca a 
proletárdiktatúra védelmében. — 
Határőr, 1959. 14. sz. 7. p. 

Szőcs Ferenc: A Belügyi Népbiztos
sá« Politikai Nyomozóosztályá-

nak harca az ellenforradalmárok 
ellen. — KSz, 1959. 6. sz. 131—134. p. 

SÍO'CS Ferenc: A határőrizet alapel
veinek kialakulása 1919-ben. — Ha
tárőr, 1959. 29. sz. 6. p. 

Szőcs Ferenc: Mi történt 1919. június 
24-én? — Határőr, 1959. 25. sz. 5. p. 

Scőcs Ferenc: A Tanácsköztársaság 
határőrségéről. — Határőr, 1959. 
13. sz. 5. p. 

[Szőcs Ferenc]: A Vörös Őrség ki
képzése és nevelése. — Határőr, 
1959. 15. sz. 5. p. 

[Vörös Őrség] A Tanácsköztársaság-
szolgálatában. Kiad. a BM Tanul
mányi és Módszertani — BM — 
ORFK Politikai (Nevelő) Osztály. 
Bp. Zrínyi ny. [1959.] Ill p. 

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG VIDÉKI ESEMÉNYEI 

Adatok a Tanácsköztársaság gyulai 
történetéhez, összeáll, a gyulai 
Erkel Ferenc gimnázium Törté
nelmi Szakköre Hunya Sándor 
vezetésével. Gyula, Békésm. ny. 
1959. 39 p. 
(A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum 
kiadványai 2.) 

Bukucs József — Rátkai István — 
Fejes András: Emlékezz! 1919—1959. 
|A Tanácsköztársaság története a 
füzesabonyi járás területén.] 
(Szerk. és összeáll — —.) Füzes
abony, MSZMP Járási Biz. 1959. 
55 p. 

(Csaba Imre:) A Tanácsköztársaság 
Veszprém megyében. [Bev.] (Pap 
János. [111.] Nagy Gyula.) Kiad. 

a Magyar Szocialisla Munkáspárt 
Veszprém megyei Bizottsága. 
[Veszprém], Pécsi Szikra ny. [1959.] 
276 p. 4 t. 

Csépi József: Amikor először gyúlt 
ki a munkások vörös csillaga a 
város felett. A Magyar Tanácsköz
társaság szegedi napjai. — Tisza
táj, 1958. dec. 8.pv 

Egy vádirat emlékeztet . . . — Komá
rom megyei Dolgozók Lapja, 1958. 
március 19. 
[Ellenforradalmi kísérlet leverése 
Császár községben tatabányai bá
nyászok segítségével.] 

[Ezerkilencszáztizenkilenc] 1919. Bor
sodi emlékek: (összeáll, a szerk. 
biz.: Gyárfás Imre, Ibos Iván stb.) 
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Kiad. a Magyar Szocialista Mun
káspárt Borsod Megyei Bizottsá
ga. Miskolc, Borsodm. ny. 1959. 
131 p., 1 t. 

Fehér András: Az 1919-es proletárdik
tatúra Hajdú megyei történetéhez. 
— PK, 2. sz. 1—52. p. 

A forradalom győzelme vidéken. A 
Forradalmi Kormányzótanács vi
déki sajtóosztályának jelentései
ből. (Közli: Hajdú Tibor.) — Sz, 
1959. 1. sz. 159—171. p. 

Gaál Endre: Az őszirószás forrada
lom győzelme Szegeden. — Tisza
táj, 1958. november. 3—4. p. 

Gaál Endre: A szegedi munkásság 
harcai 1918—1919-ben. Szeged, Ha
zafias Népfront Szeged Városi 
Biz. 1959. 55 p. 

Gulyás Sándor: A Tanácsköztársa
ság napjai Békés községben. Bé
kés. MSZMP Községi VB., 1959. 69 
p., 7 t., 1 térk. 

Horváth Ferenc: Az első proletár
diktatúra Vas megyében. (Horváth 
Boldizsár. Horváth Ferenc, Pa

lánk István tanulmányaiból.) — 
Vasi Szemle, 1959. 1. köt. 1—9. p. 

Jenéi Károly: Szabolcs-Szatmár me
gye a Tanácsköztársaság idején. 
— Időszerű Kérd. 1959. 1. sz. 23— 
25. p. 

Kecskemét és Kiskunság 1919 vörös 
lobogója alatt. Szöveggyűjtemény, 
egykori hírlapokból, összeáll, a 
Katona József Megyei Könyvtár 
munkaközössége. (Fenyvessiné 
Góhér Anna vezetésével.) Kecske
mét, Tempo soksz. Bp. 1959. 132 p. 

Kern -Mihály: Az ellenforradalmi kí
sérlet leverése Kőszegen. — Vasi 
Szemle, 1959. 1. köt. 27—30. p. 

Komoróczy György: Emlékezés a 
Tanácsköztársaság Hajdú-Bihar 
megyei történetére. — Elet és Mű
velődés, 1959. [máj.] 1—4. p. 

Kővágó László; Délszlávok a Magyar 
Tanácsköztársaságért. A Nemzet
közi Szocialista Szövetség Délszláv 
Frakciója tevékenységének vázla
tos ismertetése. — PK, 1959. 3—4. 
sz. 160—186. p. ' 

Marjalaki Kiss Lajos: A geszthelyi 
vöröskatona vértanúk. — Borsodi 
Szemle, 1958. 2. sz. 19—20. p. 

Nagy Dezső: A tanácshatalom törté
nete Cegléden. Bp. Múzeumok 
Központi Propaganda Irodája, 1959. 
92 p. 6 t. 
(Ceglédi füzetek 7.) 
A kötet tartalmából: 
A Vörös Hadsereg Cegléd-környéki 
harcai. 

L. Nagy Zsuzsa: Munkáshatalom 
Veszprémben 1919-ben. — Veszp
rémi Szemle, 1958. 1. sz. 89—98. p. 

L. Nagy Zsuzsa: A Tanácsköztársa
ság dunántúli előzményeiről. (1919. 
január — március.) — TortSz, 1958. 
1—2. sz. 174—191. p. 

Novák József Dombóvár 1919-es hő
sei és mártírjai. Szekszárd, Me
gyei Tanács VB — TIT Tolnám. 
Szerv. Szekszárdi ny. 1959. 48 p. 

Az [Orosházi] Szántó Kovács Múzeum 
évkönyve. (Szerk. Nagy Gyula.) 
Orosháza — Bp. Múzeumok Közp. 
Prop. írod. 1959. 226 p., 17 t. 4 térk. 
A kötet tartalmából: Fancsovits 
György: Az első világháború há
borúellenes mozgalmai. Az 1918-as 
őszirózsás Forradalom és a Ta
nácsköztársaság Orosházán és kör
nyékén. 

A pécsi vörös dandár akciói és fel
oszlása. — A hősi múlt krónikája. 
— Dunántúli Napló, 1959. 105. sz. 
3. p. 

(Stef István — Varsandán László — 
Fekete László): A Tanácsköztársa
ság gyomai járásbeli történetéből. 
[Közrem.] (Borbély Sándor, Ben-
schróth Gábor stb.) Gyoma, 1959. 
Békésm. ny. 23 p. 

Szokodi József: Gyöngyös a két for
radalom idején. (1918—1919.) Bp. 
Múzeumok Közp. Prop. írod. 
1959. 58 p. 3 t. 

Az Egri Pedagógiai Főiskola Évköny
ve. — Acta Academiae Paedagogi-
cae Agriensis. 5. Szerk. Bakos Jó
zsef. Eger. Borsodm. ny. Miskolc. 
1959. 684 p. 4 t. 
A kötet tartalmából: Szokodi Jó
zsef: Heves megyei adatok a Ma
gyar Tanácsköztársaság történeté
hez. Gyöngyös a két forradalom 
idején. 

A Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban. 
1919. ' Dokumentumgyűjtemény. 
(Gyűjt. és szerk. Komoróczy 
György, Fehér András stb, [Bev.] 
Gódor Ferenc. Függelék: A Ta
nácsköztársaság Hajdú és Bihar 
mélyében kiadott időszaki sajtó
termékei.) [Bibliográfia.] Debre
cen, MSZMP Hajdú-Biharm. Biz. 
1959. XXXII., 599 p. 13 t. 

A Tanácsköztársaság Mátészalkán és 
környékén. Adatok a Tanácsköz-
társarár; történetéhez a mátészal
kai járásból, (összeáll, a Máté
szalkai Járási Könyvtár dolgozói a 
19-es munkaközösség gvűjtése 
alapján.) Mátészalka. MSZMP Já
rási VB — Járási Tanács VB. 1959. 
75 p. 5 t. 

(Tanácsköztársaság. Sopron, 1919.) A 
Tanácsköztársaság kikiáltásának 
40. évfordulója alkalmával emlé
keztetőül a kommunisták hősi, 
áldozatos harcaira, (összeáll. Ker
tész István. Kiad.) az MSZMP. 
Sopron Városi Bizottsága, Sopron 
Városi Tanácsa. [Sopron], Győr-
Sopronm. ny. [Győr], 1959. 112 p. 

A Tanácsköztársaság Vas megyei do
kumentumaiból. Összeáll. Horváth 
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Ferenc . — Vasi Szemle, 1959. 1. 
köt . 14—23. p . 

Tibori J á n o s : A p ro l e t á rd ik t a tú r a 
Békéscsabán . — Törtér ie lemtaní tás , 
1959. 2. sz. 12—15. p . 

Vörös Pes t megye . [Szerk.] (Vigh Ká

roly.) Bp. Kossuth K. 1959. 147 p 
6 t. 

Welther Dánie l : ,,Mi az igazságér t 
ha r co lunk . . . !" Kecskemét 1919-
-ben. — Kiskunság, 1959. márc.— 
ápr. 3—8. p . 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

Alt Lajos : A 12-es péncélvonat ta l Szol-
• nőktő l Bártfáig. — Békés megye i 

Népújság, 1958. ápril is 4. 
[— — emlékei a Vörös Hadsereg 
harc i epizódjairól 1919 nyarán . ] 

Fábián Sándor : Egy ' hosszú, ha rcos 
életút. — Hajdú-Bihar i Napló , 1958. 
márc ius 22. 
[Pozsár Bál int be re t tyóú j la lus i 
fö ldmunkás részvétele a század-
eleji a g r á r m o z g a l m a k b a n és a Ta-

• nácsköz tá rsaság idején a „Bihar i 
vörös ez red" harca iban . ] 

A fo r rada lmak szegedi szemtanú i . 
Visszaemlékezések 1918—1919-re. 
Összeáll. Csongor Győző. Szeged, 
Hazafias Népfront Szeged Városi 
Biz. 1959. 63 p . 

Földi János: Az el lenség és az á ru lók 
ellen. Vöröska tonák emlékeznek . 
— Népszabadság , 1959. 68. sz. 9. p . 

Gots J á n o s : Beszélgetés egy 1919-es 
vörös ka tonáva l . — Hajóépí tő, 
1958. október 20. 
[Kalmár I m r e egykor i pol i t ikai 
megbízot t az 1919. jú l ius 27-i tisza-
füred—poroszlói csatáról , egy szá
zados á r u l á s á n a k s ikeres e lhár í 
tásáról . ] 

Győri József: A d u n a i a k n a z á r biz
tosí tva van. — Vöröska tonák em
lékeznek. — Népszabadság , 1959. 
68. sz. 8. p. 

Gyürky Zol tán : Veszélyben a haza i 
— Fel jegyzések a ba l a s sagya rma
ti harcokból . — Nógrádi Népújság, 
1958. márc ius 19. 
[Ribár Sándor egykor i vö röska
tona emlékei.] 

Hajnal Már ton : 2000 ki lométer . — Vö
röska tonák emlékeznek . — Nép
szabadság, 1959. 68. sz. 9. p . 

, ,Hej , amiko r vö röska tona vo l tam . . ." 
— Vas Népe, 1958. március- 21. 
[Unger Káro ly ve t e rán nyomdász 
m u n k á s emlékei.] 

Horváth Mihá ly : Egy vöröspi ló ta 
visszaemlékezései . — N, 1959. 173. 
sz. 2. p. 

Kapalyag I m r e : Lengyel e lv tá rsak a 
Tiszánál . . . Emlékezés a negyven 
évvel ezelőtti n apok ra . ( E d m u n d 
Semil , Józef Lapinski .) — Népsza
badság , 1959. 77. sz. 3. p . 

Kasznár Zol tán: Látogatás a csepeli 
„öreg dok to rná l — a Tanácsköz 
t á r saság ve te rán ha rcosáná l . — 

Egészségügyi Dolgozó, 1958. m á r 
cius 1. 
[Fejjes Gyula, a vörös hadse reg 

vezérkar i o rvosfőnökhelye t tesének 
emlékezése.] 

Langszammer J á n o s : A vörös moni 
tor. — Dunamen te , 1959'. ápri l is 
25. 
[Pá rkány elfoglalása, feladása és 
visszafoglalása. Személyes é lmé
nyek.] 

Nagy idők t anú i emlékeznek . (1918— 
1919.) (Összeáll, és sajtó alá rend . 
Lányi Ernőné.) [Kiad. a] MSZMP 
Központ i Bizo t t ságának P á r t t ö r 
ténet i Intézete. Bp. Kossu th K. 
1958. 195 p . 
U. a. — 2. k iad. 1958. 211 p . 

Nemes I s tván : A Magyar T a n á c s 
köztársas-ág Nemzetköz i Vörös 
Rohamzász lóa l jának tör téne te . — 
Visszaemlékezés. — HP , 1959. 6. 
sz. 583—590. p . 

A [nyolcadik] 8. sz. páncé lvona t hős 
napja iból . Egy vöröska tona visz-
szaemlékezései . [Kiad. a] Magyar 
Szocialista M u n k á s p á r t Békés Me
gyei VB. [és a] Magyar Honvé
delmi Sportszövetség Békés Me
gyei IB. Gyula, Békésm. ny . 1959. 
22 p . 

Orrnós Sándo r : Asszonyruhában . Vö
r ö s k a t o n á k emlékeznek . — N é p 
szabadság, 1959. 68. sz. 9. p . 

Pap K á r o l y n é : P a p Károly , a vö rös 
ka tona . — Soproni Szemle, 1959. 
1. sz. 102—103. p. 

Pásztor F e r e n c : Tör téne lmi n a p o k 
— hősi ha rcok tanú i . — Nógrád i 
Népújság, 1959. 41. sz. 4. p . 
[Az 1919. május i sa lgótar ján i h a r 
cok színhelyeiről.] 

Rózsa Lász ló : Dervar ics Anta l forra
da lmár betel jesült élete. — N, 1959. 
73. sz. 5. p. 

Somogyi t izenki lencesek. (Veteránok 
visszaemlékezései . — A Tanács 
köz tá rsaság 40. évfordulójára k i 
í r t i roda lmi pá lyáza t d í jnyer tes 
művei.) 
[Kiad. a Magyar Szocialista Mun
k á s p á r t Somogy Megyei Bizott
sága.] 
Kaposvár , 1959. Somogyin. ny . 
120 p . 

Soós Gyula : Egy vö röska tona visz-
szaemlékezéseiből . — • N, 1958. 66., 
sz. 2., 67. Ë2. 2. p . 

Szabó Lász ló : Kun Éé la futár ja 
(V. A. Uraszov), az e l re j te t t ez
redzászló őre (Kudor Ferenc) , a 
sa lgótar jáni h a r c o k r o m á n hőse 
(Mihail Tiutiu) . — Beszélgetés kü l -
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földi ve te ránokka l . — Népszabad
ság, 1959. 68. sz. 17. p . 

Szántó Béla : Emlékezés a Magyar Ta
nácsköz tá r saságra . (Közli: Szántó 
Rezső.) — PK, 1959. 1. sz. 121— 
144. p . 

Szántó Béla : Emlékezés a Magyar 
Tanácsköz tá r saságra . — A mo-
narchis ta h iva ta lnokok, tisztek és 
a t anácsha ta lom. — A jún ius 24-i 
e l lenforradalmi lázadás . (Közli: 
Szántó Rezső.) — Társada lmi 
Szemle, 1959. 3. sz. 73—84. p . 

Szántó Rezső: Részletek Szántó Béla 
volt hadügyi népbiztos visszaem
lékezéseiből. — HK, 1959. 1. sz. 
39—55. p. 

Szekér N á n d o r : Leszerel t ka tonák 
csat lakozása a .KMP-r>p / . — — 

visszaemlékezése. — Tár sada lmi 
Szemle, 1959. 1. sz. 68—'<U. p . 

Szigeti F e r e n c : Éljen a for rada lom! 
— Vöröska tonák emiékeznek. — 
Népszabadság , 1959. 68. sz. 3. p. 

Tamás Gyö rgy : Repülőgép a Kárpá
tok felett. A pilóta (Dobos István) 
beszámolója Szamuely Tibor nép
biztos moszkvai út járól . — N, 
1958. 68. sz. 6. p . 

Val lomások 1919-ről. Beszélgetés Dobi 
I s tvánnal vöröska tona-emléke i rő l . 
— Magyar Nemzet , 1959. 69. sz. 3. p . 

(Varga Dezső:) A p ro le t á rha ta lomér t t 
Békés megyei vöröska tonák visz-
szaemlékezései . (Gyűjt., saj tó alá 
rend. és szerk. .) [Gyula,] Ha
zafias Népfront Békésm. Biz. — 
Békésm. Tanács VB. Békésm. ny . 
1959. 151. p. I l lusztrált . 

Visszaemlékezések 1918—19 hősi h a r 
caira . — Lengyel László: A k a 
tona tanács ró l . — Hevesi G y u l a : 

Hogyan dolgoztak a k o m m u n i s t á k 
a tömegek között . — Az „ In te r 
nac ioná le" — az első magya r k o m 
munis ta folyóirat . — T á r s a d a l m i 
Szemle, 1958. 10. sz. 103—115. p . 

Visszaemlékezések 1918—19 hősi h a r 
caira. Szántó György : A k o m m u 
nisták m u n k á j a a Népőrségben 
1918—19-ben. — Társada lmi Szemle, 
1958. 11. sz. 99—108. p. 

Vörös ka tonák . Székely Géza, L a -
pinski József, Déri Imre . — Ma
gyar Nemzet , 1959. 71. sz. 3. p . 

A vörös páncé lvona t ka tonái . — B é 
kés Megyei Népújság, 1959. j ú n i u s 
3. [Galisz György, a 8. sz. páncé l 
vonat egykor i p a r a n c s n o k á n a k 
visszaemlékezése az 1919 ápri l isi 
Salgótar ján környéki ha rcokra . ! 

MAGYARORSZÁG HADTÖRTENELME 1919-1939 

(Gazsi József) : A Hor thy-hadse reg 
t i sz t ikarának erkölcsi a rcula ta . — 
HP, 1958. 12. sz. 1127—1130. p. 

Gazsi József: Ka tonasors a Hor thy-
hadseregben . — N, 1958. 280. sz. 
2. p . 

Györkéi J e n ő : A Hor thy-hadsereg sze
repe a magyarország i válasz tások
ban . — N, 1958. 236. sz. 4. p. 

I ra tok az e l lenforradalom idejéből, 
összeál l . Horvá th Fe renc . — Vasi 
Szemle, 1959. 2. köt. 91—95. p. 

Kovács György : Harcban a Hor thy-
fasizmus ellen. — N, 1958. 72. sz. 
2. p. 

Lakatos I s t ván : A Hor thy-hadse reg 
szelleme. — N, 1958. 70. sz 2. p . 

A magyarország i munkásmozga lom. 
1929—1939. [Kiad.] a Magyar Szocia
lista Munkáspá r t Központi Bizott
ságának Pá r t tö r t éne t i Intézete . Bp. 
Kossuth K. 1959. 383 p . 
(Tananyag a Magyar Szocialista 

M u n k á s p á r t Magyar m u n k á s m o z 
galom tö r téne te tanfolyam számá
ra. 1. évf. 4.) 

S[árdi] M[ár ia ] : Mozaikok négy év t i 
zed nagyszerű harcaiból — N, 1958. 
306. sz. 2. p . 

Sochaeki, S tanis law A.: A Szovjet-
Oroszországból hazatérő m a g y a r 
hadifoglyok útja Lengyelországon 
át. (Az ún. lengyelországi m a g y a r 
hadifogoly-fogadóállomások t ö r t é 
netéből . 1918—1922.) — PK, 1958. 
2. sz. 147—163. p. 

Szentirányi József: El lenforradalmi 
megtor lások Ba ranyában . (1920— 
1923.) — Baranya i Művelődés, 1959. 
márc ius . 18—21. p. 

Tóth Sándor : A Hor thy-hadsereg szer 
vezete. (1920—1944.) I—II. r. — HK, 
1958. 1—2. sz. 51—70., 3—4. sz. 64— 
98. p . 

Tóth Sándor : A k o m m u n i s t á k h a r c a 
a Hor thy-hadsereg ellen. — KSz , 
1958. 12. SZ. 104—111. p . 

MAGYAR ÖNKÉNTESEK A SPANYOL POLGÁRHABORÜBAN 

El temet ték Páve lka Mihály elvtársat . 
— K o m á r o m megyei Dolgozók 
Lapja, 1958. február 27. 
[Megemlékezés a volt spanyolor
szági szabadságharcos m u n k á s 
mozgalmi ve te rán életéről.] 

Györkéi J e n ő : Gáli J ános (Gálic J á 
nos) t ábo rnok a spanyol szabad
ságharcban . — KSz, 1959. 11. sz. 
109—113. p . 

Illés Sándo r : Régi harcosok — közös 
emlékek. Münnich Ferenc és F . 
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Kozovszki a nemzetközi b r igádok 
hősi tet teiről . — Magyar Nemzet , 
1958. 102. sz. 4. p . 

Kolcov, Mihail [Efremovics] Je f remo-
v ics : Spanyolországi napló. — Egy 
szovjet újságíró i smere t len jegyze
tei Zalka Mátéról . — Közli: E. 
Fehé r Pál . — N, 1958. 133. sz. 4. p. 

László Miklós: Magyarok az Ebrónál . 
(Kurta János.) — Esti Hír lap, 1959. 
68. sz. 5. p. 

Ádám Magda — Juhász Gyula.— Kere
kes Lajos : Magyarország és a má
sodik v i lágháború . Ti tkos d ip lomá
ciai o k m á n y o k a h á b o r ú e lőzmé
nyeihez és tör téne téhez . Az i ra to
k a t összegyűjt , és a bev. t a n u l m á 
nyoka t ír ta — —. [Kiad.] a Ma
gya r Tudományos Akadémia Tör
t éne t t udomány i Intézete . Bp. Kos
su th K. 1959. 550 p . 6 t. 1 térk . 

T a n u l m á n y o k a Horthy-ho ' rszak ál la
máró l és jogáról . Bp. Közgazd. és 
Jogi K. 1958. 219 p . 
A kötet t a r t a lmábó l : 
Nándori Pá l : A Hor thy- rezs im 
kapcsola ta i a fasiszta á l l amokka l 
a második v i lágháború előkészíté
sének időszakában. 

Kerekes Lajos — Juhász G y u l a : A 
másod ik v i lágháború és Magyaror 
szág külpol i t ikája . (Magyarország 
és a második v i lágháború . Bp. 

Kossuth K. 1959.) [Könyvism.] — 
HK, 1959. 2. sz. 261—276. p . 

Katona I s tván: ,,Klipp und k l a r " a 
tengelypol i t ika mellet t . . . üzente 
Sztójay Döme m. kir. ber l in i követ 
gróf Csáky Is tván külügyminisz
t e rnek . Szemelvények a második 
v i l ágháborúra vona tkozó kü lügy
minisz tér iumi d o k u m e n t u m o k b ó l . 
— Hétfői Hírek, 1958. 47. sz. 3. p . 

Zsigmond L[ászló] : U n g a r n und das 
M ü n c h n e r A b k o m m e n . — Acta 
Historica, 1959. T. VI. Nr. 3—4. 
251—286. p . 

Ránki György : Ada tok a magya r kül
pol i t ikához a Csehszlovákia elleni 
agresszió idején (1937—1939. A né
met, és angol kü lügymin i sz té r ium 
i ra ta i alapján.) I—II. — Sz, 1959. 
1. sz. 117—158., 2—4. sz. 356—372. p . 

Sallai E lemér : A másod ik v i l ágháború 
magyarország i előkészítése. — Lo
bogó, — 1959. 12. sz. 3. p . 

RánkPGyörgy: Magyarország belépése 
a második v i l ágháborúba . — HK, 
1959. 2. sz. 28—48. p . 

Juhász Gyula : Magyarország hábo
r ú b a lépésének tör téne téhez . — 
Élet és T u d o m á n y , 1959. 37. sz. 
1155—1160. p. 

Zsigmond László: Két dá tum. Ma
gyarország hadüzene tének (1941. 

Magyar önkén tesek a spanyo l nép sza
badságha rcában , (összeáll , és bev. 
Györké i J e n ő . Szerk. Gyáros Lász
ló.) [Kiad. a] Magyar Pa r t i zánszö
vetség [és a] Had tö r t éne lmi Levél
t á r és Múzeum. Bp. Kossuth K. 
1959. 223 p . 12 t. 5 térk . 

Renn, Ludwig : A spanyol háború . 
(Der spanische Krieg.) [Tört.énelmi 
regény.] (Ford. G y u r k ó László.) 
Bp. Európa , 1959. 444 p . 1 térk . 

j ún ius 27.) és néme tek által való 
megszá l lásának (1944. márc ius 19.) 
e lőzményeihez. — TörtSz, 1958. 1— 
2. sz. 192—214. p . 

A Marx Károly Közgazdaság tudomá
nyi Egyetem évkönyve . 1958. 
(Szerk. biz. : Bognár József, P a c h 
Zsigmond Pál , stb.) Bp. Közgazd. 
és Jogi K. 1959. 293 p. 
A kötet t a r t a lmábó l : 
Berend T. I v á n : Az á l lami beava t 
kozás hábo rús r endsze rének főbb 
vonásai Magyarországon a 2. vi
l ágháború idején. 

Berend [T.] Iván — Ránki Gyö rgy : Die 
deutsche wir tschaft l iche Expans ion 
und das ungar i sche Wir tschaf ts
leben zur Zeit des zweiten Welt
kr ieges. — Acta Historica, 1958. 
T. V. Nr. 3—4. 313—359. p . 
[A német gazdasági ter jeszkedés 
és a magya r gazdasági élet a 2. 
v i lágháború időszakában. ] 

Berend T. Iván — Ránki György : Ma
gyarország gyá r ipa ra a második 
v i lágháború előtt és a h á b o r ú idő
szakában . (1933—1944.) Bp. Akad . K. 
1958. 624 p . 2 t. 
(Gazdaságtör ténet i é r tekezések 2.) 

Berend [T.] Iván — Ránki Gyö rgy : 
Had ianyaggyá r t á s Magyarorszá
gon a második v i lágháború alat t . 
[Bp.] Akad . K. 1958. 696—715. p . 
(Klny. a Századok 1957. évf.-ából.) 

Ránki György : Német hódí tó törek
vések, Magyarország kifosztása a 
háború idején. — Tör téne lemta
ní tás , 1959. 3. sz. 1—5. p . 

Tóth Sándor : Milyen k á r o k a t okozott 
a német mi l i ta r izmus Magyaror 
szágnak. — Belpoli t ikai Szemle, 
1959. 4. sz. 63—68. p . 

Horváth Miklós : A Hor thy- fas izmus 
ka tona-pol i t ika i elvei és célki tű
zése a második v i l ágháborúban . A 
fasiszta német—magyar ka tona i 
szövetség jel lege. — Ho, 1959. 5. sz. 
97—107., 6. sz. 111—122. p . » 

Sallai E l emér : A Hor thy -hadse reg 
gyorshad tes tének harca i . (1941. 
jún . 27—1941. nov. 15.) — Ho, 1958. 
3. sz. 133—146. p . 

MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 
ELŐZMÉNYEK, DIPLOMÁCIAI, POLITIKAI, KATONAI 

ÊS GAZDASÁGTÖRTÉNET 

301 



Sallai E l emér : A Hor thy-hadse reg 
részvétele a Szovjetunió elleni 
r ab lóhábo rúban . [Soksz. Bp.] Zrí
nyi Akad . 1959. 69 p . 2 t. 
(Zrínyi Miklós Katona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék. 
E lőadásoké 

Horváth Miklós : A 2. m a g y a r had 
sereg megsemmisü lése a Donnál . 
A Had tö r t éne lmi Intézet levéltá
r á n a k anyagából összeáll , és bev. 
— —. Münnich Fe renc előszavá
val. [Kiad. a] Hadtör téne lmi In
tézet. Bp . Zr ínyi K. 1958. 365 p . 

Horváth Miklós: A 2. m a g y a r had
sereg megsemmisü lése a Donnál . 
A Hadtör téne lmi In téze t levéltá-. 
r á n a k anyagából összeáll, és bev. 
— —. Münnich Fe renc előszavá
val. [Kiad. a) Had tö r t éne lmi In
tézet. (2. bőv. kiad.) Bp . Zr ínyi K. 
1959. 387 p . 

Molnár Pá l : Horváth Miklós : A 2. 
m a g y a r hadsereg megsemmisü lése 
a Donnál . Bp. Zr ínyi K. 1958. 
[Könyvism.] — HK, 1958. 3—4. sz. 
285—292. p . 

Pintér I s t ván : Horváth Mik lós : A 2. 
m a g y a r hadsereg megsemmisü lése 
a Donnál . [Bp.] (Zrínyi K.) [1958. 
Könyvism.] — PK, 1959. 1. sz. 202— 
207. p . 

Nemes J á n o s : Egy könyv , amely em
lékeztet . — A 2. m a g y a r hadsereg 
megsemmisü lése a Donnál , (össze
áll. Horvá th Miklós. Bp. Zrínyi K. 
1958.) [Könvvism.] — ^Népszabad-
Ság, 1958. 296. sz. 6. p . 

KI okas] S fándor ] : A 2. m a g y a r had
sereg megsemmisülése a Donnál , 
[összeáll , és bev. Horvá th Miklós. 
Bp. Zr ínyi K. 1958. Könyvism.] — 
Ho, 1959. 1. sz. 165—167. p . 

Aki a Szerémségbe men t harco ln i . — 
Üj Várpalota , 1958. j a n u á r 11. 
[Nagy Ica par t izán hőste t te i ről és 
hősi haláláról .] 

Csatári Dánie l : A magyar—román el
lenállási mozga lmak tör ténetéből . 
(1943. augusztus—1944. augusztus . ) 
— HK, 1959.2. sz. 3—27. p . 

Dános Miklós: K o m m u n i s t á k a fegy
veres felkelés élén. — Népszabad
ság, 1958. 199. sz. 5. p . 

Dezsényi Miklós : Kiss J á n o s al tábor
nagy. — Vasi Szemle, 1959. 2. köt. 
1—12. p. 

,,A döntő szó itt a fegyvereké ." — 
Emlékezés a Marót-csopor t fegy
ve r t ényének 15; évfordulóján 
[Irta:] M. P . — N, 1959. 233. sz. 
5. p . 

Fábri József: Szovjet, csehszlovák és 
m a g y a r pa r t i zánok a m a g y a r sza
badságér t . — Egy pa r t i z ánpa rancs -

Dokumen tumok a voronyezsi t r a g é 
diáról . — Magya r Nemzet , 1958. 
302. sz. 5. p . 

Húsz é v e . . . A második v i lágháború 
okai és köve tkezménye i . Bp. Szik
ra ny. 1959. 23 p . 
(Az Országos Béke tanács külpol i
t ika i füzetei. Külpol i t ikai tá jékoz
ta tó 5.) 

Rózsa László: Egy figyelmeztető év
forduló. (1944. márc ius 19.) — HP, 
1959. 2. sz. 171—174. p . 

Vádirat a nác izmus ellen. Dokumen
t u m o k a magyarország i zsidóüldö
zés tör téne téhez . 1. 1944. márc ius 
19.—1944. május 15. A német m e g 
szállástól a depor tá lás megkezdé
séig. Szerk. Benoschofszky Ilona, 
Karsa i Elek. Kiad. a Magyar Iz
rael i ták Orsz. Képviselete. Bp. 
Egyet ny. 1958. 379 p . 18 t. 

Korom Mihály: A magyarországi fa
sizmus b u k á s á n a k és a népi de
mokra t i kus for rada lom ér le lődésé-
nek kérdése ihez (1943—1945.) I—II.. 
r. —PK, 1957. 1. sz. 32—66., 1958. 
1. sz. 1—30. p. 

Komlós J á n o s : Tizenöt éve. — — 
r ipor tsorozata a néme t megszál lás
ról. — Magyar Nemzet , 1959. 66. 
sz. 5., 69—96.. sz. 5., 97. sz. 7., 98— 
107. sz. 5., 108. sz. 7., 109—119. sz. 
5., 120. SZ. 7., 121. sz. 5. p . 

Rozsnyói Ágnes : 1944. ok tóber 15. A 
Szálasi [Ferenc]-puccs tö r téne te . 
I—II. r. — Sz, 1959. 2—4. sz. 373— 
403., 5—6. sz. 871—892. p . 

Az utolsó fe lvonás : í r t á k : Horvá th 
József, Nemes J á n o s . stb. Bp. Zrí
nyi K. 1958. 526 p . 

Az utolsó felvonás. í r t á k : Horvá th 
József, Nemes J ános , stb. (2. kiad.) 
Bp. Zrínyi K. 1959. 526 p. 

Bányász Rezső: Hit ler utolsó csa t ló
saként . — N, 1958. 73. sz. 2. p. 

nok é lményeiből . — N, 1959. 79. sz. 
7. p . 

A hős halá la . (Kilián György.) — 
Népszabadság, 1958. 175. sz. 2—3. p . 

Ivanics I s tván : Fegyver re l a hazáér t . 
(Petőfi Sándor par t izánegység és 
pa rancsnoka , F á b r y József.) — N . 
1958. 77. sz. 2. p . 

Juhász Róber t : A s ikátoros i pa r t i zán 
sír. Je l te len s í rban is nyugha t j e 
les h a l o t t . . . (ösz Szabó János . ) 
— Lobogó, 1959. 20. sz. 15. p . 

A Kommuni s t a P á r t és a Szociálde
m o k r a t a P á r t 1944. ok tóbe t 10-i 
ha tá roza ta a fas izmus elleni közös 
ha rc ró l és a munkásosz t á ly egysé
gének megteremtésérő l . (Kö^li: 
Korom Mihály.) "— PK, 1958. 3. sz. 
108—113. p . 

A magyarország i munkásmozga lom. 
1939—1945. [Kiad.] a Magyar Szo
cialista M u n k á s p á r t Központ i Bi-
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zo t t ságának P á r t t ö r t é n e t i Intézete . 
Bp . Kossuth K. 1959. 383 p . 
(Tananyag a Magya r Szocialista 
M u n k á s p á r t Magyar m u n k á s m o z 
ga lom tör téne te t an fo lyama szá
mára . 1958—1959.) 

M á r v á n y b a vés tük — sz ívünkben él 
a Márt í rok út ja . I r t a : ' B . E. — N, 
1958. 141. sz. 2. p . 

Mátrai Sándor : Meghalt „il profes-
so re" , a p iemont i pa r t i zánok m a 
gyar pa rancsnoka . (Gustavo Melt-
zeid — Duller Jenő.) — Hétfői Hí
rek , 1958. 2. sz. 7. p . 

Molnár P á l : A nyi las nagygyűlés fel
robban tása a Városi Sz ínházban. 
— N, 1958. 285. sz. 2. p . 

Mucs Sándo r : Magyar pa r t i zán és k a 
tonai egységek ha rca a hi t ler i fa
s izmus ellen a szabadságér t . — N, 
1958. 74. sz. 2. p . 

Nádasi Lajos : Két nép hőse . (Bauer 
Tatjána.) Lobogó, 1959. 10. sz. 8. p . 

[Ezerki lencszáznegyvennégy] 1944. 
szep tember 26.—1945. ápri l is 4. — 
KSz, 1958. 3. sz. 3—5. p . 

Gazsi József: „Meghalni az e lnyo
mókér t ? — Ostobaság!" (A felsza
bad í tó Szovjet Hadsereg 1944—1945-
ben a magyarország i hadműve l e 
tek a la t t k iado t t röplapjai . ) HP , 
1958. 7. sz. 567—570. p . 

Tóth Sándo r : Hogyan szabadí to t ta fel 
hazánka t a Szovjet Hadsereg . (Elő
adás vázlat.) — HP, 1958. 3. sz. 228— 
233. p . 

Zsombor J á n o s : Akik a szabadságot 
hozták. Szovjet k a t o n á k visszaem
lékezései a magyaro r szág i h a r 
cokra . — Népszabadság , 1958. 80. 
sz. 13. p . 

Tóth Sándor : A felszabadító Szovjet 
Hadsereg győzelmes ha rca ibó l : Ki
űzték a fasisztákat . — N, 1958. 80. 
sz. 5. p . 

Száva P é t e r : A felszabadító Szovjet 
Hadsereg győzelmes ha rca ibó l : Vé
delmi harc a Bala ton té rségében . 
— N, 1958. 78. sz. 4. p . 

[Tizenhárom] 13 évvel ezelőtt Magyar 
ország fe lszabadí tásáér t . Részletek 
a Szovjet Tudósí tó I roda 1945. már 
cius 31., ápri l is 2., 3., 4-i h a d m ű 
veleti je lentéséből . — N, 1958. 77. 
sz. 2., 78. sz. 2., 79. sz. 2., 80. sz. 
5. p. 

A Szegedi Pedagógia i Főiskola év
könyve 1958. 1. r. (Szerk. Le rne r 
Károly.) Szeged, 1958. 354 p . 1 t é rk . 
(Acta Academiae Paedagogicae 
Szegediensis.) 
A köte t t a r t a lmábó l : 
Polányi I m r e : Adatok Makó fel
szabadu lásának tör téne téhez . 

Pintér I s tyán : Az „Igaz Szó" — a m a 
gyar hadifoglyok lapja a Szovjet
unióban . (Megjelenésének 15. év
fordulójára.) — PK, 1958. 1. sz; 
148—156. p. 

Pintér I s tván : Magyar ant i fas iszták 
részvétele a szlovákiai pa r t i z án 
ha rcokban . — PK, 1959. 3—4i sz. 
88—134. p . 

Polónyi Bé la : A szabadság egyszerű 
ka tonája . Emlékezés Bán T ibor ra . 
— N, 1958. 8. sz. 2. p. 

Sárdi Már ia : Maróték akcióba l épnek . 
— N, 1958. 305. sz. 2. p . 

Szilvást La jos : Az utolsó tö l tényig . 
(Szőnyi Márton.) — Lobogó, 1959. 
26. sz. 4. p . 

Útmuta tó „A m a g y a r dolgozok élete 
és ha rca i a Hor thy- fas izmus évei
ben. Magyar pa r t i zánok a másod ik 
v i l á g h á b o r ú b a n " c. t éma feldolgo
zásához. Bp . Zr ínyi K. 1959. 45 p . 

Gazsi József: A k i k n e k még idejében 
kinyí l t a szemük. [Magyar k a t o 
n á k á tá l lása a Vörös Hadsereg ol
da lá ra , 1944.] — N, 1959. 78. sz. 5. p . 

Keserű I s tván : Vállvetve a szovjet 
hadsereggel . A duna i népek a m a 
gya r szabadságér t . — 42 266 r o m á n 
ka tona életét ad ta Magyarország 
fe lszabadí tásáér t . A Tudor Vladi-
mirescu-hadosz tá ly hőste t te i . Mit 
szabadí tot t fel a r o m á n éš a bol
gár hadse reg? — Népszabadság , 
1958. 80. SZ. 17. p . 

A Bolgár Hadsereg a magyarország i 
felszabadító hadműve le t ekben . A 
Dráva-men t i ha rcok . ,— N, 1958. 
79. sz. 2. p . 

Csatári Dániel: Román csapa tok rész
vétele Magyaro r szág fe lszabadí tá
sáér t lefolyt ha r cokban . 1944. 
augusz tus 23.—1945. ápri l is 4. — 
HK, 1958. i—2. sz. 25—50 p . 

Roller, Mihai l : A r o m á n nép részvé
tele az antifasiszta felszabadító 
h a r c b a n 1944—1945-ben. — T á r s a 
da lmi Szemle, 1958. 1. sz. 82—87. p . 

Deák Sándor : A r o m á n hadsereg rész
véte le Magyaro r szág fe lszabadí tá
sában. — HP, 1959. 1. sz. 76—80. p . 
1 t. 

Verő Gábor : R o m á n csapatok a Szov
je t Hadse reg oldalán M a g y a r o r 
szág fe lszabadí tásában. — N, 1958. 
77. sz. 3. p . 

Ságvári Ágnes : Debrecen, 1944. decem
b e r 21. — Népszabadság , 1959. 299. 
sz. 6. p . 

Juhász Géza : A köz tá r saság bölcső
jénél . — Élet és I rodalom, 1959. 
51—52. sz. 1., 3. p . 

A m a g y a r nép legnagyobb nemzet i 
ünnepe . — H P , 1958. 3. sz. 187— 
190. p . 
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A MAGYAR NÉPHADSEREG ÉS A FEGYVERES ERŐK TÖRTÉNETE 

Mues S á n d o r : Adalékok a Magyar-
Néphadse reg tör téne téhez . (1944. 
december—1945. május.) — HK, 
1958. 3—4. sz. 44—63. p . 

Mues S á n d o r : E lő tanu lmány a Magyar 
Néphadse reg tör ténetéhez . (1945— 
1948.) — Ho, 1959. 4. sz. 91—99. p. 

Lakatos I s tván : A Magyar Néphadse 
reg ka toná i mindenkor legyenek 
mél tóak á 40 éves Szovjet Hadse-

Bcibai József: A m u n k á s h a t a l o m é r t 
áldozta életét. Keizinger Gyula al
hadnagy . — N, 1958. 258. sz. 3. p . 

Berkes Pé te r : A m u n k á s h a t a l o m é r t 
áldozta életét. Hrovat in Káro ly a l 
hadnagy . — N, 1958. 241. sz. 2. p . 

Cserjés G y u l a : A ka tona i e skü szel
lemében. (Tárnoki Győző) hősi 
példája közöt tünk él. — N, 1958. 
2S3. sz. 3. p . 

El lenforradalmi erők a m a g y a r ok tó
ber i e seményekben . (5.) Nagy I m r e 
és bűn tá r sa i e l lenforradalmi össze
esküvése . Kiad. a Magyar Népköz
tá r saság Miniszter tanács Tájékoz
tatási Hivatala. [Bp. 1958.] 159 p. 
28 t. 

Perjés Géza: A takt ikai á tka ro lá s a 
had tö r téne lemben . II. r. A rabszol
ga ta r tó t á r sada lmak kora . A) A 
görög fa lanx- takt ika és Epaminon-
das ferde csatarendje . — B) Az 
első tiszta á tkaro ló és beker í tő 
csa ták . — A macedón korszak . — 
KSz. 1959. 7. sz. 63—69., 8. sz. 107— 
114. p . 

Josephas F lav ius : A zsidó háború . 
(História ioudaikou po lemou pros 
Romaious.) — Függe lékü l : — — 
önéletrajza. Ford. [bev. és jegyz. 
ell.] Révay József. 3. jav . k iad . B p . 
Gondolat . 1958. 547 p. 

Fitz J [ e n ő j : Die Mil i tärdiplome aus 
Pannón ia Inferior in de r zwei ten 
Hälfte des 2. J a h r h u n d e r t s . — Acta 
Ant iqua , 1959. T. VII. Fase. 4. 421— 
442. p . 

Fitz J e n ő : Mikor kerü l t a cohors I. 
mill iaria Hemesenorum Interc isá-
ba? — Archaeológiai Ér tes í tő , 1959. 
86. köt. 2. sz. 139—144. p . 

Maróti Egon : A kalózok szerepe Sex
tus Pompe ius táborában . — Ant ik 
T a n u l m á n y o k , 1959. 4. sz. 213— 
220. p . 

Múcsy, A.: Ein pannon i scher Reiter
soldat in den Dakèrk r i egen Tra -
jans . — Acta Archaeologica. 1958. 

reg fegyverba rá t ságára . Münnich 
Ferenc nyi la tkoza ta a „Néphadse
r e g é n e k . — N, 1958. 46. SZ. 3. p . 

Földes László: Tízéves a BM. Ka rha t a 
lom. — Magyar Rendőr , 1959. 11. 
sz. 1. p. 

Műnk Káro ly : A k a r h a t a l o m megala
k u l á s á n a k 2. évfordulója. —. KSz, 
1958. 10. sz. 6—8. p . 

B[erkes] P[éterJ : A m u n k á s h a t a l o m é r t 
áldozta életét. Pa ta j Mihály főhad
nagy. — N, 1958. 260. sz. 5. p. 

Polónyi Béla: A m u n k á s h a t a l o m é r t 
áldozta életét. A de rékba tö r t ny í r 
fa. (Csályi Ferenc százados.) — N. 
1958. 263. sz. 2. p . 

Szántó György : Katonai és polgári 
intézetek tapasz ta la ta i az 1956. évi 
e l lenforradalom sebesül t je inek el
lá tásával kapcso la tban . — Honvéd
orvos, 1958. 1. sz. 121—129. p . 

Vass Henr ik : A magyarország i 1956. 
október i e l lenfor radalom tör téne
tének néhány kérdése . [Bp.] Kos
su th K. 1958. 223. p . 

T o m IX. Fase. 1—4. 407—412. p . 
[Egy pannon lovaska tona Tra janus 
dáciai háború iban . ] 

Barkóczy L.: A new mi l i t a ry diploma 
from Brigetio. — Acta Archaeolo
gica, 1958. T. IX. Fase . 1—4. 413— 
421. p . 
lEgy új ka tona i d ip loma Brige-
t iumból.] 

Hahn I [s tvánJ: K voproszu o szo-
ciai l 'nüh osznovah uzurpaci i P r o -
kopija. — Acta Ant iqua , 1958. T. 
VI. Fase . 1—2. 199—211. p . 
[Prokopios t rónb i to r l ása t á r sada l 
mi a lap ja inak kérdéséhez.] 

Perjés Géza: A b a r b á r o k h a d m ű v é - , 
szete. — KSz, 1958. 11. sz. 165— 
171. p . 

Nagy T. : Die Mil i tärbezirke der Vale
ria nach der Notitia d ign i ta tum. — 
Acta Ant iqua . 1959. T. VII. Fase . 
1—3. 183—194. p. 

Zaborov, M. A.: A keresz tes h á b o r ú k . 
(Kresztovüe pohodü. Ford. Hazai 
Lujza.) Bp. Gondolat , 1958. 278 p . 
2 térk. 

Sztankó I s tván : Az eu rópa i lovagi 
hadviselés á l ta lános jel lemzése. 
Nyuga t -európa i hadse regek h a d 
művésze te a lőfegyver megje lené
sének idején. A honfogla lás és 
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ka landozások k o r á n a k h a d m ű v é 
szete. A hadművésze t fejlődése az 
Árpádok és Anjouk k o r á b a n . [Bp.J 
Zr ínyi Akad. [Házi soksz.] 1958. 
40 p. 4 t. 
(Zrínyi Miklós Ka tona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör t éne te Tanszék . 
Előadások.) 

P. Mayer Már ia : A [Voproszü] Vop-
roszi Isztorii vi tája a németország i 
reformáció és a p a r a s z t h á b o r ú je l 
legéről, illetve az első polgári for
rada lom kérdéséről . — TörtSz, 
1958. 1—2. sz. 270—272. p . 

Girus Ká ro ly : Cromwel l Olivér. — 
Népszabadság, 1958. 209. sz. 4. p . 

Makkal László: Cromwel l (Oliver) 
/1599—1658/. — Élet és T u d o m á n y , 
1958. 36. SZ. 1123—1126. p . 

Szalay György : Cromwell Oliver 
/1599—1658/. — Theológiai Szemle, 
1959. 3—4. sz. 134—144. p . 

Perjés Géza: A höchs täd t i csata. (1704. 
augusz tus 13.) — HK, 1958. 3—4. sz. 
151—139. p. 

Pánczél Ot tó : A kora i polgár i for ra
d a l m a k hadművésze te . Az európa i 
hadművésze t á l lapota a 18. század
b a n a francia polgár i for rada lom 
előestéjén, kü lönös tekinte t te l az 
orosz hadművésze t re . Rumjancev 
és Szuvorov hadművésze te . Bp. 
Zr ínyi Akad. [Házi soksz.] 1958. 
38 p . 2 t. 
(Zrínyi Miklós Katona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör t éne te Tanszék . 
Előadások.) 

Manfred, A. (Z.): A nagy francia for
rada lom. (Velikaja f racuzkaja b u r -
szuaznaja revoljucija. XVIII. veka 
1789—1794. Ford. Siklósi Mihály.) 
Bp. Gondolat , 1958. 255 p . 

Tarle, E[vgenij Viktorovics] : Napoleon 
[I., francia császár.] [Ford. orosz
ból.] (Bev. Aranyos i Pál.) Bp. Gon
dolat, 1958. 450 p . 

C sima J á n o s : Á tmene t a háború , kéz
műipa r i ko r szakábó l a h á b o r ú gépi 
ko r szaká ra . /1867—1913./ összeá l l . 
— —. [Bp.] ETTT, [Házi soksz. 
1958.] 32 p. 
(Egyesített Tiszti Továbbképző 
Tanfolyam. T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Tanszék. Előadások.) 

Szuhay-Havas E rv in : Marx [Kari] és 
Engels [Friedrich] az amer ika i pol
g á r h á b o r ú hadművésze té rő l . — HK, 
1958. 3—4. sz. 99—123. p. 

Csima J á n o s : A h a d t u d o m á n y és a 
hadseregfej lesztés szerepe Porosz
ország n a g y h a t a l m i he lyzetének 
k i a l aku lá sában - - a napóleoni há
borúktó l a n é m e t egység létrejöt
téig. Bp. ETTT, [Házi soksz.] 1958. 
52 p . 
(Egyesített Tiszti Továbbképző 
Tanfolyam. [Tá r sada lomtudomány i 
Tanszék.] Előadások.) 

Verő Gábor : Porosz burzsoá ka tona i 
e lméle tek és a hadművésze t fejlő
dése az 1850—18701. közöt t i h á b o r ú k 
ban . [Bp.] Zr ínyi Akad. [Házi 
soksz.] 1958. 38 p . 
(Zrínyi Miklós Katona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék . 
Előadások.) 

Bödey József: Botev (Hriszto) felkelői 
t evékenysége a korabel i m a g y a r 
sajtó t ük rében . — Filológiai Köz
löny, 1959. 3—4. sz. 433—443. p . 

Niederhauser Emi l : A bolgár szabad
ságharc . (80 éve szabadul t fel Bul 
gária a tö rök iga alól.) — Élet és 
T u d o m á n y , 1958. 37. sz. 1155— 
1158. p . 

Jemnitz J á n o s : J e a n J a u r è s születé
sének 100. évfordulójára . (Harca 
a köz tá r saság véde lmében , a gyar 
mat i r a b l ó h á b o r ú k ellen.) — PK, 
1959. 3—4. sz. 241—256. p . 

POLGÁRHÁBORÚ ÉS INTERVENCIÓ A SZOVJETUNIÓBAN 

(Budennüj) Bugyonni j , Sz[emenl 
M[ihajlovics] : A megte t t ú t 
P ro jdennü j put ' . Önélet í rás . 1. 
köt. Ford. Apostol András . ) Bp. 
Zr ínyi K. 1949. 441 p . 1 t. 

Cserepanov, (A. L ) : Veszélyben a szo
cialista haza! (Pod Pszkovom- i 
Narvoj.) A Vörös Hadsereg meg
a lakulása és első ha rca i . (Ford. 
Szentesi Ede.) Bp . Zr ínyi K. 1958 
164 p . 

Cserepanov, A. [I.]: Pszkov és Narva 
alatt . — HP, 1958. 2. sz. 145—150. p . 

[Duneskin] Dunyeskin , V. : Kommu
nista — ka tona — hadvezé r . . . 
(Vaszilij Konsz tan t inovics [Blju-
her] Blücher.. — N, 1958. 32. sz. 
2. p . 

Frunze, Mfihail] V[asziľevics] : Lenin 
[Vladimir Il 'ics] és a Vörös Had
sereg. — HK, 1958. 1—2. sz. 3—24. p . 

Frunze, M[ihail] V[aszil 'evics] : Válo
gatot t művei . 1—2. köt. (Ford. Auer 
Kálmán.) Bp . Zr ínyi K. 1959. 2 db. 

Józsa An t a l : Ada lékok az osztrák— 
m a g y a r in te rvenc ió b u k á s á n a k tör
ténetéhez U k r a j n á b a n (1918 feb
ruár—november . ) — HK, 3—4. sz. 
18—43. p . 1 mell . 

Józsa An ta l : Ka tonabá rá tkozasok és 
a breszt- l i tovszki béke . — KSz. 
1958. 3. sz. 71—77. p . 

Komjáthy Miklós : A breszt- l i tovszki 
béke t á rgya l á sok anyaga a bécsi 
S taa t sa rch ivban . (Problémák a l eg ' 
ú j abbkor i i r a t t an köréből.) — L e -
vá l tá r i Köz lemények , 1958. 129-
150. p . 

[Kondratev] Kondra tyev , . N. : A hős
te t tek embere . (Jan Fr icevics 
Fabriciusz.) — N, 1958. 36. sz. 2. p . 
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[Negyven] 40 éves a Szovjet Hadsereg . 
[Képanyag.] Bp . Zr íny i K. 1958 
32 t., 1 t. mell . 

ölvedi I gnác : A munkás—parasz t Vö
rös Hadsereg meg te remtése és 
hadművésze te a po lgá rháború első 
Í3őszakában . [Bp.] Zr íny i Akad 
[Házi soksz.] 1958. 33 p . 
(Zrínyi Miklós Katona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék 
Előadások.) 

ölvedi I g n á c : A szovjet hadművésze t 
a po lgá rháború és az in tervenció 
éveiben. /1918—1920./ [Bp.] Zrínyi 
Akad. [Házi soksz.] 1959. 137 p . 
14 t. 

A MÁSODIK 

Nagy László: A második v i lágháború 
k i tö résének huszadik évforduló
j á r a . — Társada lmi Szemle, 1959. 
8—9. sz. 40—55. p. 

[Boltin] Boltyin, J. — [Deborin] Gye-
bor in G.: A második v i lágháború 
jel legéről . — A Béke és a Szocia
l izmus Kérdései , 1959. 9. sz. 34— 
44. p. 

Jarovikuv, V.: A második v i lágháború 
jel legéről . — N, 1958. 106. sz. 2. p. 
(Rövidített ford, a Kraszna ja 
Zvezda c. lapból.) 

Stern, Leó : A második v i l ágháború
va l fcrglalkozó reakciós tö r téne t 
í rás főbb i rányzata i . — Sz, 1958. 
1—4. sz. 202—221. p. 
(Zeitschrift für Geschichtswissen
schaft 1958. l. száma alapján.) 

Varga B. László: Háborús felelősség 
— tör téne t í ró i felelőtlenség. — Ko
r u n k , 1958. 1. sz. 41—55. p. 
[A második v i lágháború el őz n lé
nyeiről .] 

E lkerü lhe tő lett volna a hábo rú . . . 
Ujabb szovjet d o k u m e n t u m o k a 
második v i lágháború e lőzményei
ről, [ ir ta:] S. N. — Magyar Nem
zet, 1959. 95. sz. 2. p . 

[Nekrics] Nyekr ics , A. — Truhanovsz-
kij, V. : 1939 igazi tö r téne te . — 
A Béke és a Szocializmus Kérdé
sei. 1959. 9. sz. 44—53. p . 

„Ha megszál l tak volna b e n n ü n k e t a 
nác ik . . . " Hogyan készí te t ték elő 
az Anglia elleni inváziót? [írta:] 
K. Z. — N, 1959. 271. sz. 5. p . 

Sztálin, I[oszif] V[iszszarionovics] üze
ne tvá l tása az Egyesül t Ál lamok és 
Nagy-Br i tann ia kormányfőive l . 
1941—1945. (Perepiszka predszeda-
telja szoveta minisztrov SzSzSzR 
sz p rez iden tami SzSA i p r e m ' e r -
min i sz t rami Velikobri tani i vo 
v remja Velikoj Otecsesztvennoj 
Vojnü.) [összeáll.] (a Szovjetunió 
K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m á n a k a diplo
mácia i o k m á n y o k k iadásáva l fog
lalkozó bizottsága.) 1. köt . A W. 
Churchil l- lel és C. Attlee-vel foly
ta to t t üzenetvál tás . 2. köt. F . 

(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék . 
Előadások,) 

ölvedi I gnác : A világ első pro le tá r 
hadse regének születésnapja . — Ho, 
1958. 2. sz. 5—16. p . 

Susán P á l : Lenin [Vladimir Il 'ics] 
ka tona i tevékenységéről . — HP, 
1959. 4. sz. 336—343. p . 

A Szovjet Hadsereg születésének év
fordulójára . — KSz, 1959. 1. sz. 
3—7. p . 

Sztandeckij, Sz.: Egy legendáshí rű 
hadosz t á lypa rancsnok : Scsorsz 
(Nikolaj.) — N, 1958. 42. sz. 2. p . 

VILÁGHÁBORÚ 

Roosevelt tel és H. T r u m a n n e l foly
ta tot t üzenetvá l tás . Bp . Kossu th 
K. 1958. 2 db. 

Parragi György : A -történelem t a n ú 
val lomása. A háborús miniszter
e lnökök levélvá l tásának m a g y a r 
k iadása . — II. A második front 
problémája a v i lágháborús ko r 
szak minisz tere lnökeinek levél
vá l tásában . — III. Személyes k a p 
csolatok és a jövő kérdése Sztálin, 
Roosevelt és Churchil l háborús le
velezésében. — Magyar Nemzet , 
1958. 97. sz. 2., 98. sz. 2., 99. sz. 
4. p . 

Figyelmezte tő évforduló. (1941. j ún ius 
22.) - - KSz, 1959. 5. sz. 3—6. p. 

[Ezerki lencszáznegyvenegy] 1941. j ú 
nius 22-ének tanulságai . — KSz. 
1958. 5. SZ. 3—5. p . 

Ma 17 éve . . . (1941. jún ius 22.) — N, 
1958. 146. SZ. 5. p. 

Sztankó I s tván : A Szovjet Hadsereg 
1941. évi nyá r i és őszi kényszerű 
v i sszavonulásának néhány problé
mája. — Ho, 1958. 1. sz. 75—85. p . 

Verő Gábor : A h a t á r t ol talmazó csa
pa tok hadművésze tének sajátossá
gai. [Bp.] Zr ínyi Akad. [Házi 
soksz.] 3 959. 39 p. 1 t. 
(Zrín:/i Miklós Katonai Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék. 
Előadások.) 

Száva Pé t e r : Jegyzet a levelező hal l 
gatók számára a Nagy Honvédő 
Háború tö r téne tének t a n u l m á n y o 
zásához. (1943—1945.) Összeáll. . 
[Bp.] Zr ínyi Akad . [Házi soksz.] 
1958. 79 p . 9 t. 
(Zrínyi Miklós Katona i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék. 
Előadások.) 

ölvedi I gnác : A Szovjet Hadsereg 
hadművésze te a sztál ingrádi csatá
ban . [Bp.] Zr ínyi Akad. [Házi 
soksz.] 1959. 148 p . 5 t. 
(Zrínyi M i k l ó s ' K a t o n a i Akadémia . 
Hadművésze t Tör téne te Tanszék. 
Előadások.) 

Sarpilo, G. [M.] : A sztál ingrádi csata. 
— N, 1958. 27. sz. 5. p . 
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A Szovjet Hadsereg tö r t éne lmének di
cső fejezete. A k u r s z k i csata 15. 
évfordulójára . — N, 1958. 163. sz. 
3. p. 

Száva P é t e r : A beke r í t ő hadműve le t ek 
a Szovjetunió nagy honvédő hábo
rúja t ük rében . — Ho, 1958. 3. sz. 
125—132. p . 

Sarpilo, G. M.: A hős neve ha lha ta t 
lan. (Alekszandr Matroszov.) — N, 
1958. 154. sz. 3. p . 

Fortusz, Mari ja : Tizenöt év mú l t án . 
[Pa r t i zánparancsnokok találkozója 
Moszkvában.] — Lobogó, 1959. 14. 
sz. 4. p . 

Debreceni F. József: Milliók gyi lkosa. 
(Otto) Skorzeny, a leghi rhedtebb 
SS főtiszt, Í ro r szágban él és ú jabb 
fasizmust készí t elő .— Lobogó, 
1959. 34. sz. 7. p . 

Fel lázad a gettó. (Weliczker, Leon : A 
halá lbr igád. — Szac-Wajnkranc , 
Noémi : Tűzben e lhamvad tak . — 
Goldkorn , D o r k a : Emlékezések a 
varsói get tó-felkelésre. Ford . Sós 
Endre.) Bp. Kossu th K. 1959. 394 p . 
Válogatás a lengyel n a p l ó k n a k a 
Rüt ten u. Loening k i adásában 
megjelent „ I m Feue r v o r g a n g e n " 
c. német fordí tásából . 

Szokolay Ka ta l in : A varsói ge t tó
felkelés évfordulójára . — Magyar 
Nemzet , 1958. 92. sz. 4. p. 

Szokolay Kata l in : A varsói felkelés 
15. évfordulója. — Élet és Tudo
mány , 1959. 39. sz. 1226—1230'. p. 

Frei, B r u n o : Verne t i férfiak. (Die 
Männer Vernét . D o k u m e n t u m re 
gény.) Ford. Bókay János . IBév.] 
(Lion Feuchtwanger . ) Bp. Zr ínyi 
K. 1959. 221 p . 

. . . Hogy jobb legyen a ho lnap . . . 
Francia el lenál lók búcsúlevelei . 
(Ford. Benyhe J ános , Gellért Gá
bor.) Bp. Móra K. 1958. 77 p . 

Csákváry Margi t : Randevú Beszterce
bányán . A szlovák nemzet i fe lke-

Glnusi, E t h e m : Tizenöt esztendős az 
Albán Néphadse reg , — N, 1958. 

161. sz. 3. p . 
(Schütz I s tván) : Az Albán Néphadse 

reg. Bp. Zr ínyi K. 1958. 64 p . 
(Fegyverbará ta ink 5.) 

(Árkus József): A Bolgár Néphadsereg , 
Bp. Zr ínyi K. 1958. 60 p . 
(Fegyverbará ta ink 6.) 

Szabó I s tván: A Bolgár Néphadse reg 
szüle tésnapjára . — HP, 1958. 8. sz, 
669—672. p. 

Tizenöt éves f egyve r t á r sunk : a Cseh
szlovák Néphadsereg . — N, 1959. 
233. sz. 6. p . 

Berkes t A n d r á s : Szemtől szemben a 
,,Hosszú Menete lés" egyik részt
vevőjével. (Csan-Nan-sen a l tábor
nagy.) — N, 1958. 203. sz. 2—3. p . 

Csu-Te: A néphadse reg és a nép i h á 
ború . — N, 1958. 186. sz. 2—3. p . 

lés 15. évfordulójára . — Lobogó. 
1959. 22. sz. 2. p . 

Hegyek hősei . A szlovák nemzet i fel
kelés 15. évfordulója. — Esti Hír
lap, 1959. 202. sz. 5. p . 

A szlovákiai fegyveres felkelés 15. év
fordulója. — Magyar Rendőr , 1959. 
35. sz. 3. p. 

Vadász F e r e n c : A szlovák nemzet i fel
kelés 15. évfordulója. — Népsza
badság , 1959. 202. sz. 4. p . 

Csatári Dán ie l : 1944. augusz tus 23-a 
Buka re s tben . — Elet és T udo 
mány , 1959. 35. sz. 1091—1094. p . 

[Dmitriev] Dmitr i jev, G.: Len ingrád 
védőinek ragyogó hős te t te . A le
n ingrád i fasiszta b lokád szétzúzá
sának 15. évfordulójára . — N, 1958. 
15. sz. 2. p. 

[Leonidov] . Leonyidov, A.: Montgo
mery t ábo rnagy szenzációi. — 
Nemzetközi Szemle, 1959. 1. sz. 63— 
69. p . 
(Novoje Vremja, 1958. 49. sz.-ból.) 

Gazsi József: A nyuga t i h a t a l m a k 
Németországgal kapcsola tos s t ra 
tégiája a második v i l ágháború b e 
fejező szakaszában . — KSz, 1959. 
12. sz. 116—123. p. 

Gazsi József: A fasiszta Németo r 
szág szétzúzása és a nyuga t i h a 
t a l m a k poli t ikája. — HP , 1959. 4. 
sz. 381—386. p. 

Gémes Miklós : Az utolsó órák . Ha rc 
ban a fas izmus ellen. Lázadás B u -
chenwaldban . — N, 1958. 121. sz. 
6., 122. sz. 2. p . 

Keserű I s tván : 1945. május 9., a nagy 
vi lágégés utolsó napja . — Nép
szabadság , 1959. 107. sz. 6—7. p . 

Galocskin, P . — Jarovikov, V. : Tör
téne lmi emlékezte tő . Hogyan om
lo t tak szét négy évtized imper ia 
lista tervei a Szovjet Hadsereg 
csapása i a la t t? — N. 1958. 43. sz. 

Hogyan születe t t meg a Kína i Népi 
Felszabadí tó Hadsereg? I—II. r. — 
N, 1959. 108. sz. 6., 109. sz. 6. p. 

A Kínai Népi Felszabadí tó Hadsereg 
tö r t éne lmi útja. I—III. r. — N, 1959. 
226. sz. 6., 227. SZ. 6., 230. sz. 6. p . 

A Kínai Népi Felszabadí tó Hadsereg
ről. — HP, 1958. 7. sz. 560—564. p . 

Köszönt jük a szüle tésnapjá t ünnep lő 
Kínai Népi Felszabadí tó Hadse re 
get. — N, 1958. 180. sz. 3. p . 

Miao-Csu-hung: A Kínai K o m m u n i s t a 
P á r t rövid tö r téne te . (Oroszból 
ford. Szabó Mária.) Bp. Kossu th K. 
1959. 245 p . 

Zsukov, J . : A k ína i fo r rada lom és a 
nemzet i felszabadító h a r c fellen
dülése. — A Béke és a Szocializ
mus Kérdései , 1958. 3. sz. 20—27. p. 

(Vukovári Gábor : ) A Korea i N é p h a d 
sereg. (Közrem. Rázsó Gyula . 

A SZOCIALISTA ORSZÁGOK FEGYVERES EREJE 
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[111.] Földiák György.) Bp. Zrínyi 
K. 1959. 85 p. l- térk. mell. 
(Fegyverbarátaink 8.) 

Zsu-Szon-kuan: A „Kim ír Szén" ja
pánellenes partizánegység az első 
koreai marxista—leninista fegyve
res egység. — HP, 1959. 1. sz. 
61—65. p. 

Teszár József: A vietnámi nép harcol 
nazája függetlenségéért és a szo
cializmus felépítéséért. — A viet
námi nép harca a gyarmatosítók 
ellen. — A vietnámi nép harca a 
francia—amerikai intervenciósok 
ellen. A „piszkos háború". — 
HP, 1959. 8. sz. 774—778. p. 

NATO 
Hitler tábornokai már tíz éve elkészí

tették az új Wehrmacht titkos 
terveit — írja egy volt nyugatné
met tiszt. — Népszabadság, 1959. 
27. sz. 8. p. 

Kovács András: Mit ért el 10 év alatt 
a NATO? — N, 1959. 85. sz. 5. p. 

A NATO-államok hadereje. (Szerk. 
Kránitz Béla.) Bp. Zrínyi K. 1958. 
368 p. 64 t. 
(Tisztek könyvtára 2.) 

összeállították: Kovalcsik József, Viniczai István, Windisch Aladámé. 
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Olvasóink figyelmébe! 

1960, augusztus hónapban Stockholmban rendezték meg a Nemzetközi 
Történész Kongresszust, melynek tiszteletére a Magyar Történészek Nem
zeti Bizottsága két reprezentatív gyűjteményes kötetet tett közzé. A mű a 
magyar és az egyetemes történelem különböző kérdéseit tárgyaló 1 tanul
mányt foglal magában legjobb történészeink tollából. A gyűjteményt, 
m,ely az egyes dolgozatokat francia, angol, német és orosz nyelven közli, 
a magyar történettudomány legutóbbi ötéves fejlődését ismertető kritikai 
áttekintés vezeti be, és az 1945—1959 között megjelent magyar történeti 
munkák válogatásának francia és orosz nyelvű bibliográfiája zárja. E 
munka szintén az Akadémiai Kiadó gondozásában került ki a sajtó alól. 



Pályázati hirdetmény 

A Magyar Tudományos Akadémia Tudománytörténeti 
Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi témakörök kidolgozá
sára: 

1. Egy magyar tudományos társaság vagy tudományos 
folyóirat XIX. és XX. századi története (országos vagy helyi 
jellegű társaságok, illetve orgánumok története), 

2. A szellemtörténet hatása a társadalomtudományokra, 
vagy a társadalomtudományok egy ágának fejlődésére Ma
gyarországon. 

A jeligével ellátott pályamunkákat 1961. május l-ig a 
Magyar Tudományos Akadémia Tudománytörténeti Bizottsá
gának címére (Budapest, I., Üri u. 51—53.) kell beküldeni. Az 
érdemleges pályamunkák jutalomban részesülnek, illetve a 
Bizottság megjelenésükről gondoskodik. 

Olyan nagyobb terjedelmű munka esetében, amelynek 
részletes kidolgozása a beadási határidőn túlmenő hosszabb 
időt vesz igénybe, elegendő a munka egy nagyobb részletének 
és az egész mű részletes vázlatának benyújtása is. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
Tudománytörténeti Bizottsága 



T A R T A L O M 

DR. LIPTAI ERVIN 
a történettudomány 
kandidátusa 
BALÁZS JÓZSEF 
százados 
GOTTREICH LÁSZLÓ 

DR. NAGY LÁSZLÓ 
a történettudomány 
kandidátusa 
RÁZSÓ GYULA 

T A N U L M Á N Y O K 

Lenin és a szocialista hadtudomány — — — — 

A délvidéki hadműveletek 1848 nyarán és őszén 24 

A tüzérség fejlődése a XVII. század végéig és a 
kuruc hadsereg tüzérsége — — — —• — — 43 

Adalékok Bethlen Gábor hadseregének dunántúli 
hadműveleteihez. (1619—1621) — — — — — 71 

A zsoldosintézmény kezdetei Magyarországon a 
XIV. században — — — — — — — — — 107 

KÖZLEMÉNYEK 

KOVÁCS MIHÁLY Az „I. vasútbiztosító őrzászlóalj" története — — 144 
alezredes 
V. N. VINOGRADOV Igaz ügyért. (Emlékezések és feljegyzések.) — — 154 
nyugállományú 
vezérőrnagy 

M A G Y A R K A T O N A I NYELV FEJLŐDÉSE 
MARKÓ ÁRPÁD Adalékok a magyar katonai nyelv fejlődés törté-
a történettudomány netéhez — — — — — — — — — — — 169 
kandidátusa 

SZEMLE 

Fejezetek hazánk felszabadulásának történetéből. 
(Tóth Sándor százados) — — — — — — — 182 

M. V. Frunze : Válogatott Művei. I—II. kötet. 
(Morva Tamásné.) — — — — — — — — 191 

Liptai Ervin: A Magyar Vörös Hadsereg harcai. 
1919. (Mues Sándor alezredes) — — — — — 201 

Landler Jenő: Válogatott beszédek és írások. 
(Hetes Tibor) — — — — — — — — — — 213 

Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első 
világháború korából. 1914—1918. (Balázs József 
alezredes) — — — — — — — — — — — 220 
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H A D T Ö R T É N E L M I O K M Á N Y T Á R 

Adatok és dokumentumok a Szálasi-hadsereg bom
lásának történetéhez. (Közli: Gazsi József) — 226 

B I B L I O G R Á F I A 

Az 1958—1959. évi Magyarországon megjelent had
történelmi irodalom bibliográfiája — — — 283 
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