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LEONYID ILJICS BREZSNYEV 

1906—1982 

1982. november 10-én reggel 8 óra harminc perckor lezárult egy életpálya, véget 
ért egy küzdelmes, munkában és sikerekben egyaránt gazdag élet. Elhunyt Leonyid 
Iljics Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsa Elnökségének elnöke, a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának az elnöke, a 
Szovjetunió marsallja. 

Munkáscsalád gyermekeként látta meg a napvilágot 1906. december 19-én, a ma 
Dnyeprodzerzsinszk nevet viselő Kamenszkojéban. Fiatalon különböző munkahelye
ken dolgozott, majd kohómérnöki diplomát szerzett és mérnökként tért vissza régi 
munkahelyére. 

Fiatalon kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Előbb a Komszomol, majd 1931-
ben az SZK(b)P tagja lett. Mind a második világháború előtt, mind a fasizmus fe
letti győzelem után jelentős állami és pártfunkciókat töltött be a Szovjetunió kü
lönböző köztársaságaiban. 

A szovjet és a nemzetközi kommunista mozgalomban egyaránt határkövet jelentő 
XX. kongresszus az SZKP KB tagjává, a KB Elnökségének póttagjává és az SZKP 
KB titkárává választotta. Mint a KB titkárának feladata volt a nehézipar, a me
zőgazdaság, a haditechnikai és fegyverzeti kutatás felügyelete és ezen utóbbiak 
eredményeinek a szovjet fegyveres erőknél történő felhasználása. 

1960-ban a Legfelső Tanács Elnökségének elnökévé, 1964 októberében pedig az 
SZKP KB első titkárává választották meg. L. I. Brezsnyevet. 

Tizennyolc éven át töltötte be az első titkári, majd a főtitkári tisztséget. Mun
kássága a párt élén olyan esztendőket fogott át, amelyek a nemzetközi életben egy
beestek — nem utolsósorban az ő személyes hozzájárulása eredményeként — az 
enyhülés, az eltérő társadalmi berendezkedésű államok közötti bizalom és együtt
működés kibontakozásával. Minden igyekezetét a béke megszilárdításáért vívott 
harcra fordította. Tudta mit jelenthet, mit jelent a háború — átélte! 
Kezdeményezésére indultak meg a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Álla
mok között, jöttek létre a legmagasabb szintű találkozók a két ország vezetői 
között, írták alá a SALT—I, illetve a SALT—II szerződéseket. 

L. I. Brezsnyev élete és munkássága elszakíthatatlanul egybeforrott a szovjet 
állam védelmezője, a Szovjet Hadsereg fejlődésével. 

Először 1935-ben öltötte magára a Vörös Hadsereg egyenruháját, és mint egy 
harckocsizó század politikai tisztje teljesítette kötelező katonai szolgálatát a Baj-
kálontúli Katonai Körzetben, Csita közelében. A fasiszta Németország Szovjetunió 
elleni agressziójának hírére az SZK(b)P Központi Bizottságához fordult és kérte, 
vezényeljék a frontra. Kérését teljesítették, újra egyenruhát öltött. Mint fiatal, de 
nagy tapasztalatokkal rendelkező pártmunkást, dandárkomisszári rangban a Déli 
Front politikai csoportfőnökének helyettesévé osztották be. Számos hadművelet ter-
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vezésében és kivitelezésében vett részt. Ügy érezte, mint politikai munkás, szemé* 
lyes példamutatással, a katonák mindennapi problémáinak megoldásával adhatja 
a legtöbb támogatást a Harcolóknak. 

1943 áprilisában a Déli Front alárendeltségébe tartozó 18. hadsereg politikai osz
tályának az élére került. Eletének egyik legemlékezetesebb időszakát töltötte ennél 
a hadseregnél, amelyről többek között így írt a „Kis Föld" című munkájában: 
„Frontéletem a 18. hadsereghez kapcsolódik, amelyet örökre a szívembe zártam. 
É hadsereg soraiban harcoltam a Kaukázus hegyei között — amikor ott ha
zámra nézve sorsdöntő harcok folytak — küzdöttem Ukrajna mezőin, keltem 
át a Kárpátok hegyláncán, és vettem részt Lengyelország, Románia, Magyarország, 
Csehszlovákia felszabadításában. Ezzel a hadsereggel voltam a Kis Földön is, mely 
jelentős szerepet játszott Novorosszijszk és az egész Tamany-félsziget felszabadítá
sában." 

A 18. hadsereg tevékenyen részt vett Ukrajna felszabadításában és a sikeres har
cok után 1944 tavaszán elérte a Kárpátok előhegyeit. A 18. hadsereg — ekkor már a 
4. Ukrán Front alárendeltségében — döntő érdemeket szerzett a duklai harcokban. 
Leonyid Brezsnyevet rövidesen a 4. Ukrán Front politikai csoportfőnökévé és vezér
őrnaggyá nevezték ki. E beosztásban vett részt a hitleri Németország katonai ere
jének teljes szétzúzásában, és mint a 4. Ukrán Front összevont ezredének komisszár
ja volt részese a Vörös téren megrendezett győzelmi felvonulásnak. 

A Nagy Honvédő Háború után Brezsnycv egy évig a Kárpáti Katonai Körzet po
litikai csoportfőnökeként irányította a körzet csapatainak politikai munkáját, po
litikai képzését. 1953-tól 1954-ig, immáron altábornagyi rendfokozatban, a Szov
jet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta politikai főcsoportfőnökének első helyette
seként tevékenykedett a katonák eszmei-politikai nevelésének erősítésén. 

Később L. I. Brezsnyev hadseregtábornok, majd a Szovjetunió marsallja lett. 
1976-tól a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának elnöke. E funkciójában is mindent 
megtett azért, hogy a szovjet fegyveres erők — a Varsói Szerződés többi fegyveres 
erőivel együtt — magas szintű védelmi képességük megőrzése, fejlesztése révén a 
világbéke biztos támaszai, őrzői legyenek. 

Leonyid Iljics Brezsnyev elhunytával nemcsak egy világszerte tisztelt és elismert 
politikustól, hanem egy kiváló katonától is búcsúzunk, egy olyan katonától, aki 
életcéljának a béke megőrzését tartotta, aki élete legboldogabb napjának 1945. 
május 9-ét tekintette. Erről így emlékezett: „Én sem tudom elmondani mindazt, 
ami szívünket 1945. május 9-én csordultig megtöltötte. Csak ennyit mondok: ez a 
nap életem legboldogabb napja." 

Reméljük, nekünk már nem kell újabb „1945. május 9-ét" megélnünk, és béké
ben őrizhetjük meg a szovjet és a nemzetközi kommunista mozgalom, a békeharc 
kiemelkedő személyiségének, a politikus, a katona Leonyid Iljics Brezsnyevnek az 
emlékét. 



TANULMÁNYOK 

URBAN ALADÁR 

VASVÁRI ÉS A „FŐVÁROSI CSAPAT" A LAJTÁNÁL 

1848 októberében a Lajta menti táborozás fontos állomás volt a magyar for
radalom hadseregének történetében. A régi neveltetésű tisztek egy része itt 
vált meg a szolgálattól, s az új kinevezések jóvoltából itt alakult ki a feldunai 
sereg tisztikara. A legénység pedig a pákozdi siker után itt találkozott az őszi 
táborozás és a reguláris ellenséges túlerő okozta nehézségekkel. A fegyvertelen 
és ruhátlan önkéntesek lassan felszereléshez jutottak, s többségük beállt a hon
védek sorába. Egy részük pedig még a schwecháti csata előtt hazatért. A had
sereg így megszabadult a „nyári katonák"-tól, ami a fegyelem megszilárdítása 
és az eljövendő megpróbáltatások szempontjából egyaránt fontos volt. 

A lajtai táborba sodródott október elején a fővárosi felkelők egy csoportja, is, 
akik eredetileg csak a fenyegetett Buda és Pest védelmére és csak néhány nap
ra ragadtak fegyvert, de végül Vasvári Pál vezetésével egészen a Lajtáig jutot
tak. Mivel történetük, illetve Vasvári szerepe ebben a táborozás bánt nem kü
lönösképpen ismert,1 az alábbiakban megkíséreljük összefoglalni a témára vo
natkozó adatokat. Ezeket részben a Honvédelmi Bizottmány iratai és más, az 
Országos Levéltárban őrzött anyagok, részben a főváros levéltára és a kora
beli sajtó szolgáltatják. Vasvári Pál szerepe szempontjából különösen hasznos 
dokumentumok találhatók magának Vasvárinak azon iratgyűjteményében, ame
lyeket az 1848/49. évi minisztérium iratai között őriznek.2 

A Jellasics elől visszavonuló magyar sereg már Fehérvárhoz közeledett, ami
kor szeptember 25-én Pest városának közgyűlése foglalkozott a főváros köz
vetlen védelmének kérdésével. Már ekkor felmerült az egész lakosság mozgósí
tásának gondolata, s határozatban szögezték le, hogy a város összes nemzetőr
ségét mozgóvá nyilvánítják, és az szükség esetén a Duna bármely partján tá
borba fog szállni. A másnapi rendkívüli közgyűlésen azonban a főbíró azt je
lentette, hogy Batthyány miniszterelnök csak a fővárosi nemzetőrség egy ré
szének mozgósításához járult hozzá, mert a helybeli „országos fontosságú csend 
és rend fenntartása", a naponkénti őrszolgálat és a táborba irányuló katonai 
szállítások kísérete a városi nemzetőrség tetemes részét veszi igénybe. A köz
gyűlés ezt tudomásul vette és elsőként a pesti 3. (lipótvárosi) zászlóaljat jelölte 
ki indulásra, azzal, hogy nyolc nap múltával a 4. zászlóalj fogja felváltani. A 

1 Ujabban Vasvári tábori szereplésére ld. érint elégésen Pándi Pál: Kífértctjáiris Megye i emben . II . , I p . , 16S2. 
293—294, 430. o.; Spira György—Vörös Károly: Budapest története. IV. I p . , K-78. 6£—18. o. 

2 Vasvári Pálnak áz Országos Levéltárban lévő irataira ld. Fábián IsliáKné: Az 1848—1846-i mmiiztCih rri levél
tár. Levéltári Leltárak, 45. Bp., 1909. 140. o. (Kézirat; a Magyar Omágcs Levéltár kiídáfp.) Az iralck történeteié 
ld. Thaüóczy Lajos: Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjúság 1844—1849. Lp., 1882. bevezetést. Vasvári egyéb irataira 
1. Vasvári Pál válogatott írásai (szerk. és bev. Fekete Sándor) Bp., 1950. utőEítvát láss Jó Józfeftfl a tztvegek ki
adásával kapcsolatban. Vasvári kézirataira ld. még Kéziratos források az Orsíágos Széchénji Keryvtá i l fn . Pp. , 
1950. 208—209. o. 
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szeptember 27-i közgyűlés azután Rottenbiller Lipót polgármestert, Kovács 
György nemzetőrségi ezredest, a fővárosi nemzetőrség parancsnokát, valamint 
Tóth Gáspár városi képviselőt küldte a miniszterelnökhöz, hogy az a kiinduló 
zászlóalj számára parancsnokot, indulási időpontot és szolgálati helyet jelöljön. 
Batthyány a zászlóalj élére Szász (Száz) János Pest városi őrnagyot jelölte, de 
minden további intézkedést attól tett függővé, mikor jelentik neki azt, hogy a 
zászlóalj indulásra kész.3 

A kiküldött bizottság erről szeptember 28-án délelőtt számolt be a rendkívüli 
közgyűlésen, amely Kovács ezredes útján utasította is Szász őrnagyot a felké
szülésre. A kora délutáni órákban azonban sor került a Lamberg feletti nép
ítéletre. Ezt követően a városi elöljáróságot és az ekkor már a táborban lévő 
Batthyány helyett intézkedő Honvédelmi Bizottmányt elsősorban a főváros nyu
galmának helyreállítása foglalkoztatta. A Bizottmány az esti órákban falraga
szokon intette nyugalomra a lakosságot, kötelességének teljesítésére a nemzet
őrséget és hangsúlyozta: a Dunán felülről érkezett üres rakhajókról nem szál
lott ki ellenséges katonaság a város felett. Pest városa a Honvédelmi Bizottmány 
tanácsára fegyverbe szólította összes nemzetőrségét és elrendelte az ablakok 
éjjeli kivilágítását abban a reményben, hogy az esetleges utcai zavargásoknak 
így könnyebb elejét vehetni. A tanács egyben falragaszok útján rendelte el, 
hogy „azon fegyverrel ellátott egyének, kik a nemzetőrségnek bármi okból nem 
tagjai", haladéktalanul és „súlyos fenyíték alatt" soroztassák be magukat a 
lakóhelyük szerint illetékes nemzetőri századokba.4 Az intézkedést az tette 
szükségessé, hogy Lamberg megérkezését követően, az ellene mozgósított tö
megben fegyverhez jutottak — többnyire kaszákhoz •— olyanok is, akik nem 
voltak nemzetőrök. 

A szeptember 29-ére virradó éjjel nyugodtan telt el a fővárosban. A figyelem 
így ismét a szeptember 26-án Fehérvárról Velencére visszavonult magyar tá
bor félé fordult. A közvélemény már napok óta várta a döntő csatát, mert egy
re aggasztóbbá vált a horvát sereg közeledése. A pákozdi fejleményekről azon
ban szeptember 29-én délelőtt még semmit sem lehetett tudni a fővárosban. 
A lakosság többsége ekkor ismerkedett meg a Honvédelmi Bizottmány már em
lített előző napi, késve kiragasztott felhívásával. Csak a délutáni órákban je
lent meg az a hivatalos, Pázmándy Dénes, a képviselőház elnöke által kibocsáj-
tott értesítés, amely a táborban tartózkodó képviselők tudósítása alapján jelen
tette, hogy Jellasics délelőtt tizenegy órakor megtámadta a magyar sereget. 
Mivel a Marczius Tizenötödike aznap délutáni száma nem írt a csatáról, hite
les beszámolót a történtekről elsőként a képviselők kaptak a másnap, szep
tember 30^án délelőtt tíz órakor megnyílt ülésen. Pázmándy ekkor közölte, hogy 
a magyar tábor — miután az ellenség támadását is visszaverte — védelmi meg
fontolásokból Martonvásárra vonult vissza. Egyben bejelentette, hogy a Hon
védelmi Bizottmány még az éj folyamán egy sietve összeszedett, 800—900 főnyi 
zászlóaljat rendelt Szász őrnagy parancsnoksága alatt a táborba, míg a fővá
rosi lovas nemzetőrséget Bia felé küldték, nehogy Buda alatt váratlanul meg
jelenhessen az ellenség valamiféle „eltévedt" csapata.5 A védelmi intézkedések-

3 Fővárosi levéltár. Pást váro3 levéltára. Tanácsülé3i jegyzőkönyvek 1848: 14450, 14454, 14473, 14498. A Buda 
városát hasonló lépésekre felhívó, szept. 2C-án kelt értesítés: Buda város levéltára. Tanácsi levelezések, 1847—50: 
1071. L. míg: Spira i. m. IV, 61. o. 

4 A két falragaszt 1. OL Újkori gyűjtemény. B, 32.1848—49-es nyomtatványok; az OHB felhívását közli Kossuth 
Lajos Ö33Z33 Miaki i (KLÖM) Xt l I . S.a.r. Bírta István. Bp., 1952. 47—48. o. Pest városának határozata a nemzet
őrség fegyvîrbî hívásira, az ablakok kivilágítására: Tanácsülési jkvek 1848: 14470. 

5 Pázmíniy tudósítását ld. 1848/49-es nyomt.; 1. még Közlöny 1848. okt. 1. 577. o. A szept. 30-i képviselőházi 
ülésről — kulonbjző terjedelemben — bsszámDltak a lapok. A Szász őrnagy parancsnoksága alatt gőzhajóval Ercsibe 
kiildítt zászlóalj összetételére 1. Pázmindy levelét Csányi Lászlóhoz; KLÖM XIII . 57. o., továbbá Pesti Hírlap 
(PH) 1848. okt. 1. 923. és Nemzeti 1848. okt. 1. 484. o. 
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TŐI beszámolva Pázmándy hangsúlyozta, hogy immáron nem annyira több ka
tonára, mind inkább arra van szükség, hogy „a nép felkeljen azzal, amilye van". 
A népfelkelés szükségességét így indokolta: „A mi derék seregünk, minden 
tisztek számítása szerint, vitézül fogja visszaverni mindenkor a megtámadást, 
de tömegek azért szükségesek, hogy ha Jellachicíh szétterítené embereit, 
seregünk ne legyen kénytelen csupán védelmi állásban maradni. A bizott
mány véleménye tehát az, hogy Pesten tartassák népgyűlés, s minthogy itt sok 
ember van, ki mivel mehet, menjen." A javaslat határozattá vált, s délután ket
tőkor került sor a Múzeumnál a lelkes népgyűlésre, ahol — a tudósítások sze
rint — szép számmal jelentkeztek önkéntesek, akik részben még aznap, rész
ben pedig másnap, vagyis október 1-én indultak az ellenség elé. Pontosabban 
szólva : a főváros védelmére — Budaörsig. Ugyanis itt hoztak létre egy önkén
tesekből álló tábort, melynek várható létszámát Pázmándy szeptember 30-án es
te Csányihoz írott levelében 3—4000 főre becsülte. A kis sereg élére Piller János 
őrnagyot, a budai nemzetőrség egyik zászlóaljparancsnokát állították.6 

A Buda védelmére szervezett tábort a Honvédelmi Bizottmány Biáig kíván
ta előretolni, de a továbbiakban Csányitól, a tábor kormánybiztosától és Mó-
gától, a sereg főparancsnokától várták az utasítást. A rendelkezést egyébként 
nem a kapkodó ijedelem szülte, az pontosan alkalmazkodott a kialakult kato
nai helyzethez. Amikor ugyanis a főtábor Martonvásárra húzódott vissza, a 
Duna mellett állomásozó és az ellenség folyón való átkelésének megaka
dályozására vezényelt erőket Dunaföldvárról egyidejűleg felrendelték Ercsibe 
i{Ercsénybe). Így a Budára délről vezető, Tétényben találkozó két fontos út
vonalat a magyar erők ellenőrzésük alatt tartották. Azt sem lehetett azonban 
kizárni, hogy Jellasics Móron és Bicskén át megkerüli a magyar sereg jobb
szárnyát és Buda ellen vonul. Ezt a Bicske — Bia — Budaörs útvonalat zárta 
le az újonnan létrehozott tábor, amelynek Biáról Bicskére való áthelyezését 
Csányi már október 2-án kérte a Honvédelmi Bizottmánytól.7 

Ha ez a védelmi intézkedés nem is volt hevenyészett, valójában nem a szep
tember 30-án délelőtt Pázmándy és a Bizottmány által javasolt és a képviselő
ház által helybenhagyott népfelkelés eredményeként jött létre. A délután a 
Múzeumnál tartott népgyűlés — mint ezt a Kossuth Hírlapja másnapi tudósí
tásból megtudjuk — „önkéntes felkelő sereg" állításáról határozott,8 vagyis el-

' tért az országgyűlés délelőtti döntésétől. A korabeli sajtó erre a módosításra 
nem ad magyarázatot, de nagyon valószínű, hogy az okot Jellasics fegyverszü
neti javaslatában kell keresnünk. A horvátok által elfogott Ivánka Imre őrnagy 
ugyanis már szeptember 30-án reggel visszaérkezett a magyar táborba Jella
sics fegyverszüneti kérelmével. Erről délelőtt Pázmándy még nem tudott, de 
délután kettőre az már ismertté válhatott. A Honvédelmi Bizottmány tagjai, 
akik ezek szerint az elfogadással egyet is értettek, természetesen nem tartották 

6 A Pázmándy id. PH 1848. okt. 1. 923. o. A népgyűlésről: Marczius Tizenötödike (MT) 1848. szept. 30. 685. o.; 
Jíossuth Hírlapja (KH) 1848. okt. 1. 363. o. A budaörsi táborra Pázmándy levelét: KLÖM XIII . 58. o. A tudósítások 
ezekről a napokról nem mindig egybehangzóak, s néha hiányosak. Egy levélből pl. arra lehet következtetni, hogy Pest 
»eredetileg kiindulásra jelölt 3. zászlóalja is táborba szállt szept. 30-án; 1. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadság
harc levelestára. I I . Bp., 1932. 134. o. A váro3 okt. 2-i (alább idézendő) felhívása azonban kétségtelenné teszi, hogy 
akkor mind a négy pesti nemzetőrzászlőalj otthon tartózkodott. 

7 A mirtonvásár—ercsi összpontosításról, a biai tábor Bicskére rendeléséről: KLÖM XII I . 55., 69. o. Nádosy 
Sándor alezredes Jellasics esetleges, a Mór—Bicäke útvonalon várható előrenyomulására már szept. 30-án figyelmez
tette Görgeyt; 1. Görgey István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár, összeáll. Katona Tamás. Bp., 1980. 202. o. 
Móga okt. 2-i rendelkezése Piller táboráról: i. m. 248. o. Az Ercsinél álló tábor parancsnokának okt. 1-én Görgeyt 
nevezték ki: KLÖM XIII . 63. o. Tudósítás, hogy az ercsi tábor egy része okt. 1-én Martonvásárra készül: Nemzeti 
1848. okt. 4. 487. o. 

8 A délutáni lapként megjelenő Marczius Tizenötödike szerkesztősége a déli órákban sietve összeállított szept. 
-30-i számában még arról írt, hogy „a pesti nép délután öt órakor fog kiindulni a városból". A çél — írta — számban 
az ellenségnél kisebb magyar sereget támogatni, s a haza veszedelmét ,,egy csapásra" szétoszlatni. A szerkesztő be is 
jelentette az olvasóknak, hogy ha a jövő héten nem a szokott terjedelmében jelenik meg a lap, annak oka az, hogy 
.a szerkesztő, a kiadó, a betűszedők és egyéb személyzet szerencséjüknek tartják, hogy „a nagyszerű drámában leg
alább mint statiszták" szerepelhetnek. L. MT 1848. szept. 30. 685. o. A lap október 1. és 3-án valóban nem jelent meg. 

— 527 — 



i 

kívánatosnak, hogy akkor hívják zászlók alá a többnyire csak rövid ideig ha
tékony népfelkelést, amikor éppen fegyverszünetre készülnek.9 Csak ez, vagy
is a fegyverszünet híre lehet a magyarázata annak, hogy a program néhány óra 
alatt megváltozott és. nem szeptember 30-a lett a fővárosi népfelkelés napja. 
Ugyanakkor ez lehet a magyarázata annak is, hogy másnap reggel Nyáry Hál 
sietve a martonvásári táborba utazott, hogy tárgyaljon Móga tábornokkal „né-
melly strategicus állásokról, amelyeket itt a centrumban tenni kell'.10 

A Honvédelmi Bizottmány ugyanis változatlanul szükségesnek tartotta a nép
felkelést, de azt az új helyzethez kellett alkalmaznia. Ennek szellemében kelt 
az a valószínűleg október 1-én este, Nyáry visszatérése után Budához és Pest
hez intézett levél, amelyben a Bizottmány így írt: „Az ellenség néhány órányi
ra állván a két fővárostól, a hon és a város érdekében felhívom önöket, hogy 
. . . magokat érintkezésbe tevén, a Martonvásáron álló hadseregnek annyi erőt 
küldjenek, amennyit csak a két városnak tehetségében álland."11 A levelet még 
meg sem fogalmazták, amikor Pest városának elöljárói a népfelkelés változat
lan szükségének tudatában összehívták október 1-én délelőttre a város köz
gyűlését. Nem valószínű, hogy ekkor Rottenbiller polgármesternek vagy a ta
nács más tagjának tudomása lett volna arról, hogy Jellasics elhagyta a fegyver
szünetben meghatározott állásait. Valamiféle rémhír azonban terjedhetett a 
horvát sereg hollétéről, várható mozdulatairól. Az is lehet, hogy csak az egyszer 
már mellőzött általános népfelkelés újból történő meghirdetésének akartak nyo
matékot adni, de tény, hogy a közgyűlési előterjesztést a jegyzőkönyv így örö
kítette meg: „Az ellenséges horvát tábor Jellachich vezérlete alatt hadseregünk 
vitéz ellenállása daczára Martonvásárig haladván, szóbahozatott váljon nem 
volna-e szükséges számra az ellenségnél csekélyebb hadainkat e városból ki
indítandó általános nép felkeléssel támogatni . . ." A javaslat egyetértésre talált, 
s a határozat leszögezte, hogy az általános népfelkelés sikere érdekében aznap 
délután négy órakor népgyűlést kell tartani a Múzeumnál. Egyben kijelentet
ték, hogy a „kereskedés és üzlet a fegyveres nép hazatértéig felfüggesztetik". A 
közgyűlés végül — szándéka komolyságának bizonyságául — meghatározta, 
hogy kik azok, akik foglalkozásuk következtében a kötelező kiindulástól fel-
mentendők.12 

Az október 1-én tartott újabb népgyűlésről viszonylag kevés tudósítás szá- . 
mol be, bár arról másnap az országgyűlésen is elismeréssel szóltak. Tudjuk, 
hogy „roppant számú" volt, s hogy lelkesítő beszédeket tartott a pesti polgár
mester, a főbíró és a városkapitány, valamint Gyurkovics Máté „iparűző és 
miniszteri fogalmazó". A továbbiak azonban inkább a másnapi plakátokból 
derülnek ki. Pest elöljárói „Polgártársak!" megszólítással kibocsájtott felhívása 
— mint az az előző napon a közgyűlésen is elhangzott — közli, hogy Jellasics 
Martonvásárig nyomult előre, így a fővárosnak jutott a dicsőség, hogy „töme
ges és rettentő föllépése által" a harcot javunkra döntse el. „Azért a hatóság 
elhatározta — folytatódik a szöveg —, hogy Pest városának fegyvert fogható 
minden férfiai, kivétel nélkül hónap tömegestől fognak a haza megmentésére 

9 Az országgyűlési biztosok jelentéséből tudjuk, hogy Ivánka már szept. 30-án reggel megérkezett Jellasics aján
latával; KLÖM XIII . 50. o. Móga pedig este fél tízkor, amikor megküldte a fegyverszünet síővegét. utalt an», I.cpy 
azt aznapi jelentése kapcsán (tehát egy előzetes tudósítást követően) terjeszti fel; 1. Orezágcs Honvédelmi Bizott
mány (OHB) iratai 1848:800. Egy napló arról ír, hogy szept. 30-án a "Véimesőn ÖEszegjűlt £0 ICü (?) ícryi fHijet 
a fegyverszünet hírére küldték haza, de ez valószínűleg később készült feljegjjés, íirely EZ ckt. 3-i etíBcérjehhel 
keveri össze a történteket. L. Jakab István naplója. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. Qvart. Bting. Ï315. 

10 Nyáry útjáról Pázmándy tájékoztatta okt. 1-én délelőtt a képviselőket; KözKr^y 1848. okt. 3. 5SC. o. 
11 OHB 1848:809. (KLÖM XII I . nem közli.) A fogalmazvány datálatlan; külzetén olysn további intéíkedéíckie 

utaló feljegyzések találhatók, amelyek valószínűsítik, hogy azck Kyáiynak a táborból való visszatérése után váltak 
szükségessé. 

12 Pest v. lt. Tanácsülési jkvek 1848:14583. Az OHB népfelkelésre felhívó levelét, mint okt. 2-án érkezettet, okt. 
0-án helyezik levéltárba; uo. 14G04. 
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táborba szállni . . ." Az első pillanatra furcsa ez a népgyűlést követő másnapon 
a következő, immáron a harmadik napra, vagyis október 3-ra mozgósító fel
hívás. Magyarázata ismét a fegyverszünetben keresendő, amely október 3-án 
délután hat órakor járt le. Miután a fegyverszüneti vonalak mögötti csapatmoz
dulatokat a megállapodás nem tiltotta (Jellasics ez idő alatt remélte Roth had
oszlopának megérkezését!), logikus volt, hogy a népifelkelést is ezen a napon 
kell megindítani, hiszen azt nem a táborba, hanem Buda közvetlen védelmére 
fogják rendelni. Az idő így alkalmat is adott a gondos szervezésre. Jó példája 
ennek ez a felhívás, amely közölte, hogy minden ipari és kereskedelmi tevé
kenységet felfüggesztenek — de legfeljebb nyolc napra; elrendelte, hogy min
den családfő házanépe fegyverfogható tagjaival (tehát segédeivel és cselédei
vel) köteles a meglevő fegyverekkel és két napi élelemmel a gyülekező helyen; 
jelentkezni, hol a fegyverekről és a továbbiakról a hatóság rendelkezik. A ma
gyar-német nyelvű plakát azt is tudtul adta, hogy aznap (október 2-án) riadót 
dobolnak, s a városi nemzetőrség négy zászlóaljának és a hozzájuk tartozó vá
rosrészek nem nemzetőri férfiainak négy kijelölt téren kell megjelenniük.13 A 
felhívás nem mondja, de nyilvánvaló, hogy ez a gyülekezés egyrészt a próba
riadó szerepét töltötte be, másrészt alkalmat adott az önerőből történő felfegy-
verzettség megállapítására, valamint arra, hogy a másnapi kiindulás időpontját 
közöljék az ott megjelentekkel.14 

Pest városa tehát öntevékeny volt,, míg Buda csak a Honvédelmi Bizottmány 
felhívására cselekedett. Október 2-án tartott közgyűléséből kelt az az ugyan
csak magyar-német nyelvű felhívása, amely mindenkit, „ki fegyvert foghat" 
felkelésre és táborba szállásra kötelez, különben „úgy tekintetik, mint haza
áruló". Ez a plakát is előírja az aznapi gyülekezést: délután négykor a Vér
mezőn, három napi élelemmel, s ott történik majd a „rendezés".15 így nem cso
da, hogy Pest és Buda, már október 2-án katonai táborhoz vált hasonlóvá. Az: 
egyik beszámoló így ír: „A két fővárosnak valódi harczias ábrázata van. Min
denfelé dobszó, fegyveres emberek, élelemhordó szekerek, jövő menő futárok, 
zajongó nép. A boltok nagyobb részint zárvák, a mesteremberek műhelyei üre
sek. Most minden ember katona, minden ember fegyvert fogott Jellachich rab
ló tábora ellen . . . "16 

A. két főváros tehát mozgásba jött. Ügy tűnt, hogy valóban megvalósul a 
szándék, amit már szeptember 25-én javasolt a pesti tanácsülés, s minden fegy
verfogásra alkalmas férfi táborba száll „állapot és valláskülönbség nélkül". A 
hatóságok ezt olyan szigorúan vették (láttuk : Buda a távolmaradást hazaárulás
nak minősítette!), hogy mind a Hadügyminisztériumnak, mind a Nemzetőrségi 
Haditanácsnak intézkednie kellett, hogy tisztviselőiket és egyéb alkalmazottai
kat felmentsék a kötelező szolgálat alól. A Haditanács elnöke, Nádosy alezre
des és Rottenbiller polgármester jó példával jártak elől és október 3-án reggel 
nyolc órakor maguk is a táborba indultak a pesti felkelőkkel. Alig érkeztek 
azonban meg az első alakulatok Budaörsre, amikor a képviselőház délelőtt tíz-

13 Tudósítások az okt. 1-i népgyűlésről: Nemzeti 1848. okt. 3. 488. o.; Budapesti Divatlap (BpD) 1848. okt. 5-
219. o. Pest város felhívása: 1848/49-es nyomt.; közli: PH 1848. okt. 3. 928. o. A Pest városa felhívásában szereplő 
valótlanságot (hogy ti. Jellasics Martonvásárnál van) az okt. 2-i rövid délelőtti képviselőházi ülésen szóvátették,. 
s azt maga az elnök is helytelenítette; Nemzeti 1848. okt. 3. 487. o. Hajnik Pálnak, az országos rendőri hivatal veze
tőjének Pázmándy utasítására készült helyreigazító plakátja (hogy ti. Jellasics nincs Martonvásárnál, sőt hírek szerint 
vissza- vagy f élre vonulásra készül) rövidesen megjelent az utcán; 1. 1848/49-es nyomt. 

14 A BpD id. tudósítása írja, hogy okt. 2-án délben doboltak riadót, s a felkelt nép — a szakadó eső ellenére — 
nagy számban jelent meg a gyülekezőhelyeken, ahol közölték „kik hova és hány órakor indulandnak másnap a tá
borba". 

15 Buda város felhívása: 1848/49-es nyomt.; közli: Közlöny 1848. okt. 3. 585. o. Érdemes megemlíteni, hogy az 
OHB 1848:809. fogalmazványa eredetileg csak Buda város közönségének szólt, s arra később idegen kéz vezette rá, 
hogy Pest városát is együttműködésre szólítsák fel. 

16 L. KH 1848. okt. 3. 369. o. Egy levél szerint Pesten okt. 2-án arra számoltak, hogy aznap már több ezer nem
zetőr vonul a táborba; Waldapfel i. m. I I . 153. o. 
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kor megnyílott ülésén az elnök beszámolt arról, hogy Jellasics a fegyvernyug
vást megszegte és Móron át Győr felé elvonult. Egyben bejelentette, hogy a 
Honvédelmi Bizottmány ezzel kapcsolatban még az éj folyamán megtette a 
szükséges intézkedéseket, melyekről azonban — azok katonai jelentősége miatt 
— részleteket nem mondott. Az új helyzetben természetes volt, hogy a budai 
felkelőknek délutánra tervezett kiindítása feleslegessé vált, így azt fél kettőkor 
kelt rendeletével Nyáry Pál le is állította. Este nyolckor pedig Szemere plakát
ja nyugtatta meg a fővárost, közölve: Jellasics Győr felé menekül, seregünk 
nyomon követi.17 

A katonai események tehát másodszor is beleszóltak az ikerfőváros népfelke
lési kísérletébe. A pestiek eljutottak a budaörsi táborba, a budaiak már meg 
sem indultak. Október 3-án a balparti város még kihalt: „Pesten nincs nyitott 
bolt. A napszámos, a mesterember, a kereskedő, az iparos táborban vannak" 
— írja a Pesti Hírlap. Másnap délelőtt azonban már bejelentik a pesti tanács
ülésen, hogy „felsőbb helyről" értesítették őket: a városi felkelők nagyobb része 
még aznap visszatér. Ez az esti órákban történt meg, amikor a hazatérők előbb 
a budai várban, a fegyvertárban adták le fegyvereiket (többnyire kaszákat), 
majd a hajóhídon átjőve tisztelegtek a képviselőház előtt és — mint a beszá
molók említik — rendben szétoszlottak. A képviselők köszönetet szavaztak ne
kik — pontosabban: „Budapest nemzetőreinek és lakosainak" — s azt magyar— 
német falragaszokon adták a város tudtára. így ért véget ez a néhány mozgal
mas nap, amelynek legfontosabb eredményét a Nemzeti tudósítója abban látta, 
hogy bebizonyosodott: Budapest egymaga képes húszezer embert fegyverbe ál
lítani . . .18 

A népfelkelés leállítása és a pestiek visszarendelése azonban nem jelentette 
azt, hogy minden fővárosi hadrakelt személy visszatért a táborból. Ezek a ren
delkezések ugyanis nem vonatkoztak a szeptember 30. — október 1. között je
lentkezett önkéntesekre, vagyis Piller őrnagy táborára. Ennek helyét és szere
pét Jellasics seregének mozdulatai határozták meg. A horvát seregé, amely már 
a fegyverszünet másnapján megkezdte elvonulását Pákozd és Fehérvár térsé
géből. Október 1-én ugyanis Jellasics a főerőkkel Fehérváron át a győri or
szágúton megindult Mór felé. Ezen a napon megtévesztő mozdulataival még 
sikerült elérnie, hogy a magyar táborban azt hitték: a horvát sereg az oldal
mozdulatok után visszatért Fehérvárra, sőt pákozdi állásait ismét elfoglalta. 
Jellasics ekkor valójában már feladta Fehérvárt, csak a kórház és az élelmi
szerkészletek őrizetére hagyott hátra némi erőt. A horvát élcsapat ezen a na
pon elérte Kisbért, s Jellasics — a hírek szerint — Móron túl, Sárkányban éj
szakázott. Október 2-án a vonuló horvát erők hátvédje Sárkányig zárkózott 
fel, majd október 3-án délután Jellasics elővédje — a frissen csatlakozott Kress 
lovasság — bevonult Győrbe, ahová rövidesen követte a sereg zöme is. Más
nap, október 4-én délután indult tovább a bécsi országúton Mosón felé, s csak 
ekkor múlt el annak a veszélye, hogy megkísérelje akár a visszafordulást a Du-

17 A Nemzetőrségi Haditanács hivatali személyzetének felmentését kérő beadványa: OHB 1848:2242. Nádosy 
szabadságolási kérelme: OHB 1848:2247; kiindulásáról szóló nyomtatott értesítés a „régi gyorsvadász had" bizott
ságától: 1848/49-es nyomt. Rottenbiller kiindulásáról: Pest v. lt. Tanácsülési jkv. 1848:14571. Pázmándy beszámoló
járól : Közlöny 1848. okt. 5. 594. o. A pestiek Budaörsre vonulásáról : BpD 1848. okt. 5.219-220. o. A budaiak kiindulásá
nak felfüggesztéséről: Buda v. lt. Tanácsi lev. 1847—50:982; továbbá OL B, 10. Budai nemzetőrség iratai; KH 1848. 
okt. 4. 372. o. A budaiak nem hitték, hogy újból elmarad a mozgósítás; Waldapfel: i. m. I I . 156. o. Szemere hirdet
ménye Jellasics meneküléséről: 1848/49-es nyomt. Az OHB már okt. 2-án elrendelte a visszavonuló Jellasics (és az 
esetleg számára érkező bécsi segítség) ellen a népfelkelést, másnap pedig leállította azt a Duna-Tisza közén ; KLÖM 
XII I . 67—08., 72—73. o. 

18 Pest okt. 3-án: MT 1848. okt. 3. 688. o.; PH 1848. okt. 4. 931. o. A tanácsnak adott tájékoztatásra: Pest v. 
lt. Tanácsülési jkv. 1848:14610. A felkelők visszatéréséről: BpD 1848. okt. 5. 220. o.; Nemzeti 1848. okt. 6. 499. o. 
,,A nemzet képviselői"-nek köszönete (okt. 4.): 1848/49-es nyomt. L. még Kacskovics Lajos nyilatkozatát okt. 5-én 
az ogy-en: PH 1848. okt. 6. 935. o.; Közlöny 1848. okt. 7. 603. o. Ezeknek a napoknak rövid összefoglalására : Spira: 
i. m. IV. 62. o. 
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n a mentén, akár az átkelést Gönyünél, hogy a Csallóközben Komárom ellen 
induljon, vagy átkeljen a szlovákok lakta Felvidékre. A horvát sereg ekkor 
•azonban még mindég fenyegette Pozsonyt, s ez a fenyegetés akkor sem múlt el, 
amikor október 6-án megindult Brück, az osztrák határ felé, mert a zöm még 
október 7-én is Mosón és Magyaróvár között várakozott. Majd amikor Jellasics 
•a kevésbé használható népfölkelőket Theodorovics tábornok parancsnoksága 
alat t Sopron megyén keresztül Horvátország irányába indította, csak akkor, ok
tóber 8-án hagyta el az országot, Parndorfon át Bruckba, Ausztriába vonulva.19 

Csányi kormánybiztos és a magyar sereg vezénylete október 2-án délutánra 
szerzett kétségtelen bizonyosságot arról, hogy Jellasics — a fegyverszüneti 
egyezményt megszegve — Móron át Győr irányába halad. Ebben a helyzet
ben a magyar tábornak egyszerre kellett megtennie a szükséges lépéseket a 
távolodó Jellasics és a közeledő Roth ellen. Előbbi esetben pedig nem egysze
rűen arról volt szó, hogy a horvát főerőket követni, üldözni kellett, hanem arra 
is ügyelni, hogy látszólagos elvonulása ellenére Jellasics ne kísérelhesse meg 
a. Buda elleni támadást a már említett Bicske—Budaörsi útvonalon, — vagyis 
a magyar sereg jobbszárnyát megkerülve. Ennek megfelelően Móga tábor-
jiok október 3-án kelt intézkedéseivel a parancsnoksága alá tartozó erőket 
gyakorlatilag kettéosztotta. Ennek során a Sukorónál álló elővédet megerősít
ve Székesfehérváron át Mór felé, vagyis Jellasics nyomába rendelte, míg Gör-
geynek Ercsiben álló és már Roth ellen vezényelt erőit ugyancsak kiegészítette 
és Perczel Mór parancsnoksága alá helyezve indította meg a horvát jobbszárny 
elkésett oszlopa ellen. A sereg másik részét Móga egyidejűleg Bicskére rendel
te és hadműveleti vonalául a Budáról Bicskén át Győrbe vezető országutat je
lölte ki. Ez a seregcsoport október 3-án délben indult meg Martonvásárról Bics
kére. Mivel azonban minden eshetőségre készen a Szőny — Nyergesújfalu — 
Dorog — Vörösvár útvonalat is biztosítani kellett, a Mészáros útra vezényelt 
erőkből Móga Ivánka Imre őrnagy parancsnoksága alatt egy „repülőcsapatot" 
különített ki, amely magához vonta Piller Biáról aznap Bicskére vonult önkén
teseit. Ivánka Tata irányába indult, hogy Szőnynél érje el az itt még a Dunával 
párhuzamosan futó másik budai országutat. Ivánka már október 3-án megin
dult, míg a „fősereg" — ahol Csányi és Móga is tartózkodtak — október 4-én 
vonult Bánhidára. Ez utóbbi seregcsoport másnap Kocs helységben és környé
kén, október 6-án Bábolnán és 7-én Győrben állomásozott. Ivánka kocsikon 
.szállított különítménye valamivel gyorsabb volt, mert 3-án Németegyházáig, 
4-én Tatán át a komáromi erőd védelmére épített szőnyi sáncokig nyomult, s 
5-én már Üjszőnyből jelentett. Október 6-án délelőtt Ivánka bevonult Győrbe, 
másnap már az abdai Rábca-hídnál állott, s 9-én — amikor a fősereg öttevé-
nyen át Magyaróvárra érkezett — Ivánka az előcsapatokkal Parndorfnál állo
másozott.20 

Röviden ezek azok az események, amelyek során a főváros védelmére szer
vezett biai tábor — pontosabban annak egy része — Piller őrnagy vezetésével 
Ivánka önállóan működő portyázó csapatához került. Ennek ismeretében köny-
nyebb lesz összefoglalni azokat a rendelkezésünkre álló adatokat, amelyek Vas-

19 Jellasics hadmozdulataira a fontosabb jelentések: OHB 1848: 983, 989, 1575. (1. KLÖM XII I . 142—143. o.), 
2101, 2108, 2113, 2115, 2121—22 (utóbbit 1. KLÖM XIII . 93.), 2200; OL Hadügyminisztérium, általános iratok 
<HM) 1848:7592, 7611, 7852, 7901. 

20 A raugyar sereg mozdulataira — az előző jegyzet anyagán túl — 1. elsősorban Csányi és a táborba küldött 
képviselők jelentéseit: KLÖM XIII . 81—82, 86, 92—94,100—106,128,134—135,141—144.0. L.még OHB 1848:2205, 
2223. A b3lüíym'tnisztérium sereghez kiildätt megbízottjának okt. 5-én kelt jelentését 1. Közlöny 1848. okt. 7. 001. o.; 
okt. 6-án küldött jelentését: Diák Imre: A szabadságharc története levelekben, ahogyan a kortársak látták. Bp., 
íX 19431. 237. o. M5gi okt. 3-i reniílkezéseire 1. Katona Tamás id. okmánytárát, 284—285.0. A horvát és magyar erők 
jSBizgàaâra l. míg Vurga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. Bp., 1953. 215—230. o. 
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vári Pál októberi szereplésére és az általa szervezett „Fővárosi csapat" tevé
kenységére vonatkoznak. 

Vasvári nem ment le augusztus elején azzal a néhány hetes szolgálatot vál
laló zászlóaljjal a déli táborba, amelyet Földváry Lajos őrnagy a fővárosi ön
kéntesekből, elsősorban az ideiglenesen szabadságok miniszteriális tisztviselők
ből szervezett. Megakadályozta ebben betegsége, amelynek következtében — 
mint az iratai között fennmaradt orvosi igazolás tanúsítja — júliusban és au
gusztus elején a helyi nemzetőri szolgálatban sem vett részt. Annál aktívabban 
szerepelt az Egyenlőségi Társulat ülésein augusztus második felében és szep
tember elején. Szeptember 3-án ő javasolta, hogy a 8-ára tervezett „politikai 
lakomát" halasszák el, majd amikor a szeptember 9-i nagygyűlésen az Egyenlő
ségi Társulat elhatározta egy „honvédi ezred" felállítását, annak egyik száza
dosa lett — Petőfivel együtt — Vasvári is. Mikor másnap ennek szervezésével 
Kossuth kívánságára és Szemere követelésére felhagytak, ezt követően né
hány napig nem találjuk nyomát Vasvári tevékenységének. Szeptember 22-én 
azonban „magán dolgaira" útlevelet kért és kapott Pest megyétől — Somogy, 
Tolna és Veszprém megyébe. Az utazás terve mögött akkor sem sejthetnénk 
egyszerű magánügyet, ha más irat nem maradt volna fenn, hiszen Somogy és 
Tolna ezekben a napokban már hadműveleti terület, ahol Jellasics csapatai 
nyomulnak előre", Vasvári iratai között azonban fennmaradt Madarász László 
„népképviselő" ugyancsak szeptember 22-én kelt ajánlólevele, amely röviden 
így szól: „Vasvári Pál — és Vas Gereben polgár társaink és barátaim mennek 
Somogy vármegyébe szabadságaink védelmére barátaimat felhívni a Haza ne
vében, azért őket ajánlom minden polgár társaimnak szíves barátságába." Ma
darász sorai kétségtelenné teszik, hogy Vasvári és Vas Gereben, a Nép Barátja 
szerkesztője, az Egyenlőségi Társulattól, annak elnökétől kapták megbízatásu
kat. 1849 elején azután kiviláglott, hogy mindez Kossuth egyetértésével történt,, 
amikoris Jellasics közeledtekor többen — mint egy Kossuthnak címzett be
adványban hangsúlyozták — „ön által a nép felvilágosítására levén kiküldve, 
előkészítők őket a felkelésre". A Kossuthtal való összehangolásnak külsőleg is 
hangsúlyt adott, hogy Vasvári és más „emisszáriusok" — mint egy német röp
lapból a kortársak megtudhatták — ugyanazon a napon, tehát szeptember 24-én 
indultak a Dunántúlra, amikor Kossuth megkezdte toborzó_útját.21 

Vasvári megállapíthatóan az akkor a Balaton déli partján a Sióig terjedő 
Somogy megye igali járásába készült, Kiliti — Hid vég — Tab környékére. 
Vagyis az előnyomuló horvát sereg útvonalában kellett volna részt vennie — 
az országgyűlés által kiküldött biztosok mellett — a Sió mentén a népfelkelés 
szervezésében. A magyar sereg azonban szeptember 22-én, amikor Vasvári meg
kapta megbízólevelét Madarásztól, már Lepsénytől vonult vissza, s 24-én ami
kor Vasvári elhagyta a fővárost, megszületett a döntés Fehérvár feladására és a 
Pákozd — Velence — Martonvásár irányába való visszavonulásra. Ilyen kö
rülmények között érthető, hogy Vasvári, akinek legrövidebb útja erre vezetett, 
a magyar táborral találkozva, Fehérvárnál nem utazott tovább. Népfelvilágo
sító feladatát az új helyzethez alkalmazva „izgatott" — mint maga később ír
ja — a fehérvári és a pákozdi táborban. Ami alatt azt kell értenünk, hogy a 
Jellasiccsal való szembefordulás érdekében, s az attól óvakodó sorezredi tisz
tek (a „fekete-sárga métely") ellen agitált. Ezt mindenesetre olyan sikerrel tet-

21 Vasvári orvosi igazolásait 1848. júl. 23. és aug. 0-ról 1. OL H 117. Vasvári Pál iratai. Agitáció c. téka. Vasvári 
szerepéről az Egyenlőségi Társulatban részletes tudósításokat ad a Népelcm. Vasvári útlevele és Madarász ajánló
levele: Iratai. Agitáció. Vasvári, Vas Gereben és öt társuk datálatan beadványa: OHB 1849:431; KIÖM XIV. 144— 
145. o. Petőfi, Vasvári és más, a nép felvilágosítására kiküldött emisszáriusok szept. 24-i elutazásáról: „Der 25. Sep
tember. Kossuth auf dem Lande..." kezdetű német röplap: 1848/49-ès nyomt. Ezekre a a napokra 1. még Fekete: 
Sándor: Vasvári Pál. Bp., 1951. 44. o. 
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te, hogy a nevezetes szeptember 28-i, a sukorói templomban lezajlott haditaná
cson egyes tisztek Batthyány miniszterelnök előtt megvádolták Petőfit és Vas
várit, hogy „a legénységet a tisztek ellen fellázítják", ezért követelték elfoga-
tásukat és hadbíróság elé állításukat. Petőfi természetesen egyáltalán nem volt 
a tálborban, de ekkor már Vasvári sem, mert őt aznap a késő délelőtti órákban 
Batthyány futárként a fővárosba küldte Pázmándy Déneshez. Batthyány leve
lének vételével, déli egy óra után Pázmándy bizottmányi (vagyis zárt) ülésre 
hívta össze a képviselőket, míg Vasvári — az egyik tudósítás szerint — a kép
viselőház erkélyéről tájékoztatta az összegyűlt népet a magyar tábor harckész
ségéről. Még ezen a napon délután a Marczius Tizenötödike címoldalon közölte 
Vasvárinak szeptember 27-én a velencei táborból kelt tudósítását, amelyben 
beszámolt az előző napon Fehérvárról történt visszavonulásról, a sereg türel
metlenségéről és tettvágyáról.22 

Nem valószínű, hogy Vasvári értesült volna az ellene támadt hangulatról. 
Mivel azonban nem sokkal Pestre való megérkezése után, a képviselőház zárt 
ülése idején került sor a Lamberg feletti népítéletre, feltételezhetjük, hogy az 
izgatott fővárosból Vasvári nem tért vissza a táborba. Tényleges adatunk azon
ban csak október 2-ii, a pesti népfelkeléssel kapcsolatos szerepéről van. A jelek 
szerint az október 2-án délután lezajlott seregrendezéskor Vasvári elvállalta 
egy csapat szervezését, amelyre — mint tőle tudjuk — a felszólítást Madarász 
Lászlótól kapta. Eredetileg nyílván nem volt többről szó, mint hogy ő felel az 
átvett fegyverekért, felszerelési tárgyakért, a csapat vezetéséért és élelmezéséért 
— a népfelkelés néhány napja alatt. „Azonban levél érkezett — írja Vasvári — 
•Csányi biztostól.. . mellyben a honvédelmi bizottmányt felszólítja, miszerint ha 
100 fegyveres embernél több nincs is készen: de azt küldjék gyorsan a tábor
ija, mert csekély számú lelkes seregünket az ellenség tömege bezárhatja, ha 
oldalvást felkelő néptől nem fedeztetik táborunk. E felszólításra az ifjúságból 
alakított fővárosi csapat ajánlkozott a táborba menni Martonvásár felé." Az 
elmondottak, amelyek Vasvárinak a táborozás után a sajtóban megjelent be
számolójából valók, nem teljesen világosak: Csányi önkénteseket vagy nép
felkelőket kért a táborba? Vasvári így folytatja: „Mindenki bizonyosnak tartá, 
miszerint Jellaehich seregével egy-két nap alatt végeznünk kell. A fővárosi 
csapat tehát a budai hegyeik közt tovább ment a nagy tábor felé, mely már 
ekkor Bicskére húzódott." Ebből a szövegből arra nem derül fény, hogy végül 
is mi volt az a többlet, amire a csapat tagjai — a tölbbi népfelkelőtől eltérően 
— vállalkoztak? Miért követték ők a továbbiakban „hegyen-völgyön keresztül" 
a fősereget, — miközben Jellasics szökésének hírére a többi népfelkelő a buda
örsi táborból hazatért? 

A választ a Marczius Tizenötödike Cserző Bence álnév alatt író munkatársá
tól tudjuk meg, aki ugyancsak kiindult a „Fővárosi csapat" zászlaja alatt és 
beszámolt tábori élményeiről. A cikk szerint úgy vélték, hogy a főváros vé
delmére és a tábor támogatására szánt népfelkelés „karavánonként" vonul ki, 
a horvátok oldalában és hátában helyezik majd el őket, hogy azt tömegükkel 
sakkban tartsák, s három-négy nap múltával visszatérnek, kezükben „a szét-

22 Vasvári Pál tervezett úti céljára: Iratai. Agitáció. ,,Hol hatni lehet" c. feljegyzés. (Ez volt az egyik körzet, 
ahol a júniusi képviselőválasztások során Madarász Lászlót megválasztották.) Vasvári a fehérvári és pákozdi szere
péről az OHB-hez intézett okt. 23-i jelentésében: OL H 2. Kossuth-Polizei-Akten (KPzA) 325. sz. A Petőfi és Vasvári 
elleni kirohanás a sukorói táborban: Ludvigh János feljegyzései. OSzK Kézirattár, Oct. Hung. 444; közli Lengyel 
Tamis. Történetírás, 1938,137—138. o. Az eset leírását 1. Varga János i. m. 130—132. o. Vasvári, mint Batthyány 
futára: Beér Jáms—ösizmiiia Andor: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Bp., 1954. 255. o.; Nemzeti 1848. 
szept. 39. 427. o.; Figyelmező 1848. okt. 1. 129. o. (A Figyelmező írja azt, hogy Vasvári a képviselőház erkélyéről szólt 
a népház.) Vasvári szept. 27-én kelt cikke: MP 18Í8. szept. 28. 077. o. A táborban tartózkodó baloldaliaknak a francia 
forradalmit idéző hangvételére jellemző Vasvári cikkének utóirata, amelyben beszámol arról, hogy elfogták Jellasics 
postáját, s a levelekből „az árulás rémítő nyomaira" bukkantak. Majd így folytatja: „ I t t van Perczel biztos, és háta 
nisgett áll jeles csapatja, a végrehajtás véres munkájára." » 
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szórt ellenség rongyolt zászlóival". És mi történt? — folytatja Cserző Bence r 
„Bennünket puszta felkelőket, kiknek nagy része hivatalnok, művészek s kéz
művesekből áll, zászló alá eskedtek a győzelemig, végig paradíroztattak a váczi 
utczán, szabadság terén, Vasvári aufürolt (sic) mint ő általa verbuvált kato
nákat, egy éljent kiáltottunk a honvédelmi bizottmány tiszteletére." Ez a nyi
latkozat nem túl baráti ugyan Vasvárival szemben (s a lap sem volt az, amikor 
leközölte), de elfogadható felvilágosítást ad: Vasvári a reá bízott csapatot — fel
tehetően a kellő tájékoztatás után — nem mint átlagos népfelkelőket, hanem 
mint bizonyos többletfeladatot vállalt egységet vezette a budaörsi táborba. Pil
ler őrnagy október 1-én formálódott táborának önkéntesei között is szép szám
mal voltak olyanok, akik a szolgálatot rövidebb időre vállalták. Feltehetően 
Vasvári úgy gondolta — és nyilván így is érvelt —, hogy a közeli győzelemig 
mint önkéntesek, vagyis nem mint kényszerített népfelkelők vállalhatják, hogy 
a Buda körüli nagy „masszából" kiválva Martonvásárig, a főtáborig vonulnak 
és részt vesznek annak mozdulataiban. Fel kell azt is tételeznünk, hogy fiatalok
ból álló csapata, amely körülötte tömörülve már ezzel is kivált némileg a nép
felkelők tömegéből, vállalta ezt, hiszen a Honvédelmi Bizottmány, személyesen 
Madarász .kérelméről volt szó ! így nem lehetett a f elesküvés körül semmi prob
léma (erre Cserző Bence kritikus hangvételű cikke sem utal), s ezért „paradíroz-
hatott" végig a csapat a Váci utcán a városháza teréig, hogy a városházán ülé
sező Honvédelmi Bizottmány tiszteletére „éljent kiáltson". 

A csapat tehát mint „önkéntes a győzelemig" kapta fegyvereit — de ezt Vas
vári és az illetékesek nem egyformán értelmezték. Vasvári és fegyverbarátai 
számára ez néhány napot jelentett a közeli győzelemig, míg a Nemzetőr
seregi Haditanács munkatársai és más hivatalnokok számára az „önkéntes 
a győzelemig" fogalma egyenlő volt „az egész háború idejére" vállalt szolgálat
tal. Ezt valószínűleg Vasvári ugyanúgy csak később, a táborban fogta fel, mint 
Cserző Bence. Mindenesetre Buda környékén állomásozva Vasvári alakulata 
kezdetben a „Pesti önkéntes csapat" elnevezéssel jelöli magát, de — amennyire 
a hiányos iratokból megállapítható — Vasvári már az első napokban elhagyja 
az önkéntes jelzőt és a „Fővárosi csapat" elnevezést használja.23 

A Marczius Tizenötödike két cikkének segítségével és némi kombinádóval 
tehát így rekonstruálhatjuk Vasvári csapatának létrejöttét. Sokkal nehezebb 
azonban meghatározni a csapat nagyságát és megjelölni útvonalát. Vasváritól 
tudjuk, hogy négy századot szervezett, s azokkal a budaörsi táborból Bicske 
felé indult. Az iratokból azt is tudjuk, hogy Piller őrnagy csapatához kellett 
csatlakoznia, aki — mint említettük — Bián állomásozott, de október 3-án este 
Bicskén egyesült az oda megérkező martonvásári sereggel. Csányi jelentése sze
rint Piller „közel négyezer emberrel" vonult be, de az aznap Bicskén készült 
kimutatás Pillért csak egy zászlóalj (2000 főnyi) önkéntessel sorolja be Ivánka 
„6. hadoszlopába''. Tudjuk, Ivánka még aznap este elhagyta Bicskét és. Felső-
galla irányába, Németegyházáig nyomult. Seregcsoportjában ott volt Piller őr
nagy —• de Ivánka október 5-én éjfél után kelt jelentése szerint csak négy szá
zaddal (450 emberrel). Ez a létszám megfelelne Vasvári csapatának, de azt biz
tosan tudjuk, hogy nem arról van szó, mert Piller elvonult, mielőtt Vasváriék 
elérték volna.24 

23 Vasvári alakulata okt. 2-án kapta meg fegyvereit; 1. OHB 1848:3323. Vasvári beszámoló cikke: MT 1848. okt . 
20. 751. o. Cserző Bence okt. 7-i, Győrből kelt beszámolója: MT 1848. okt. 11. 719. o. A csapat elneveíésére: Vasvári. 
Pál iratai. Katonaság c. téka; különböző kimutatások „fejlécei". (Vasvári egyébként már okt. 4-én, futárának adott 
igazoláskor használta a „fővárosi csapat" megjelölést; Parndorfnál egy esetben a ,.,pesti ideiglenes önkéntesek" meg
jelölést használja.) Cserző Bence id. cikke is az úgynevezett „pesti önkéntes csapat"-r61 beeiél, amikor alakulatát 
megnevezi. Arra, hogy Vasvári csapatát „az egész háború idejére" alakultnak tekintették 1. CBB l£48:14í S.-: 

24 Piller megérkezéséről és a létszámról: KLÖM XII I . 81. , 83. o. Az Ivánka alá rendelt erőkről: OHB 1848:2103. 
Ivánka okt. 5-i jelentése: OHB 1848:2160. Piller erejének „elolvadása" is probléma, de a jelen téma szempontjából 
mellőzhető. 
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Kérdéses, hogy Vasvári csapata mikor indult meg. Mint említettük, a fegyvert 
október 2-án megkapták. Cserző Bence panaszos cikke említi, hogy az eskütétel 
és a díszelgés után tizenegy órát „megácsorogtatták" őket, s csak amikor köve
telték, hogy az ellenség elé vonulhassanak, vezették őket „a Budán túli első* 
faluba" : Budaörsre. Jóllehet ez ellentétlben látszik lenni Csáhyi sürgetésével — 
aminek az alakullat létrejöttét köszönhette —, elképzelhető, hogy ez a hosszú 
idő az október 2-án délben elrendelt riadótól számítandó, s úgy értendő, hogy 
már 2-án éjjel kivonultak Budaörsre. Ekkor még a fővárosi illetékesek Bián 
tudták Piller táborát, s így adhattak utasítást a csatlakozásra. Másnap, októ
ber 3^án, Vasváriék megállapíthatóan Torbágyon voltak (amely ekkor még nem. 
volt összeépülve Biával), s ott értesültek, hogy Piller már eltávozott. Ez való
színűleg a délutáni, gyorsan sötétedő időben lehetett, mert fennmaradt Vasvá
rinak egy, csapata századosaihoz intézett, dátum nélküli „körparancsa", amely 
így kezdődött: „Tisztelt kapitány urak! Ügy látszik, hogy mi két szék közt a 
pad alatt maradunk. Nádosi parancsnok Pillérhez utasított, Piller itt hagyott 
bennünket. Magunkban maradtuk, véletlenül meglepethetünk az ellenség által, 
melynek csalfa mozgalmairól semmi bizonyost nem tudhatni. Futárt küldék Ná-
dosihoz, hogy rólunk rendelkezzék, vagy ha itt kell maradnunk, azt jelentse 
ki. Míg a futár megjő, magunkra hagyva öntekintélyünkkel szükséges a tábori 
helyzetet fenntartani." A parancs azután igen határozottan intézkedik arról, 
hogy a három század miként szervezze meg éjszakára az őrszolgálatot. Érde
kessége a parancsnak, hogy az számol a „kun vitézek" lovas őrjáratával; a 
fővárosi gyalogos csapat tehát nem volt egyedül Torbágyon. Vasvári aggályait 
egyébként nem kell a katonaéletbe becsöppent és magára maradt civil parancs
nak felesleges ijedelmének, vagy fontoskodásának tartanunk. Ezen a napon, ok
tóber 3-án délben figyelmeztette Pázmándy Csányi Lászlót arra, hogy Jella
sics Kisbérről három órai menettel átvághat a Mészáros útra „és azután neki 
fordul Bicskének és Budán van . . . , , 2 S 

Vasvári „ideiglenes parancsnok" október 4-i kelettel kapta meg Nádosy alez
redes, a Nemzetőrségi Haditanács elnökének parancsát, hogy kövesse Piller tá
borát, bármily messze volna is az. Ezzel együtt érkezett Nyáry Pál „nyílt ren
delete", amely Torbágyot, Biát és a környező helységeket utasította, hogy „Vas-
váry százados úr" számára a szükséges előfogatokat szolgáltassák ki, hogy „csa
pat j ával Piller János őrnagy úr seregéhez mielőbb csatlakozhassék". A rende
letek valószínűleg igen későn, feltehetően csak 5-én hajnalban érkeztek meg. 
Legalábbis ezt látszanak igazolni a továbbiak. Fennmaradt ugyanis Vasvárinak 
egy másik, ugyancsak datálatlan, de „gyorsan" jelzésű „körparancsa", mely így 
szól: „Tisztelt kapitány urak! Itt az ezredes parancsa: nem kell hozzá commen-
tár. 10 órára mindenki készen álljon: dupla statiókkal indulunk, ha lehet ko
csin. A létszám kimutatásának másolatát rögtön megküldeni kérem. Egyes szá
zadok névszániát szigorú felszámolás után pontosan kérem bejelenteni. A ka
pitány urakat magamhoz hívom 7 órára. A pénzszükségletet 3 napra kívánom 
előadni, de rögtön, hogy napi díjt oszthassanak. Vasvári Pál ideiglenes parancs
nok." Ez tehát azonnali intézkedésnek látszik, amikor még nem biztos, hogy a 
hadjárástól terhelt vidék lakossága valóban ki tudja-e állítani a szükséges elő
fogatokat. Azt pedig, hogy mindez október 5-én lehetett, tanúsítják a következ
mények, amelyek miatt a csapat megindulása egyelőre elmaradt. Ugyanis a 
fenti parancs vételével közel egyidejűleg érkezhetett a torbágyi táborba Katona 

25 Az id. körparancs Vasvári iratai között, Katonaság c. téka. Páimándy levele Cfányircz: KlCM XI I I . 84. o. 
Hasonlóan ír a főváros helyzetéről okt. 3-án éjjel Irinyi József is a toborzó körtítcn lévő Kossuthnak: „Sokan itt azt 
hiszik, hogy [Jellasics] nem ment Győrre, hanem ez csak csel és Bicske felé Pestre szándékozik. Ezért is seregünk 
Bicskénél áll..." Waldapfel: i. m. I I . 156. o. 
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Miklós őrnagy Nádosy október 5-én kelt parancsával, amely Vasvári csapatából 
egy századot rendelt a Bicskén lévő lőszer szállításának fedezetére. E paran
csot — amely Katona őrnagynak szólt, s amelynek szövegét nem ismerjük — 
Vasvári úgy értelmezhette, hogy a „többi felesleggel" Pestre siessen. Ezt jelen
tette Nádosynak, rámutatva: „E parancs megsemmisíté a futárom által 4-éről 
kelt és szinte ekkor második paranccsal együtt vett rendeletet, amely szerint 
Piller táborát bármely távol is van, követnem kellene." 

Vasvári tehát — mint ebből a jelentésből tudjuk — csapatának 2. századát 
Bicskére, s onnan Tatára rendelte, ő pedig a 3. és 4. századdal megindult Pest 
felé, abban a reményben, hogy Győrbe mehetnek — gőzhajóval. (Ez a terv 
egybeesik Csányinak ekkori elképzelésével, s így azt mutatja, hogy Vasvári — 
nyilván futárja révén — tájékozott volt a helyzetről.) Igen határozottan kéri, 
hogy a gőzhajót délután 4-re rendeljék meg, hogy rögtön rászállhassanak és 
tovább mehessenek. A jelentés nem titkolja, hogy jó oka van ezt kérni. Egyrészt 
egyesek zúgolódnak, a Pestre menetelt retirálásnak veszik, s ezeket megnyugtat
ja a gyors tovább utazás. „Mások — folytatja Vasvári — olyan délutáni kato
nák, 3 napra szánták el magukat: ezek közül Pesten sok szétszélednék. Ez ellen 
legjobb óvszer Budán őket egyenesen hajóra szállítani s tovább vinni, hol nagy 
erő kifejetése szükséges, mert a háborút gyorsan kell végeznünk, különben a 
föld népe ellenünk lázad." A jelentés tehát őszintén feltárja gondjait és a csa
pat fegyelmi állapotát. Ugyanakkor természetesnek és szükségesnek tartja, 
hogy továbbítsa felismerését és figyelmeztetését, amelyet a falvakban szerzett, 
— talán éppen akkor, amikor megkísérelte az emberei számára szükséges elő
fogatok megszerzését. 

Ez a jelentés Vasvári iratai között található, Nádosy olyan hátiratával, ami 
sejteni engedi, hogy azt azonnal visszaküldte Vasvárihoz. A hátirat így szól: 
„Félre értés az egész, mert én Katona őrnagy úr rendeletébe szinte azt írtam, 
hogy Vasváry úr csapatja siessen Piller őrnagy úr után. Azért ha még lehet, 
tessék visszatérni és utánna menni. Nádosy alezredes." Mindebből valószínű, 
hogy az említett parancsot maga Vasvári nem látta, s a félreértésért Katona 
őrnagy felelős. A hátirat lehet, hogy még a budaörsi táborban készült, hova 
Nádosy is kivonult. (Maga Vasvári is „Pesten vagy a táborban" címzéssel lát
ta el levelét, ami sejteni engedi, hogy az október 4-i parancs Budaörsön kelt. 
Mivel Nyáry „nyílt rendelete" viszont Pesten, ez talán megmagyarázza azok 
megérkezésének késedelmét.) Nádosy mindenesetre másnap, október 6-án Pest
ről levelet írt Vasvárinak. Nyilván biztos tudomással rendelkezett arról, hogy 
az megállapodott kis csapatával Budaörsön. Mivel a levél egésze érdekes, nem
csak rendelkezései és információi, hanem hangneme miatt is — amely talán 
többet fejez ki Nádosynak Vasvári iránt érzett nagyrabecsülésénél —, érdemes
nek tartjuk egészében leközölni : 

„Tisztelt Százados Űr! 
4-i parancsom önt Piller után utasítá, — szinte Katona őrnagy úrnak írt 

soraim tsak azon parants sietős végbe vitelét sürgették. Kérem tehát ismét, 
hogy mentül elébb Piller őrnagy úrhoz csatlakozni igyekezzen, mert Önre igen 
számol. 

Ügy vélem Piller Szőny felé vonult, Ivánka őrnaggyal együtt. 
Ma jött Roth csapatjából ide 1154 fogoly rátz 7 főtisztei. Ügyeink jól foly

nak; tehát a magyarok Istene vezérelje önöket, 
tisztelve vagyok igaz barátja, 

Nádosy alezredes 
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Eskesse fel tsapatját barátom, mert két nyúlszívű úr vissza kivánkozik! — nál-
lam voltak; ha egy-kettőt elereszt is — nem tesz semmit?, de úgy intézze, hogy 
egészen szét ne oszoljanak. 

Ny»26 

Nád osy tehát megértő Vasvári fegyelmi problémájával kapcsolatban és bi
zonyos fokig szabad kezet ad neki egyesek elengedésére. Meglepő azonban amit 
a „nyúlszívű" urak látogatásáról (ami nyilván a budaörsi táborban eshetett 
meg a csapat megindulásának kezdetén), s még inkább, amit a felesketésről 
mond, hiszen ez ellentétben van Cserző Bence közlésével. Ez utóbbi csak úgy 
illeszthető be ismereteinkbe — amennyiben nem kételkedünk Cserző idézett 
cikkének állításaiban —, hogy a Pestről való kiindulás és eskütétel után szép 
számmal csatlakoztak még Vasvári csapatához. Ezt valószínűsíti az a töredék
ben maradt hadbírósági jegyzőkönyv, amely egy bizonyos Nagy Tóni nevű, Bu
daörsön csatlakozott önkéntes (egyébként a pesti nemzetőrség 4. zászlóalj 1. 
századának „őrvitéze") ellen folyt Torbágyon elkövetett garázdaság, illetve rab-
lási és erőszakossági kísérlet miatt. Az illető nyilván népfelikelőként került ki 
október 3-án délelőtt a budaörsi táborba és csatlakozott — feltehetően nem 
egyedül — a „fővárosi önkéntesek" még ott tartózkodó, de Bia felé meginduló 
csapatához. Ha ezt egy ember megtette, feltehetően mások is követték. Ilyen 
nagyobb csoport útközben történt csatlakozásának feltételezése pedig azért in
dokolt, mert ez segít feloldani a csapat létszáma körüli ellentmondást. 

Vasvári ugyanis — mint maga mondja — négy századra osztotta csapatát. 
Az első estén azonban, amikor magára maradva szervezi meg Torbágy védel
mét, csak három századról beszél. S amikor Nádosynak jelenti, hogy egy száza
dot lőszerszállítás kíséretére Bicske — Tata felé küldött, akkor megmondja, 
hogy az a 2. század volt, s ő pedig a 3. és 4. századdal indult meg vissza Buda 
felé. Vagyis szinte az első pillanattól hiányzik az 1. század. Nem áttekinthetőbb 
a helyzet a csapat létszámát illetően sem. Nyáry említett, október 4-én kelt 
„nyílt rendelete" Vasvári „300 emberből álló csapatja" számára biztosít elő
fogatokat, holott a Torbágyon állomásozó három század létszáma ennél sokkal 
nagyobb. Az itten készült létszámkimutatások szerint a Fanyar Lajos százados 
parancsnoksága alatt álló 2. század (tisztekkel és altisztekkel együtt) 210 fő volt, 
s a Litsken (?) százados által vezetett 3. század összesen 150 főből állott. Vas
vári, aki csak „ideiglenes parancsnokaként ír alá, állott a 4. század élén, amely 
tisztjeivel 149 főnyi volt. Mivel a 2. század október 5-én még együtt volt a csa
pattal, hiszen akkor érkezett Nádosy új rendelkezése, a Nyáry által tudott 300 
fő helyett 500 fölött volt a tényleges létszám. A 2. század kiválása után azonban 
valóban 300 főnyi lehetett a visszamaradt két század. Csapatának ennek a ma
radékával indult azután meg végülis október 6^án Vasvári, de nem közvetlenül 
Ivánka és Piller után (a Bicske — Tata — Szőny útvonalon), hanem Vörösvár
ról, az úgynevezett „bécsi úton", vagyis a Piliscsaba — Dorog — Nyergesújfalu 
vonalon. Az útirány megváltozásának oka egy új — szövegében ismeretlen — 
rendelkezés volt, amelynek következtében Vasvári maga vezette rá Nyáry ok
tóber 4-én kelt „nyílt rendelete" aljára: „A parancs hirtelen változván, az itt 
rendelt előfogatokat Vörösvár és vidékén fogja Pogványi Sándor a III. század 
főhadnagya kirendelni. Budaörs, oct. 6. 1848." Vasváriék feltehetően nem egye
dül utaztak ezen az útvonalon, mert október 4-én már jelezte Pázmándy Csányi-

26 Nádosy okt. 4-i parancsa nem ismert, arról csak Vasvári id. datálatlan (de minden bizonnyal okt. 5-i) jelentésé
ből értesülünk. Nyáry „nyílt rendelete", Vasvári datálatlan „körparancsa", említett jelentése, Nádosy okt. 6-i levele 
Vasvári iratai, Katonaság c. téka. Nádosy levele sk., a karziválás is tőle származik. A levélben említett elfogott 
,,rác3k" Roth előcsapata, am3ly okt. 5-én adta meg magát. Nádosy nyilván fontosnak tartotta, hogy erről Vasvári 
és csapata azonnal értesüljön. (Nádosyt Vasvári ezredesnek címezi, pedig ezt a kinevezését csak okt. 10-én kapta meg.) 
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nak, hogy erre is küldenek számukra segítséget. Ez egyszerre szolgálta a többi: 
útvonal tehermentesítését és ennek az ugyancsák Budára vezető útnak a bizto
sítását.27 

Bár az adatok Vasváriék tényleges kiindulásától egészen Parndorfig gyakor
latilag hiányoznak, az feltételezhető, hogy október 6-án a két század valóban 
megindult, hogy kocsikon haladt, s hogy október 8-án — valószínűleg estefelé — 
már Győrben volt. Cikkében Vasvári csak arra utal, hogy tovább menve a 
nagy tábor felé, emberei ugyanúgy napidíjat kaptak, mint a mobilizált nem
zetőrök vagy az ideiglenes önkéntesek. „Mi a nagy sereg után siettünk légyen 
— írja — völgyön-hegyen, hogy az ellenséget utolérjük." S mire Győrbe értek, 
Jellasics már onnan is megfutott. Valószínűleg itt, Győrben találkoztak össze 
ismét a 2. századdal, amely Ivánka seregcsoportjánlak nyomában lőport 
szállított, s 7-én este érkezett a városba. Hol volt eközben az 1. század? 
— vetődhet fel jogosan a kérdés. Nem lehet vitás, hogy ez Cserző Bence 
alakulata, akinek ideje volt arra, hogy október 7-én már Győrből írjon 
tudósítást a Marczius Tizenötödikének, amelyet így kezdett: „Itt vagyok 
én is vagy 130-ad magammal, kik az úgy nevezett pesti önkéntes csa
patot alakítjuk . . . " Vagyis egy század erősségű ez a kis csapat, amely kétség
telenül Ivánka hadoszlopával együtt haladt, — ezek szerint Piller őrnagy pa
rancsnoksága alatt. Ez pedig csak úgy történhetett meg, ha Vasvári csapata 
Budaörsről előreküldte az 1. századot, s az még Bián érte az éppen Bicskére in
duló Piller táborát. (Piller már Bicskén volt, amikor a martonvásári főtábor 
október 3-án estefelé oda megérkezett.) így megoldódik az a kérdés is, hogy 
„másnap" — mint Cserző írja — miért tette tönkre a sár „gyönge csizmáikat'^ 
(október 2-án délután és éjjel nagy esőzés volt a fővárosban, de még távolabbi 
környékén is), s az is, hogy ki volt az a goromba főtiszt, aki őket haditörvé
nyekkel, főbelövéssel fenyegette. így azután ennél a századnál tört ki elsőként 
az önkéntesekké átminősített népfelkelők elégedetlensége. Győrben a „nyílt ki
törés" következtében — írja Cserző Bence — többen elmentek, de ugyanakkor 
kiegészítették soraikat az egyik feloszlatott budai századból. Annak oka, hogy 
a zendülőket nem állították hadbíróság elé, nyilvánvalóan az, hogy mind a 
Nemzetőrségi Haditanács, mint a Honvédelmi Bizottmány tudott a problémák
ról. Október 6-án így figyelmeztette erre Pázmándy Csányit: „Piller seregénél 
sok pesti és budai nemzetőr van, köztük posta hivatalnokok, ezeket haza kelle
ne ereszteni, mert szükség van reájuk."28 

A 2. század nem érte Győrben az 1. századot, mert az, Ivánka ekkor már elő
védként szereplő hadoszlopának („a fő colonne avantgarde-jának") részeként, 
október 7-én este öttevénybe, 8-án délután — alig három órával követve Jella
sicsot — Magyaróvárra vonult be. Mindezt Cserző Bence újabb tudósításából 
tudjuk, aki október 10-én jelentkezett, immáron a „Parndorf alatti tábor"-ból. 

27 A négy század szervezéséről Vasvári a már id. okt. 20-án megjelent cikkében beszél. A 2. és 3. század létszám
kimutatása a Katonaság c. tékában. Ugyanott a 4. század egyes szakaszainak ellátottságáról (fegyver, szűr, köpeny) 
szóló kimutatások, ezek segítségével lehet Vasvári századának létszámát megállapítani — és egyben némi fogalmat 
nyerni annak szociális összetételéről. Az itt lévő nyugták szerint Vasvári 5-én fizetett napidíjat (de okt. 3—5-re)r 
s ez segít meghatározni a második datálatlan körparancs helyét és idejét. Ez a körparancs egyébként Lichten, Fanyar 
és Deák kapitányoknak szól. Az első kézírásával Litsken-ként ír alá, a harmadik kapitány ismeretlen. Nem lehet 
az 1. század parancsnoka, mert ez a század nincs velük, de nem állhat a 4. század élén sem (ideiglenesen), mert ismer
jük Vasvári tisztjeit is: Reisch János főhadnagy, Dienes Lajos hadnagy, Horányi Ignác alhadnagy. (Dienes Lajos az 
iratokból kitetszően baráti kapcsolatban állott Vasvárival.) A Torbágyon kelt nyugták Kistorbágy. v. Kisturbál hely
nevet használnak, de ez csak a helység német nevének (Klein-Turwall) magyarítása. Pázmándy Csányinak a bécsi 
úton küldött erősítésről: KLÖM XII I . 88. o. 

28 Vasváriék okt. 8-i jelenlétét Győrben Dienes Lajos hadnagynak az iratok között lévő nyugtája bizonyítja. 
A 2. század útjáról és Győrbe érkezéséről: Waldapfel: i. m. I I . 188. o. Cserző Bence id. cikke okt. 11-én jelent meg. 
(Érdekes, hogy ez a tudósítás nem említi, de Vasvári cikke utal „első századunk" szerepére a mosoni „megrohanás-
nál": a horvát utóvéddel való összecsapásnál.) Pázmándy figyelmeztetése Csányihoz: KLÖM XII I . 100. o. Az erői
tet t menet miatt Szász őrnagy emberei is megtagadták a továbbvonulást; Csányi okt. 5-én kelt jelentése Pázmándy-
hoz: KLÖM XII I . 93. o. Tóth Endre Heves megyei önkéntestől tudjuk, hogy a fősereggel okt. 6-án 6 mérföldet —fel
tehetően osztrák mérföldet, vagyis kb. 45 kilométert — gyalogolt; Életképek 1848. okt. 15. 512. o. 
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Ekkor talán már együtt lehetett az egész „Fővárosi csapat", mert a tudósítás a 
„mi kis zászlóaljunk"-ról beszél, amit nem mondhatott el az előző tudósításban 
említett 130 főnyi alakulatra. (Zászlóaljukat, a Miklós- és a Württemberg-hu-
szárokat, a tüzéreket Ivánka vezényli — mondja, de megemlíti még Piller és 
Horváth őrnagyokat.) Büszkén számol be arról, hogy a rendes katonaság szol
gálatát teszik: nappal menet, éjjel őrség. Majd hozzáteszi: „Betegünk ez ideig 
egy sincs. Zászlótartónk a még ifjú vérű Petőfi, versenyt gyalogol velünk." így 
derül ki, hogy Petőfi apja volt — nyilván nem véletlenül — Vasvári csapatá
nak zászlótartója! Az a tény azonban, hogy Cserző nem említi ezt első tudó
sításában, valószínűsíti, hogy Petőfi apja nem az 1. századdal vonult, hanem a 
lőport kísérő 2. századdal.29 

Cserző Bence második tábori levelének igazi jelentőségét az adja, hogy hű 
képét nyújtja kis csapatuk (és más egységek) hangulatának. Jól megfogalmaz
za azt, hogy a határt elérve milyen változás állott be az önkéntesek — leg
alábbis a gyors győzelemre és rövid szolgálatra számító önkéntesek — gondolko
dásában. Most várják a parancsot — mondja a tudósítás —, hogy bevonulnak-e 
Ausztriába, vagy csak kordont vonnak a határ mentén a környék nemzetőrsé
gének támogatásával, hogy megakadályozzák Jellasics újabb betörését. Majd 
így folytatja a szerkesztőhöz, Pálfi Alberthez intézve sorait: „Ebből láthatja ön, 
hogy feladatunk szinte befejezettnek tekinthető. Ha Ausztria maga nem kíván
ja, hadseregünk valószínűleg nem lépendi át a határokat, s akkor csapatostul 
hazafelé indulunk." Mindez azt jelenti, hogy Jellasicsnak a határig való üldö
zésével ezek az önkéntesek ugyanúgy befejezettnek tekintették vállalt felada
tukat, mint ha a főváros közelében részt vettek volna a horvát sereg szétzúzásá
ban. H«± ehhez hozzávesszük az elégedetlenséget, amely részben a készületlen-
ség, részben a hiányos felszerelés és ellátás miatt fogta el a csapat tagjait, akik
nek nem megfelelő öltözete az egészségüket is veszélyeztette, akkor feltételez
hetjük, hogy nem változott a résztvevőknek az a véleménye, amelyet Cserző 
már az első tudósításban megfogalmazott: „kénytelen vagyok kimondani, hogy 
megbocsáthatatlan volt és marad a népfelkelés czime alatt felállított honfiakkal 
illy csúf játékot űzni.". Jóllehet a szövegezés talán élesebb a többség hangula
tánál, nyilvánvaló, hogy sokan gondolkodtak így — és lehet, hogy ők is kizá
rólag Vasvárit tették felelőssé. Mindez megnehezítette az „ideiglenes parancs
nok" helyzetét, aki — bár már a parancsnokságot átadta — nyilván felelőssé
get érzett a vele kiindult emberekért, akár kézművesek, akár értelmiségiek 
voltak azok. 

A fenti hangulatból fakadó fejlemények sokáig nem várattak magukra. Ok
tóber 11-ére virradólag Miklósfal vára, a főtáborba érkezett Pázmándy és meg
kezdődtek a tanácskozások a sereg feladatait illetően. Még a délelőtt folyamán 
megszületett a határozat — tudjuk meg Kandó Kálmán jelentéséből —, hogy 
egyrészt együttműködésre szólítják fel a bécsi országgyűlést (fegyverezze le 
Jellasicsot, a közös ellenséget, vagy lépjenek fel ellene együttesen), másrészt 
pedig a sereg egy részét, „amely kaszákkal vala fegyverezve s rosszul öltözköd
ve", haza fogják bocsájtani. Mindkét határozatnak hamar híre merit, s ebéd után 
állítólag már az egész tájbor vitatta azokat. Délután néhány képviselő, akik 

29 Cserző Bence tudósítása okt. 10-ről: MT 1848. okt. 14. 730. o. Fanyar Lajos, a 2. század kapitánya okt. 5-én 
kelt, az akkor felvett napidíjjal kapcsolatos kimutatása három őrmestert tüntet fel, megjegyezve, hogy egyikük viszi 
a zászlót. Ő volt tehát az id. Petőfi Sándor. (Petőfi apja 1848-ban maga is elhagyta a Petrovics családnevet. Szerepét 
Vasvári csapatában a szakirodalom már regisztrálta; 1. Dienes András: Petőfi a szabadságharcban. Ep., 1956. 35., 
479. o.) A költő ezekben a napokban járt tiszti kinevezése ügyéten a fővárosban. Ha hallotta is 58 éves apja vállal
kozásának hírét, az általános bizonytalanság közepette — jól mutatja ezt Vasvári csapatának sorsa is — nem kapha
tott biztos információt felőle addig, amíg a MT id. cikke meg nem jelent. Mivel ez a lap gyakorlatilag nem járt vidékre, 
főleg nem nagyobb távolságra, Petőfinek azt még Pesten kellett olvasnia ahhoz, hogy A vén zászlótartó c. verse a 
közeli napokban megszülessen. Ez pedig azt jelenti, hogy Petőfi okt. 14-én délután még Pesten volt, vagyis feltehetően 
csak 15-én reggel indult vissza Erdődre. 
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Pázmándyval érkeztek, kiment a határnál fekvő Parndorfba, hogy megma
gyarázza az Ausztriába való benyomulás szükségességét. Ez a buzdítás — az 
egyik sajtótudósítás szerint — váratlan eredményt szült. A legénység felfogta, 
hogy a határon túl nem köteles menni — mert különben nem igyekeznének 
őket rábeszélni. Eredménye az lett, hogy a nemzetőrség egy része elhatározta: 
nem fog tovább menni. A haditanács azonban október 12-én Móga és néhány 
más főtiszt aggodalimaskodása, ellenére úgy döntött, hogy Ivánka még aznap át
kel Bruckba (a Lajta és a határ másik oldalára), s másnap követi őt a fősereg 
is. Másnap, október 13-án azonban így jelentettek Pázmándy, Csányi és a tá
borban tartózkodó országgyűlési biztosok a Honvédelmi Bizottmánynak: „Ma 
reggel tehát a sereg indulóban volt, a midőn nagyobb szerű izgatások követ
keztében több zászlóaljaknak parancsnokai Móga vezér úrnál, majd azután 
nálunk is megjelentek s kijelentették, hogy tiszjeik és többeknek nemzetőri 
legényei is Magyarország határait átlépni vonakodnak."30 

Cserző Bence október 15-én kelt harmadik tudósítása szerint két nappal ko
rábban, vagyis a meghiúsult Ibruoki átkelés napján, hazatérésüket szorgalmazva 
jártak Csányinál, de az durván elutasította őket. Állítólag szemükre vetette, 
hogy „csak sétálni" jöttek a táborba. Csányi ingerültsége érthető, hisz neki 
ezen a napon egy kisebbfajta zendüléssel kellett szembenéznie, amely a hatá
ron álló sereg jelentős részét érintette. Elutasító magatartása azonban, úgy lát
szik, nem Vasvári alakulatának, hanem az Ivánkával Brucknál előőrségben lé
vők küldöttségének szólt. (Cserző Bence Bruckból tudósít okt. 15-én, s azf 
mondja, hogy „heterogén zászlóaljuk" már öt napja ott állomásozik. Vasvári 
a 3. és 4. századdal okt. 12—13-án kétségtelenül Parndorfban van.) Vasvári 
nem lehetett jelen az elutasításnál, mert akkor aznap, vagyis 13-án nem inté
zett volna írásos jelentést Csányihoz, hogy hazatér a népfelkelőkkel. A jelentés 
nem maradt fenn, csak az iktatókönyvi bejegyzés: „Vasvári Pál Parndorfon je
lenti, hogy az öszve szedett nép felkellőket el szálítja." Vasvári feltehetően nem 
is tudott a bruckiak küldöttségéről. A reggeli fejlemények: a nemzetőrség so
raiban a határon való átkelés ellen tapasztalt ellenszenv azonban meggyőzhette 
arról, hogy embereit, vagy legalábbis azokat, akik önként nem óhajtanak még 
maradni, haza kell vezetnie. Ezzel nemcsak követeléseiket teljesíti, de javítja a 
visszamaradó alakulatok fegyelmét is. Vasvári talán osztotta — ha ugyan nem 
alakította a maga beszámolóival — Fiáth Istvánnak, a képviselőház által ki
küldött biztosnak pesszimista véleményét, aki a kritikus napot követően, októ
ber 14-én így számolt be Kossuthnak Parndorfból : „Táborunk tökéletesen dez-
organizált a subordinatio hiánya mia t t . . . itt helyben ha maradunk, alakul
nak több szökevény, rabló csoportok; jól ment a dolog, míg ellenség volt előt
tünk, miolta egy helyben tespedünk, a lelkesedés húrjai lohadnak, — csak pár 
napi hideg eső kell, és táborunk volt és rants."31 

Vasvári beadványát követően Csányi személyes megbeszélésen ismerkedett 
meg a „Fővárosi csapat" problémáival. Vasvári feltehetően azt ajánlotta, (ezt 

30 Kandó Kílmin biztos okt. 11-én kelt jelentése: OL H 12. BM vegyes iratok. A rosszul felszerelt egységek haza
küldéséről Csányi oi t . 12-én: KLÖM XII I . 177. o. Okt. 11-i sajtótudősítások: KH 1848. okt. 15. 414. o.; Nemzeti 
1818. okt. 18. 538. o. (Ez utóbbi ír a táborban gyorsan elterjedt határozatok visszhangjáról.) Az okt. 12-i haditanács
ról és a 13-i e33rníny3:i,:ől: IC LÖM XIII . 183—184. o. A nemzetőri legénység engedetlenséget természetesen nem ön-
migában ksll nézni. A tisztek m igatartásáról így ír az egyik szemtanú naplója: „Oct. 12-én Parndorfba mentünk. 
Jellasics eddig Windischgrätzel egyesült. I t t sok vajúdás után elhatároztatott, hogy Bécs alá megyünk. Több tiszt 
leköszön, több ellenszegül. Z'uzlóiljamban szinte intriguálnak a határon túl menetel ellen." Pompéry János: Napló
jegyzetek 1313—19. OázK Kézirattár, Oot. Hang. 9(55. 

31 Cserző B3Q33 okt. 15-én a „Bruki tábor"-ból: MT 1848. okt. 21. 254. o. A 4. század jelenlétéről Parndorfban 
okt. 12-ről Vasvárinak a Pozsonyba utazó Dénes Lajosnak adott igazolása, a 3. századról egy 13-án kelt, tizenkilenc 
személyre szóló „úti levél" tanúskodik; Vasvári Pál iratai, Katonaság c. téka. (Az 1. század okt. 10. utáni bnicki 
jelenléte msgengîdi azt a következtetést, hogy a négy századot szervezetileg nem egyesítették, s Cserző utalása zászló
aljuk heterogén voltára erre értendő.) Vasvári okt. 13-i jelentésének kivonata: OL H 103. Csányi iratok. Beadványok 
ikt. kve 1318:77. Fi&th István levele Kossuthhoz: Waldapfel: i. m. I I . 197—198. o. (Kurziválás a levélírótól.) 
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sugallja a rövid iktatókönyvi kivonat), hogy a mindenáron hazatérni akarókkal 
— a magukat népfelkelőknek tekintőkkel — ő visszatérne a fővárosba. Csányi 
azonban az általános fegyelmezetlenség légkörében jobbnak láthatta a végleges 
megoldást. Legalábbis erre enged következtetni Vasvári a Honvédelmi Bizott
mányhoz intézett jelentésében, amikor így ír: „Csányi biztos úr javaslá, mi
szerint inkább, minhogy egyenként kérezkedjenek, térjen vissza az egész csapat, 
így legalább a törvényes formák meg fognak tartantni." Hyen előzmények után 
kelt másnap, október 14-én Csányi utasítása:: „A pesti önkéntesek válalkozások 
(sic) szolgálatbeli idejök kitelvén, hon bocsajtattnak. Megrendeltetvén, hogy 
Pozsonyból gőzösön szállíttathatnak Pestre. Minden századnál 24 darab fegyver 
meghagyatván, a többi fegyvereket Szász János őrnagy úr a táborban lévő fegy
vertelenek felszerelésére számadása alá vévén. Kelt Parndorfon, Octofo. 14-én. 
1848. Csányi László kir. biztos". A címzés nélküli rendelkezés Szász őrnagyhoz 
került, ami bizonyítja, hogy Vasvári a Budaörsön vele visszamaradt századokkal 
itt Parndorfban az ő parancsnoksága alá tartozott. Az őrnagy október 15-én a 
következő hátirattal küdte meg Vasvárinak Csányi rendelkezését: „Vasvári Pál 
százados úrnak azon meghagyással átküldetik, miszerint a bel oldali parancs 
teljesítésére szükségeseket azonnal tegye meg." A fegyverek leadásának sürge
tése jelzi, hogy ekkor már el volt döntve: a csapat még aznap átvonul Pozsony
ba.32 

Október 15-én Csányi hivatalos, ám hangnemében baráti levelet intézett Vas
várihoz. A sajátkezűi eg írott levél személyes kérelemmel kezdődik: mivel le
génye még Keszthelyen megbetegedett, Csányi azt kéri, hogy a hazatérő pestiek 
közül keressen neki egy megbízható szolgát. A kérés igen fontos Csányinak, 
mert így ír: „legnagyobb barátságot érezteti velem ön, ha egy szolgát válasz-
tand számomra seregéből, ö n ismeri embereit, józan és hű szolgára lenne szük
ségem, fizetést becsületest adok n e k i . . . " Majd megismétli: „Igen-igen nagy 
szívességet tesz velem, ha egy jó becsületes legényhez segít Százados Űr." Ezt 
követően a levél — miként láttuk azt Nádosy ezetében — szükségesnek tartja 
Vasvárit tájékoztatni: „Az éjei vett tudósítás szerint új felkelés indíttatik meg 
Horvát országban, s ezért jó lesz, igen jó lesz a Pestieket együtt tartani; fegy
vert kaphatnak Pesten eleget idővel. Szerencsés utat kíván Önnek barátja, Csá
nyi."33 A levél személyes részének idézését azért tartjuk szükségesnek, hogy 
bizonyítsuk: Csányi és Vasvári között — a közel négy évtizedes korkülönbség 
ellenére — barátinak nevezhető viszony alakult ki. Olyan kapcsolat, amelyben 
a munkával terhelt kormánybiztos bizalommal fordulhatott immáron egy hó
napja megoldatlan személyes nehézségével a fiatal politikushoz. Az elválást kö
vetően kelt levél hangneme azt is kétségtelenné teszi, hogy Vasvári a táborban 
semmiféle olyan „agitációt" nem folytatott, ami miatt Csányi eltanácsolta vol
na őt a táborból. . . .M 

Vasvári csapatával október 15-én érkezett Pozsonyba, s cikkéből tudjuk, 
hogy még 16-án is ott tartózkodtak. Pestre október 18-án déltájban érkeztek, 

32 Vasvári id. okt. 28-i beadványa az OHB-nek: KPzA 325. Csányi okt. 14-i rendelkezése a hátirattal: 'Vasvári 
iratai, Agitáció c. téka. (A tékák elrendezése nem teljesen következetes. Jelen sorrendjükben lettek beszámozva és 
filmezve.) Vasvári okt. 20-i cikkében is említi a Csányival lezajlott megbeszélést: „Elmerdám Cíányi kir. biztos hon
polgárnak, miszerint: ezen csapat a tábori vesztelgést tinta meg, mert erre nincs elkészülve. PgyharÉiíteg elfogadák 
egyébként mind, miszerint ismét készek lesznek fegyvert ragadni, mihelyt a haza ügye kívánja s kemoly csatákra 
lesz kilátás." Ugyancsak a cikkben említi Vasvári, hogy a csapat tagjai „Száz neiű őrnagyunk jelenlétében" (kiemelés 
utólag) nyilatkoztak, hogy készek Ausztriába menni. 

33 Csányi sk. levele: Vasvári iratai, Katonaság. Címzése : „Vasváry ľál lirrsk, Pest várcsi ne mzeícitégi százstícs 
úrnak. Hivatalosan — A táborban." Utóirata: „A legényt elvárom hozzám." 

34 A Vasvári elleni vádak emlékét — Sikey (Sükei) Károly állítólagos vádjajt — Ľegré Alajcs: Yisrzaemlékeíéfrim. 
Budapest, 1884.2II. 98—99. o. őrizte meg. Meg kell jegyeznünk, hogy Csányi végi lis kerce'ny ké! s el teremtett rcí.det 
a táborban. Cserző Bence már október 15-i tudósításában említi, hogy előző este kivégeztek egy fiatalembert, aki az 
Ausztriába való átmenet ellen izgatott. (Az illető a Pest megyei önkéntesek Guycn által vežŕnjílt zászlóaljéban szol-
gált. Faragó Istvánnak hívták, nagykőrösi születésű, 20 éves Kőtlen fiatalember volt.) Csányi ckteber 18-án így je
lentett az OHB-nek: „egy pár embert agyon kellett lövetni, de ez is szükséges volt". K I GM XI I I . 242. o. ' 
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ami azt jelenti, hogy valamikor 17-én éjjel indulhattak, mivel a Pozsony — 
Pest hajóút 10—12 órát vett igénybe, ha csak Győrben vagy Komáromban hosz-
szabb ideig nem álltak. Vasvári a hajóállomásról embereivel egyenesen az 
"Újépülethez ment és ott a honvédség felszerelésével foglalkozó Ruhabizottmány 
őrmesterének leadta csapatának állami felszerelési tárgyait: 24 szuronyos fegy
vert, 125 „avitt" és 25 új köpenyt és 73 szűrt. Sajnos, annak nincs nyoma, hogy 
összesen hány ember tért ekkor haza, s a leadott felszerelési tárgyakból sem 
lehet ezt megállapítani. A fegyverek száma nem mérvadó, mert nem századon
ként, hanem összesen 24 fegyvert hoztak haza. A köpenyek és szűrök száma 
sem ad egyértelmű felvilágosítást, hiszen Vasvári gondos kimutatásaiból tud
juk, hogy a 4. században a 145 főnyi legénységi és altiszti állományból 110-nek 
volt állami felsőruházata (91 szűr és 8 köpeny). A 223 darab leadott felsőru
házati cikk alapján — a 4. század arányai szerint — mintegy 300 ember haza
térését feltétélezhetnénk. Ez egyezne a Budaörsön Vasvárival együtt maradt 3. 
és 4. század létszámával. De magától Vasváritól tudjuk, hogy az „uti fedezetül" 
elhozott 24 csappantyús puska a 2. századnál volt, s ugyancsak ebből a Nádosy 
ezredeshez intézett jelentésből tudjuk, hogy mind a négy század kapitánya le
adta a fegyvert Szász őrnagynak. Vagyis a csapat kb. 650 emberének a haza
térését kellene feltételeznünk, ha például nem tudnánk, hogy Győrből már 
engedtek haza embereket, hogy Cserző Bence a brucki táborban maradt, s ha 
nem szúrna szemet, hogy egyedül Vasvári századában több szűr volt, mint 
amennyi „hazatért". így számolnunk kell azzal, hogy részben betegek marad
tak vissza, részben pedig olyanok, akik vállalták az önkéntes szolgálatot, eset
leg honvédnek álltak. A Honvédelmi Bizottmányhoz intézett jelentésében Vas
vári is említi: „Embereink elhatározott része, mely szorosb magány viszonyok 
által le nincs kötelezve, úgy is a honvédek közé áll."35 

A „Fővárosi csapat" tábori szereplését tehát nem kísérte különösebb siker. 
Ha a népfelkelés szervezésének forgatagában szinte feltűnés nélkül hagyta el 
a fővárost, most ugyanolyan csendesen tért oda vissza. Igaz, azon a szerdai na
pon, október 18-án délelőtt tizenegy órakor indult Kossuth a lajtai táborba, s 
azt követően — a tömeg eloszlása után — érkezhetett meg szinte észrevétlenül 
Vasváriék hajója. (A hajók valahol Pest fölött találkozhattak. Vasvári írja cik
kében: „ide érkeztünkkor láttuk Kossuthot a táborba fölhajózni.") A Marczius 
Tizenötödike sem aznap, sem másnap nem említette a tényt, sem a többi lapok 
— egy kivételével. A Kossuth Hírlapjaiban Szathmáry Károly a „Fővárosi ú j 
donságok" rovatban így adott számot az előző nap eseményeiről: „Tegnap dél
ben érkezett meg egy csapat önkénytes a lajtha melléki táborból. Ugyancsak 
tegnap 11 órakor de. indult Kossuth, 1200 nemzetőr fedezete alatt a lajthai 
t áborba . . . "36 Nem tudni, hogy a tapintat, vagy az ellenérzés hallgattatta el 
a tudósítóval Vasvári nevét. Mert a csapat megérkezését kétségtelenül hírek 
előzték meg, s ha másért nem, Cserző Bence október 11-én megjelent vádaskodó 
cikke miatt fordult a figyelem Vasvári felé. A baloldal immáron egyetlen lapja 
hallgatott, de október 20-án helyt adott Vasvári magyarázkodó cikkének. Igaz, 
ez volt a legkevesebb, ha már megjelentette Cserző ellenséges nyilatkozatát. 

Vasvári tudta, hogy a történteket meg kell magyaráznia, a cikk elején utal 

35 Farkas őrm33ter okt. 18-án kelt nyugtatványa : Vasvári iratok, Katonaság. Az OHB okt. 21-én kelt intézke-
déss, hogy a fegyvereket é3 a ruhizati cikkeket Vasvári „egész háború idejére alakult" csapatától be kell szedni: 
OHB 1843:1422. Va3vári okt. 23-in kelt ak. válasza Nádosy ezredeshez: OHB 1848:3323. Ez a jelentés egyébként 
azt niindja: „Mi tahit a nagy százai fagyvereit, minien kapitány a maga részéről, átadtuk Száz őrnagy úrnak nyug-
.tatvány millett." ((Jgymitt fekszik Iuhnar alezredes nov. 14-i jelentése, amely szerint Vasvári csapata okt. 2-án a 
Gyulay ezred egyik zászlóaljának fegyvereiből kapott 224 darabot. Hozzá kell tennünk azonban, hogy ez nem jelenti 
:azt, hogv a négy százainik csak összesen ennyi állami fegyvert adtak ki.) Cserző Bence okt. 20. és 22-i jelentése: 
MT 1848. okt. 26. 772—773. o. 

36 KH 1848. okt. 19. 427. o. 
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is arra, hogy különféle hírek terjednek a „Fővárosi csapat"-ról. Magyarázatá
ban — mint a már idézett részekből kiviláglik — arra helyezte a hangsúlyt, 
hogy mindenki bizonyosnak vélte, hogy egy-ikét nap alatt végeznek, s az embe
rek maguk is két-három napra készültek. (A Cserző Bence által említett, az 
eskütétel körüli epizódra nem tért ki, de említette Madarász felszólítását.) A 
főtábort és a futó ellenséget követve azonban egész Parndorfig, „a haza széli
re" sodródtak. Ide érve Vasvári őszintén feltárja a problémát, amivel a „parn-
dorfi mezőn" szembe kellett néznie: „Itt kezdődtek a cabineti határozatok és 
ellenhatározatok e nagy thema fölött: 'átlépjenek-e seregeink Ausztria határai
ra?' — A hosszas tanácskozások szobában történtek: a sereg pedig a puszta me
zőn, sátortalan dombokon kénytelenültek vesztegelni." ő lelkesíté csapatát, s 
az fogadta is — Szász őrnagy előtt —, hogy hla szükséges, készek bevonulni 
Ausztriába. Azonban újabb hírek jöttek: a sereg téli szállásra vonul. A „Fővá

rosi csapat" csak pár napra vállalkozott — „s azt is ellenség előtt".37 A zalai 
felkelők „a veszteglést elunva" haza távoztak. Közülük is sokan jelentkeztek, 
hogy haza akarnak térni, mivel csak pár napra látták el magukat fehérnemű
vel, s csatára nincs kilátás. Egyesek családosok voltak, mások „polgári fog
lalkozáshoz kötött" ifjak, kik „iparműhelyeiket hosszú időre el sem hagyhat
ták", ö — írja — „míg remény volt a közeli csatára" folyvást tartóztatá őket. 
Majd beszámolt Csányi királyi biztosnak, hogy a csapat „a tábori veszteglést" 
unta meg, de egyhangúlag elfogadták, miszerint „ismét készek fegyvert ragadni, 
mihelyt a haza ügye kívánja, s komoly csatákra lesz kilátás". így távoztak ők 
— mondja Vasvári — „mintegy téli szállásra". Befejezésül még megállapítja: 
a sereget — tehát nemcsak az ő csapatukat — nem az ellenség, hanem „az 
unalom és a céltalan időzés" gyengítették meg. 

A cikk őszintén összegezte a csapat visszatérésének okait, elhárítva a gyá
vaság vádját a táborból hazatértek felől. Talán sikerült Vasvárinak a maga 
jószándékáról is meggyőzni a közvéleményt. A hivatalos szervek azonban még 
hátra voltak. A Honvédelmi Bizottmány lehet, hogy csak Vasvári beszámoló 
cikke után figyel fel a „Fővárosi csapat" hazatérésére. így keletkezhetett ok
tóber 21-én a Bizottmánynak a Nemzetőrségi Haditanácshoz intézett rendelete, 
amely — arra hivatkozva, hogy tudomása szerint „ezen csapat az egész háborúi 
időre alakult" — sürgette, hogy az „ezen csapatnál lévő ruhákat és fegyvereket, 
mint az álladalom tulajdonát haladék nélkül beszedesse". Vasvári ezt még nyu
godtan megválaszolta már idézett október 23-i levelében, bár valószínűleg már 
ekkor felmerült benne a gondolat, hogy a Honvédelmi Bizottmány egy tagjá
tól kapta a megbízatást csapatának szervezésére, így magának a Bizottmánynak 
is jelentést kellene tennie. A gondolat végül október 28-án öltött testet, ekkor 
nyújtotta be már említett jelentését.38 

Ez a jelentés várhatóan nyíltabb néhány kérdésben, s nagyobb gondot for
dít a saját szerepének tisztázására. A csapat alakulását, Madarász közreműkö
dését nagyjából hasonlóan adja elő, mint a cikkben. A Jellasics üldözéséről 
.szóló részben már kiérződik némi él a hadvezetés ellen: Győrben azt hitték, 
hogy utóiérik Jellasicsot, de „ott el lőn szalasztva", így követték a határig. 
A csapat szellemében bekövetkezett változást több tényezőre vezeti vissza. Mi
vel ez részben eltér a cikktől, érdemes idézni : „Csapatunkban sok volt az intelli
gens szurony, s ezek okosodni kezdenek. Nagy hiba volt, hogy Rottenpiller 
(sic) polgármester úr a pesti népfölkelésnél kihirdette, miszerint az legföllebb 

37 Ez az érvelés teljesen egybehangzik Cserző Bence okt. 15-én kelt harmadik cikkével: ,,Mi csatázni jöttünk, 
s miután ennek lehetősége számunkra megszűnt, nem akarjuk itt hasztalan fogyasztani a status kenyerét..." MT 
1848. okt. 21. 754. o. 

38 KPzA 325. Sk. levél. Vasvári ebben okt. 19-i megérkezést jelent, de ez nyilván tévedés. Farkas őrmester nyug
tája és Kossuth elutazásának időpontja bizonyítja, hogy a helyes dátum okt. 18. 
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8 napig tart, mert a mi csapatunk nagy része is erre hivatkozott. Sok volt 
köztünk a családos ember, hivatalnok és lekötelezett iparűzők, mint a vasútiak, 
s ezeket sokáig tartóztatni nem lehete. — Ha táborunk nyílt határozottsággal 
Ausztriába menende: akkor a fővárosi csapat is vele tartandott. De a sokáig 
tartó tábori veszteglést elunták. E mellett Móga főparancsnok nézete, hogy se
regeink téli szállásokra vonuljanak, elterjedt a seregben, s a zalai fölkelő nép 
már vissza is bocsátaték. Ekkor kezdett nyugtalankodni a pesti csapat . . . Nagy 
hiba volt az is, hogy miután a főtáborba értünk, s az én parancsnokságom 
megszűnt, többen hazabocsájtattak, s ezek példájára utánok kívánkoztak a töb
biek is." Ekkor említi, hogy Csányi javasolta: inkább térjen haza az egész csa
pat, mert így a törvényes formákat megtartják. Majd hivatkozik arra, amit 
Csányi javasolt levélben, hogy tartsák fenn csapatuk organizációját. A csapat 
fogadalmát pontosabban fogalmazza és új érvet is talál hazatérésük helyes 
volta mellett: „A csapat fel is fogadá, miszerint ha magát ruhával és lábra
valóval ellátja, ismét kész leend a fegyver fogásra. — Azonban kevés fegyve
rünk lévén, miután most már nem népfölkelés (sic), hanem rendes háborút foly
tatunk Ausztriában, sokkal tanácsosabb fegyvereinket rendes honvédek kezébe 
adni, mint határozatlan időre lekötelezett önkény tes vagy fölkelők kezeibe." 

Mindez igen érdekes és fontos, de aligha tévedünk, ha feltételezzük: ez a je
lentés elsősorban nem az elmondottakért, a hibák elemzéséért, a csapat haza
térésének hivatalos megmagyarázásáért íródott. Vasvári sokkal inkább azt tar
totta fontosnak, hogy válaszoljon azokra a rágalmakra, amelyekkel a tábor
ban tanúsított magatartását illették. Fülébe jutottak a rágalmak — ha ugyan 
nem a Honvédelmi Bizottmány valamelyik tagja szólította fel igazoló jelen
tésre —, s ezekkel foglalkozik beadványa utolsó bekezdésében: „Sajnosán esett 
hallanom, miszerint némelyek azt hirdetek, hogy én is izgattam az Ausztriábai 
menetel ellen. Ezt azonban egész csapatom meg czáfolja. Esetlegesen jelen va-
lék, midőn a székelyek nem akarólag nyilatkoztak, s egyike voltam azoknak, kik 
e hangulatot az ott lévő képviselőknek tudtára adám azon okból, hogy e szel
lemnek eleje vétessék, mert különben a seregben megszakadást idézhet elő.' — 
Izgattam a fehérvári és pákozdi táborban, hogy a sereg Jellasics előtt ne reti
rai j on, hanem támadja meg — mert erre megbízásom volt — de a határszéli 
táborban mélyen hallgattam, sőt a kétkedőket igyekeztem csapatunkban az 
Ausztriába menetelre rábírni." 

A székelyeknél való „esetleges" (véletlen) jelenlétre és a képviselőknek tett 
jelentésre való utalás azt sejteti, hogy ez ügy kapcsán és a képviselők köréből 
kelhetett a vád. A védekezés azonban nagyon érdekes, mert Vasvári korábbi 
érdemeiről: a fehérvári és a pákozdi táborban folytatott „izgatásáról" beszél, 
de hozzáteszi, hogy a határszélen „mélyen hallgatott', illetve csak saját csapa
tában igyekezett a kétkedőket meggyőzni.39 A huszonegy éves fiatalember 
őszinteségével megírt védekezéséből érződik, hogy önszántából nem tartotta 
magától értetődőnek, hogy nyilvánosan és táborszerte „izgatni" a határon való 
átkelés ellen, — így a székely katonák körében sem. Valóban a határ átlépése 
ellen lett volna kifogása? Ismerve Vasvári elveit, nincs okunk ezt feltételezni. 
Miként azt sem, hogy saját csapatát meggyőzve, parancsnokuk, Szász őr
nagy előtt az Ausztriába való bevonulás mellett nyilatkozott. Miért nem lépett 
akkor fel ő, az ünnepelt és ragyogó szónok, hogy meggyőzze Parndorfnál a 
kétkedőket? Talán egyik oka lehetett ennek — feltéve, ha kellő információval 

39 Mészáros Lázár, aki feljegyzéseinek nagy részét elveszítve írta meg emlékiratait, megőrizte e vádaskodás emlé
két, összekeverve azonban a sukorói vádakkal, Petőfit is beleveszi az eseményekbe és így ír: Petőfi és Vasvári is 
„sátraikba húzván vissza magukat, onnét hibáztatták s hangolták le az átlépésié készeket". Mészáros Lázár emlék
iratai I. Pest, 1867. 254. Talán Vasvári „mélyen hallgattam" kitétele is kedvezett egy ilyen benyomás megmaradá
sának. 
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Аладар Урбан 
ВАШРАВИ И «СТОЛИЧНАЯ ДРУЖИНА» У РЕКИ ЛЕЙТА 

Резюме 

Одним из наиболее оспариваемых вопросов венгерской освободительной борьбы 1848 года 
был вопрос о том, как следовало бы поступить на австрийской границе в октябре 1848 года 
венгерской дружине, стоявшей у реки Лейта. Дополнительной проблемой этого круга вопро
сов является то, как действовал в эти дни один из наиболее известных — наряду с Петёфи — 
руководителей революционной венгерской молодежи Пал Вашвари, который был в качестве 
капитана добровольцев направлен из столицы на полевую службу. Интерес, проявляемый к 
этой узкой теме до наших дней, объясняется тем, что согласно сохранившихся воспоминаний 
сам Вашвари также возражал бы против дальнейшего преследования хоравтского войска за 
пределами Венгрии, то-есть в Австрии. Однако этому до сих пор не уделяли должного вни
мания ни монографии, разрабатывающие общие вопросы, ни публикации, посвященные от
дельным военно-историческим темам. 

В первой части статьи автор анализирует вопрос о том, в каких условиях и с какими резуль
татами была организована оборона венгерской столицы в конце сентября 1848 года, когда 
хорватское войско заняло уже и — без всякого серьезного сопротивления — город Секеш-
фехервар, находившийся примерно в 60 км от столицы. Автор статьи указывает, что назна
ченное на 30 сентября или на 3 октября общенародное восстание в Будапеште не имело места. 
30 сентября — по причине перемирия, запрошенного хорватами, а 3 октября — вследствие 
предпринятого генералом Еллашичем отхода к Дьёру, в направлении австрийской границы. 
В такой обстановке лишь добровольцы, в том числе и организованная Палом Вашвари «Сто
личная дружина» прибыли в лагерь, организованный в целях защиты подъездного пути, ве
дущего к Буде, а затем оттуда двинулись на преследование хорватского войска. 

Во второй части статьи исследователь рассматривает роль капитана Вашвари в сентябре 
1848 года, а затем на основании относительно скудных источников пытается показать, в каких 
условиях организовал он свою дружину в составе примерно четырех рот, состовшую большей 
частью из молодых ремесленников и интеллигентов. На основании сообщений того времени 
и заявлений самого Пала Вашвари автор доказывает, что хотя дружинники вызвались на 
полевую службу, — которая была сопряжена с большей нагрузкой, чем та, которую пришлось 

— 545 — 

rendelkezett — az, hogy magát a Honvédelmi Bizottmányt is tétovázónak lát
ta. A döntő indíték azonban az lehetett, hogy tudta: embereit, akik legfeljebb 
nyolc napra tartják érvényesnek tábori szolgálatukat, rövidesen haza kell ve
zetnie. Milyen visszhangot váltott volna ki az, hogy lángoló szónoklatokat tart 
az egyik napon — s a másikon pedig elvonul embereivel? S az is lehetséges, 
hogy a képviselők előtt a maga csapatának hazatérése mellett szót emelve, ezt 
az Ausztriába vonulás ellen tett nyilatkozatként fogták fel. Erre emlékezve 
különös gonddal kellett a maga mentségét megfogalmaznia. 

A sikertelen vállalkozás és a rágalmak, mindez keserű lecke lehetett a lelkes 
fiatalembernek. A tábori szolgálat ugyanakkor nagy tanulság is volt, felkészü
lés tragikus végű 1849. évi katonai szereplésre. Cikkében így fogalmazza meg 
saját maga számára a tapasztalatot: „Hogy valaki erős katona lehessen, a fegy
verforgáson kívül szükséges hozzá törődnie a tábori élet kényelmetlenségeihez 
is." Vasvári a táborból betegen került elő, szó sem lehetett arról, hogy a ka
tonáskodást folytassa. Hivatali munkája mellett a honvédelem terén egyelőre 
úgy hasznosította magát, hogy hadtörténelmi tárgyú felolvasásokat tartott az 
egyetemen rendezett katonai tanfolyam hallgatói számára.40 Feltételezhetjük, 
hogy ezt a feladatot olyan felelősséggel teljesítette, mint tette volna a történel
mi tanszék professzoraként, ha májusban ez a lehetőség el nem enyészik. 

40 Vasvári ííádosyhoz írott okt. 23-i levelében utal „gyenge egészségére". Szász Károly államtitkár értesít nov 
16-án, hogy „Vasvári Pál úr hadtörténelmi felolvasásokra önkint ajánlkozván, elismeréssel elfogadtatott". Közlöny 
1848. nov. 17. 766. o. — Vasvári Pál segédtiszt és hadnagy Perczel Mór előterjesztésére történt kinevezése (1. Köz
löny 1848. nov. 27. 805. o.) egy magát a harcokban kitüntetett huszárőrmesterre vonatkozik; 1. Perczel nov. 9-én 
Csáktornyán kelt levelét; Közlöny 1848. nov. 15. 759. o. (A huszár Vasvári Pál hősünkhöz intézett levele megtalál
ható Vasvári iratai között.) 



бы нести в случае народного восстания, — добровольно, но они представляли несение её не 
более чем в течение восьми дней, как это было объявлено повстанцам. Их семейное положение 
и трудовые отношения не позволили бы им нести более длительную службу. И это обстоя
тельство явилось одним из источников затруднений, главным образом тогда, когда не состо
ялось решающее сражение в пределах границ страны, и венгерское войско — в том числе и 
«столичные добровольцы» остановились у реки Лейты, служившей венгеро—австрийской 
границей. Когда же наконец было принято первое решение о том, что венгерское войско пе
рейдет границу Австрии, тогда возмущавшиеся из-за бездействия и плохого снабжения сто
личные добровольцы, которые были вынуждены переносить дождливую осень без палаток 
и не были снабжены зимней одеждой, стали справедливо требовать, чтобы их отпустили до
мой. Сам Вашвари соглашался с этим требованием, ибо он понимал социальные нужды 
своих подчиненных, поэтому с согласия правительственного комиссара Ласло Чаньи 16 окт
ября 1848 года «столичная дружина» оставила лагерь и 18-го октября вернулась в столицу. 

Заключительная часть публикации исследует вопрос о том, каким образом старался Ваш
вари спасти свою честь и честь своих людей от злостных нападок, обвинявших его и его 
дружинников в недисциплинированности и самовольном уходе из лагеря. Автор приходит 
к следующему выводу: капитан Вашвари не принимал да и не мог принять участия в пресле
довании врага за пределами родины, ибо, стоя во главе возмущающегося войска, которое 
должно было в кратчайший срок вернуться домой, он не мог присоединиться к правитель-
кственным комиссарам, агитировавшим перейти границу, так как не было смысла ему дискре
дитировать себя в глазах своих людей, да и всей страны. 

Aladár Urban 
VASVÁRI UiND DIE „HAUPTSTÄDTISCHE TRUPPE" AN DER LEITHA 

Resümee 

Eine der oft umstrittenen Fragen ,des 1848-er Freiheitskrieges ist, wie sich das 
an der Leitha stationierenden ungarischen Heer im Oktober an der österreichischen 
Grenze hätte benehmen sollen. Ein ergänzendes Problem dieses Fragekreises ist, 
wie Pál Vasvári, einer der bekanntesten Anführer der revolutionären ungarischen 
Jugend neben Petőfi, als Kapitän der aus der Hauptstadt zum Lagerdienst abkom
mandierten Freiwilligen in diesen Tagen handelte. Dieses engbegrenzte Thema ist 
auch heute noch von Interesse, da den erhalten gebliebenen Erinnerungen zufolge, 
selbst Vasvári gegen die weitere Verfolgung des kroatischen Heeres über die 
Grenze hinaus, d. h. in Österreich gewesen sei. Damit befaßten sich bischer weder 

-die allgemeine Fragen bearbeitenden Handbücher, noch die kriegsgeschichtiieihen 
Teilstudien. 

Im ersten Teil seiner Abhandlung untersucht der Verfasser, uniter welchen 
Bedingungen und imit welchem Ergebnis die Verteidigung der ungarischen Haupt
stadt Ende September 1848 organisiert wurde, als das kroatische Heer die Stadt 
Székesfehérvár (ungefähr 60 km entfernt von der Hauptstadt) ohne ernsthaften 
Widerstand bereits erobert hatte. Die Abhandlung weist darauf hin, daß es zu der 
geplanten allgemeinen Volkserhebung weder am 30-sten September noch am 3-ten 
Oktober in Budapest kam. Beim ersten Mal wegen des von den Kroaten gebetenen 
Waffenstillstandes, und beim zweiten Mal wegen des begonnenen Abzugs von 
Jellachich in die Richtung von Raab und der österreichischen Grenze. Unter solchen 
Umständen zogen nur Freiwillige, unter ihnen die von Pál Vasvári organisierte 
Hauptstädtische Truppe ins Lager, das zur Verteidigung der Landstraße nach Buda 
organisiert wurde, und begannen von dort aus die Verfolgung des kroatischen 
Heeres. 

Der zweite Teil der Abhandlung überblickt Vasvár is im Jahre 1848 gespielte 
Rolle und versucht aufgrund der relativ geringen Quellenrnaterialien darzulegen, 
unter was für Umständen er seine aus ungefähr 400 Mann, hauptsächlich aus 
.iungen Handwerkern und Intellektuellen bestehende Truppe organisiert hatte. Der 
Verfasser beweist aufgrund der zeitgenössischen Berichte und der Äußerungen von 
Vasvári, daß sich die Mitglieder der Truppe zu dem Dienst, der ihnen größere 
Lasten als den Mitgliedern des Landsturms auferlegte, zwar freiwillig meldeten 
doch sie dachten, er dauerte höchstens 8 Tage wie es den Landsturmsleuten 
versprochen war. Ihre Familie- und Arbeitsverhältnisse erlaubten ja keinen län
geren Dienst. Das verursachte dann die Schwierigkeiten, besonders als es nicht zu 
einer entscheidenden Schlacht innerhalb der Grenzen des Landes kam und das 
ungarische Heer — in seine Reihen mit den Hauptstädtischen Freiwilligen — an 
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-der die Grenze bildende Leitha stehen geblieben ist. Als endlich die erste Entschei
dung getroffen war, daß das ungarische Heer die österreichische Grenze über
schreiten soll, forderten die wegen der Untätigkeit und der schlechten Versorgung 
murrenden und den regnerischen Heribst ohne Zelten und Winterbekleidung zu 
erleiden gezwungenen Hauptstädtische Freiwillige mit Recht, daß man sie nach 
Hause läßt. Da auch Vasvári damit einverstanden war, weil er für die sozialen 
Sorgen seiner Leute Verständniß hatte, verließ er mit seiner Truppe aim 16-ten 
Oktober das Lager mit der Zustimmung des Regierung^kommissars, László Csányi, 
und kehrte am 18-ten in die Hauptstadt zurück. 

Der abschließende Teil der Abhandlung untersucht, wie sich Vasvári bemühte, 
seine eigene und die Ehre seiner Leute gegen die bösartige Munkelei zu verteidi
gen, die sie der Indisziplin und der eigenmächtigem Verlassung des Lagers beschul
digte. Die Schlußfolgerung des Verfassers: Vasvári war nicht und konnte nicht 
gegen die Weiterverfolgung des Feindes über die Grenzen hinaus sein, afoer konnte 
.sich mit seiner unruhigen Truppe, mit der er in einigen Tagen nach Hause 
kehren sollte, den für den Grenzenüberstritt agitierenden Regierungskommissaren 
nicht anschließen, wenn er die Achtung seiner Leute und des ganzen Landes 
laicht verlieren wollte. 



SZABÓ MIKLÓS 

A MAGYAR KATONAI REPÜLŐGÉPGYÁRTÁS FEJLŐDÉSE 
(1938—1944) 

A magyar repülőgépgyártás az 1938—1940-es években 

A repülőgépiparral szemben támasztott elvárások és 
a számára adott megrendelések 

A magyar uralkodó osztály vezető körei kihasználva a számukra kedvezőbbé 
váló kül- és belpolitikai, gazdasági viszonyokat, 1938. március 5-én Darányi 
Kálmán miniszterelnök győri beszédével nyíltan meghirdették fegyverkezési 
programjukat. Ezt a fegyverkezési egyenjogúság megszerzése (bledi egyezmény, 
1938. augusztus 22.) előtt az tette lehetővé, hogy mind szorosabb szálakkal kö
tődtek az egyre agresszívabbá váló — a magyar revíziós törekvéseket támogató 
— német fasizmushoz. Ugyanakkor a kisantant államok sorozatos meghátrálá
sától nőttön-nőtt az ország politikai és katonai vezetésének önbizalma, annál 
is inkább, mert maga mögött tudta a revíziót túlnyomó többségében támogató 
magyar társadalmat. E program nemzetközi pénzügyi akadályait az hárította 
el, hogy 1938. január 27-én a Népszövetség felszabadította Magyarországot min
den pénzügyi ellenőrzés alól. Ezzel párhuzamosan a belső financiális lehetősé
gek javultak, hiszen a nemzeti jövedelem az 1936—37-es költségvetési évben 
22%-kal nőtt.1 

A győri program új fejezetet nyitott az ország háborús felkészítésének tör
ténetében. Az országgyűlés 1938 májusában megszavazta, az egymilliárdos prog
ramot, aminek alapján a XX. törvénycikk lehetővé tette a kormány számára, 
hogy ezt az összeget részben egyszeri vagyonadóból (600 millió P), részben 400 
millió pengős kölcsön kibocsátásával fedezze. E beruházási összeg 60%-át lehe
tett közvetlen fegyverkezésre fordítani.2 

Ennek alapján a Honvédelmi Minisztérium anyagi csoportfőnöke 550 millió 
pengőt tervezett hadikiadásokra — s ezen belül 55 milliót repülőanyagra — 
fordítani.3 így a Honvédelmi Minisztérium hatalmas megrendelésekhez juttat
ta az ipart, ezen belül is a nehézipart. Az elhatározott „Huba" hadrend szerűit 
egy repülőhadosztályt szándékoztak felállítani, s ennek megfelelően már 1938 
júliusában 4,5 millió pengős repülőgép- és motormegrendelést adtak a Weiss 
Manfréd Műveknek.4 

1 Dorribrády Lóránd: A Horthy-hadsereg szárazföldi erőinek gépesítése a győri program időszakában (1938—1940) 
Kandidátusi értekezés. Budapest, 1974.19. o. 

2 Berend T. Iván—Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848—1944. Budapest, 1973. 
254. o. 

3 Dombrády Lóránd: A győri program és a hadseregfejlesztés pénzügyi problémái. Honvédelem 1972/6. sz. 67. o. 
4 Berend T. Iván—Bánki György: Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború időszakában. 

(1933—1944). Budapest, 1958. 301. o. (Megjegyzendő, hogy a Berend—Szuhay: A tőkés gazdaság... i. m. 254. o.-án 
ez az érték 14 mill. P, de ez sajtóhiba, ezt az összeget tüzérségi lőszerek megrendelésére fordították, ugyancsak a WM. 
műveknél). 
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Azonban e nagyra törő tervek megvalósításának több akadálya volt. Például 
az ipari háttér nem volt megfelelő: 1938-ban Magyarország az európai ipari 
termelésből mindössze 0,9%-ban részesedett.5 A nehézipar részaránya alacsony 
volt (41,4%), hiszen a potenciális ellenségek közül Jugoszláviában ugyanez a 
mutató 46,3% (bár ugyanakkor a gépgyártás részesedése csak 0,7%!), Csehszlo
vákia pedig jóval fejlettebb volt. Románia nehéziparának indexe viszont rosz-
szabb volt (36,8%). Úgyszintén komoly gondot okozott, hogy a gyors fejlődés, 
a hadiipar sikeres felfuttatásának előfeltételét képező szerszámgép- és munka-
gépgyártás 193!8-bani mindössze 9,2%^ban részesült.6 A nagyfokú nyersanyag
hiány csak fokozta a nehézségeket. 

Mindezek — s egy sor más tényező — alapján egyértelműnek tűnik az, hogy 
a legszélsőségesebb horthysta vezető körök — s ezek között is elsősorban a ka
tonák — nem ismerték fel a háború gépi korszakának azt az alapvető jellemző
jét, hogy a fegyveres erők ellátása, felszerelése minden korábbinál inkább függ
vénye az iparnak, amely így a háború legfontosabb tényezőjévé vált. Helyes 
tehát az az értékelés, miszerint: „A hadvezetés hibát követett el, amikor — vo
luntarista módon — nem értékelte reálisan a magyar ipar, ezen belül is első
sorban a fém- és gépipar technikai állapotát, képességét a bonyolult felada
tokhoz való rövid idő alatti alkalmazkodásra. Az adott helyzetben nem lehe
tett adminisztratív eszközökkel egyik napról a másikra változtatni."7 

Pedig azt sem lehet mondani, hogy a fent jelzett tájékozatlanság általános, 
vagy egyértelmű lett volna. Sokkal inkább a várható ellenség lebecsüléséről, a 
meglepetésszerű — az egyes kisantant országokkal szemben külön-külön ki
vívott — gyors győzelembe vetett hitről lehet szó. 

A győri program teremtette kedvező helyzetben a Honvédelmi Minisztérium 
illetékes szervei megrendelésekkel látták el a repülőgépgyártásra képes nagy
üzemeket. Ezt megelőzően azonban, a honvédelmi miniszter szükségesnek tar
totta, hogy rögzítse a repülőgépfajták kiválasztásával és gyártásával kíapcsolatos 
követelményeket. A vezérkar főnökéhez 1938. június 2-án küldött iratban8 azt 
kérte Rátz Jenő Keresztes-Fischer Lajos altábornagytól, hogy ezeket az alap
elveket úgy tegye magáévá, illetve egészítse ki, hogy „azoknak több éven át 
megkötő hatása lehessen." Ugyanakkor már ebből az anyagból is kiérződik az 
adottságok korlátozott volta, amikor a miniszter hangsúlyozta, hogy csak a 
hadműveleti követelmények és műszaki lehetőségek (véleményüník szerint ez 
utóbbira tette a hangsúlyt — Sz.M.) keretein belül lehet dönteni. Ennek meg
felelően minél kevesebb repülőgépfajta gyártását javasolta. Véleménye szerint 
egy közelfederítő-, egy együléses vadász- és egy többmotoros könnyűbombá
zó-típussal minden feladat megoldható. Figyelembe véve az akkori hadászati 
elképzeléseket, a feltételezett ellenség katonaföldrajzi helyzetét, nagyságát, ez 
a nézet elfogadható. 

Az alapkövetelményekben a miniszter a gyakorlati próbákon a Heinkel 
„He—46" típusnál mind harcászatilag, mind repüléstechnikailag jobb ered
ményt felmutató „WM 21. Sólyom" közelfelderítő repülőgépként való rendsze
resítését, tehát a hazai gyártmányt javasolta. 

Több magyar géptípust nem tudott proponálni, ezért azt az utat tartotta jár
hatónak, hogy a külföldi gyártmányokat csapatpróbának alávetni, s a tapasz
talatok alapján hozott döntéseknek megfelelően lincenvásárlással a szükségle-

SBerend T. Iván—Bánki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19—20. században. Budapest, 197C. 
478. o. 

6 Berend T. Iván—Bánki György: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1974. 240—241. o. 
7 Dombrády Lóránd: A magyar ipar háborús mozgósítása az 1938—40 közötti időszakban. Hadtörténelmi Közle

mények (HK.) 1973/2. sz. 239. o. 
8 HL. Vkf. Ein. 1. 1938/2C32 
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tet „kizárólag a hazai iparral" legyártani. Ismét felmerül tehát, hogy a törek
vés helyes, de nem mérték fel objektíven az ipari háttér és a licencvásárlás 
lehetőségeit, illetve ezek a vélt lehetőségek idővel nem bizonyultak valósaknak.. 
Természetesen ez utóbbi nem róható fel hibájukul, mert valóban nem lehe
tett kiszámítani a szövetségesek gyakori magatartás-változását, s még kevésbé 
a helyzetükben rövidesen bekövetkező egyre növekvő gondjaikat. így Magyar
ország mind nagyobb mértékben kényszerült saját szűküs lehetőségeire támasz
kodni. Az ennek megfelelően hozott újabb intézkedések előkészítése, majd gya
korlattá tétele hosszabb-rövidebb időt igényelt. így az ország gazdasági-katonai; 
vezetői egyre nagyobb időzavarba kerültek célkitűzéseik megvalósítása terén. 

Rátz szerint a MÁV AG, a Weiss Manfréd Repülőgép- és Motorgyár RT, a 
Magyar Waggon- és Gépgyár RT, a Ganz és Társa, a Marx és Méray, valamint 
a Danuvia jöhetnek számításba — idővel valóban ezek többsége alkotta a ma
gyar repülőgépipart —, s ezek között úgy kell elosztani a rendeléseket, hogy 
légvédelmi szempontból decentralizáltak legyenek, illetve „az egészséges üzleti 
versengés közöttük a legteljesebb mértékben érvényesüljön." 

Ennek megfelelően a Légügyi Hivatal 1938. július 27-én 36 db „WM 21. Só
lyom" repülőgépet rendelt, mégpedig 12—12 db-ot a Weiss Manfréd Repülőgép
es Motorgyár RT-től, a MÁVAG^tól és a győri Magyar Waggon- és Gépgyár 
RT-től.9 

Ezzel közel egyidőben — július közepén — intézkedés történt a Caproni „Ca— 
310" bombázók hazai gyártására. Bár a licenvásárlási tárgyalások csak szep
temberben zárultak le, a fenti időpontban 352 db. „M—14 Mars" motor és 36 
db „Ca—310" sárkány gyártására adtak megbízást a Weiss Manfréd RT részére. 
Ez a későbbiekben 114, illetve 18 db-ra módosult, miközben a MÄVAG és a 
Magyar Waggon- és Gépgyár RT is kapott egy közös megrendelést 36 db sár
kányra.10 Mindez azonban hiábavaló lépésnek bizonyult, mert végső soron nem 
került sor a Ca—310-ek magyarországi gyártására. 

Az 1939. január 1-ével önállósult légierő számára külön költségvetési kere
tet határoztak meg, ettől azonban nem javultak beszerzési lehetőségei.11 A Ve
zetőségi Értekezlet 1939. január 30. és február 4-i ülésén döntött az 1940. ápri
lis l-re megvalósítandó hadrendfejlesztés kereteiről („Huba—I. A" hadrend). 
Ennek megfelelően a légierőnek a minőségileg javított „H—I. A", hadrendnél 
kívánt fejlesztéséhez és repülőalapok szükséges berendezéséhez 22 millió P-t 
kellett a Légierő Parancsnokság rendelkezésére bocsátani.12 így a Honvédelmi 
Minisztérium III. (anyagi) csoportfőnöksége február 23-án tájékoztatta is a Lég
ügyi Hivatal illetékeseit, hogy a „Huba-I." és „Jenő" hitelek terhére korábban 
kiadott megrendelésekre már biztosított 15 257 491 P-n felül további 22 millió 
P. beruházási hitelt folyósítanak számukra, amiből fedezniük kell a kívánt fej
lesztéssel kapcsolatban felmerült költségeket, beleértve a repülőalapok telepí
tését is.13 (Az összeg érzékeltetésére: ebből pl. 67—68 db. Re—2000 „Falcone Ľ* 
típusú olasz vadászgépet lehetett volna venni.) De más vonatkozásban is na-

9 Kováts Lajos: Adatok a magyar légierő anyagi-technikai állapotáról 1938—1944. HK. 1979/3. sz. 480—481.0. 
Megjegyzendő, hogy más anyagban 38 db-ról tudnak, eszerint a WM.K.T 14 repülőgépre kapott volna megrendelést. 
Lásd : Sárhidai Gyula: A repülőgépipar helyzete és teljesítményei Magyarországon a I I . világháború időszakában. 
Repülés, 1978/6. sz. 12. o. Szerintem Kováts adatai a helytállóak. 

10 Kováts: Adatok ... i. m. 466. o. \ 
11 A légierő költségvetésének mérlegelésekor célszerű azt összevetni a honvédség egésze számára biztosított anyagr 

lehetőségekkel. A Honvédelmi Minisztérium 1938—40-ben 1 048 665 500 P költségvetési, 623 244 000 P ún. telje» 
állományfelemelési (Táf.) és 1807 400 000 P beruházási („Huba I., I I . " ; „Erdélyi I., I I " ; „Mozgósítási" lőszer)-
hitelt kapott. Ezekből — az előbbi sorrendben — 111815 500; 105 508 850 és 59 500 000 P maradvány képződött,mert. 
megfelelő mennyiségű kill- és bélföldi kínálat hiányában nem tudták elkölteni. E beszerzési és licencvásárlási nehézségek, 
természetesen a légierőnél is fennálltak. Dombrády Lóránd: A magyar gazdaság és hadfelszerelés 1938—1944. Buda
pest, 1981. 229—230. o. 

12 HL. Vkf. Ein. 1. 1939/9403. 
13 Uo. 1939/3397. 
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gyón kis anyagi lehetőségekkel rendelkeztek. A légierő parancsnoka hatásköré
ben elrendelhető áthelyezések költségeire az 1938/39. költségvetési évre (tehát 
abban az időszakban, amikor a légierő átszervezése, önállósítása zajlik — SzM.) 
négyezer (!) pengős hitelkeretet biztosítottak.14 

Hasonló állapotoknak lehetünk tanúi az elkövetkezendő időszakban is. Pl. a 
•Hasonló állapotoknak lelhetünk tanúi az elkövetkezendő időszakban is. Pl. a 

ig terjedő másfél éves költségvetése a következőképpen alakult:15 

1939/40 Növekedés az 1938/39. 
évihez képest 

p e n g ő 

Honvédelmi Minisztérium 591 085 000 + 323184 580 

ebből a Légierő Parancsnokság 43 017 500 + 29 386 950 

Tehát a plusz fél év indokolta növekedést a Honvédelmi Minisztérium ren
delkezésére bocsátott összeg alig haladta meg (54%), míg a légierő esetében va
lamivel jelentősebb volt (68%), de ez is kevésnek bizonyult a rendkívül nagy 
elmaradás pótlására. Erről tanúskodik Háry László ezredesnek, a légierő pa
rancsnokának a vezérkar új főnöíkéhez: Werth Henrik gyalogsági tábornok
hoz 1938. október 18-án intézett felterjesztése „A légierők szűk költségvetésé
nek következményei"-ről.16 

Ebben rámutatott arra, hogy — mint korábban jelentette — a részére elő
írt hadműveleti, szervezési, fejlesztési, kiképzési stb. követelményeknek csak 
akkor tud eleget tenni, ha a másfél évre 200 511 354 pengős költségvetést (mint 
látható, ez a Honvédelmi Minisztériuménak több mint l/3-a — SzM.) bizto
sítanak számára. Ezzel szemben csak 59 834 150 P-t, a szükségletnek alig 30%-át 
kapta meg. (összevetve az előbbi táblázattal, időközben tehát még közel 17 
millióval, azaz 39%-kal emelték is egyéb forrásokból a rendelkezésére bocsátott 
anyagi lehetőséget.) A légierő hitelkeretét úgy értékelte, hogy: „Ez az összeg 
még a puszta megélhetésre, a jelenlegi szervezet és felszerelés fenntartására sem 
elegendő." Nem látott lehetőséget új repülőgépek beszerzésére, aminek követ
keztében — figyelembe véve az évi átlagosan 20%-os (!!!) veszteséget — a költ
ségvetési év végére mindössze 191 repülőgép fog egy esetleges háború esetén a 
hadsereg rendelkezésére állni. Az iskolagépekben mutatkozó nagyfokú hiány 
következtében viszont: „Az elkövetkező 2 évben . . . teljes értékű repülőgépve
zető utánpótlással sem szabad számolni!" — állapította meg Háry ezredes. 

De ugyancsak anyagiak hiányában nem látott lehetőséget a repülőgép-fegy
verzet, híradóanyag és gépkocsik kiegészítésére, a külföldről beszerezhető anya
gok felhalmozására sem. A legénység fabarakkokban él, az értékes bombázó 
repülőgépeket szabad ég alatt kénytelen tárolni, nem «képes a kitérő- és hadi
repülőtereket használható állapotba hozni. Első pillanatra megalapozottnak — 
utolsó mondata pedig „látnoki"-nak — ítélhető, sőt az egész honvédségre vo
natkoztatható a légierő parancsnokának azon megállapítása, miszerint: „Nem 
lehet reális az, hogy a hadrendet állandóan fejlesztjük anyagi és személyi meg
alapozottság nélkül. Ez a legfelsőbb vezetés félrevezetését jelenti, ami háború 

14 HL. Vkf. H. iratai. 1938. 205. doboz. 251. fól. 
15 HL. Vkf. Ein. 1. 1939/5061. 
16 Uo. 1939/5192. 
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esetén irtózatos katasztrófához fog vezetni." (kiemelés tőlem — Sz. M.) Abban 
is igaza volt, hogy: „Hazai ipar nélkül nincs komoly és ütőképes légierő!", csak 
azt nem látta, hogy követelésének ipari—tárgyi, illetve beszerzési akadályai 
vannak. Elsősorban nem azért irreális a 350—400 milliós kérelme, mert — ennek 
legalább bizonyos részét — lehetetlen lett volna előteremteni, hanem azért, mert 
ekkora igényt nem tudtak kielégíteni a hazai és külföldi repülőgépgyárak, s 
licenc is csak korlátozottan volt megvásárolható. (Lásd a, 11. sz. lábjegyzetet) 

Igaz, a magyar üzemek több „Sólyom" típusú közelfelderítő repülőgép gyártá
sára lettek volna képesek, de ezekre csak egyre kisebb mennyiségben volt szük
ség, így a megrendelések nagysága visszaesett. 1939. április 12-én már csak 7—7 
db-ot rendeltek a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT-től, MÁVAG-tól és a Ma
gyar Waggon- és Gépgyár RT^től.17 Viszont ebben az időben vonták be a Marx 
és Méray céget repülőgépműszerek (sebesség- és magasság-mérők) gyártásába, 
s 1939 márciusára a Danu via gyár is felkészült a nagy tűzgyorsaságú 8 mm-es 
géppuska csapatpróbára bocsátására.18 

Ez utóbbi, s ehhez hasonló erőfeszítések azonban egyelőre hatástalanak ma
radtak. A repülőgéphiány, a magyar ipar felkészületlensége tükröződik az Or
szágmozgósítási Bizottságnak a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács részére 1939. 
december 12-én összeállított jelentéséből is,19 amikor hangsúlyozta: „Szegényes 
a repülőgép- és gépkocsi iparunk helyzete. EzUjrt minden rendelkezésre álló esz
közzel repülőgép és harckocsi iparunkat meg kell teremteni, mert ezekkel a 
fegyverekkel lényegesen gyorsabban érhetjük el hadműveleti céljainkat... A 
legutóbbi tapasztalatok alapján ezekben a fegyverekben is függetleníteni kell 
magunkat a külföldtől . . ." Mint látható, már a legfelsőbb szinten foglalkoztak 
e problémával, s döntő elhatározás született. Ezzel új korszak kezdődött a ha
zai repülőgépgyártás fejlesztése terén is. Azonban a döntés egyelőre kevésnek 
bizonyult. Az ismert gondok nem tették lehetővé a gyors kibontakozást. 

Ezt támasztja alá a légierő parancsnokának 1940 eleji igénye is, amikor a 
„Huba—II." hitelből 175,1 millió P-t kért a légierő felszerelésére, amelyből né
met megrendelésre 85,7, olasz beszerzésre 56,76 millió P-t szándékozott fordí
tani, s magyar gyártmányokra mindössze 32,7 milliót. Bár az összeget idővel 
megnövelték 183,1 millió P-re, ennek ellenére a hazai vásárlásra kifizethető 
pénzmennyiség tovább csökkent. (Megoszlása az előbbi sorrendben: 85,7; 91,4 
és 6 millió P.)20 A beruházái összeg ilyen mérvű növelését az tette lehetővé, 
hogy a kormány még 1939 novemberében rendkívüli hitelkeretet bocsátott a 
Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére azzal a céllal, hogy a „H—II." had
rendfejlesztés során pótolni lehessen a hadrendi hiányosságokat. Külön figyel
met érdemel az 1939. december 20-án, a „H—II." hadrendfejlesztéssel kapcsolat
ban összehívott értekezleten felállított sürgősségi sorrend: 1. Légierők hiányai
nak pótlása; 2. Harckocsibeszerzés; 3. Páncélelhárítás és 4. légvédelem kiépí
tése.21 Tehát ekkor a légierő felkészítése megelőzte a harckocsicsapatok fej
lesztését is. Ezt az ellenséges védelem, a román erődrendszer esetleges gyors 
lefogásának, leküzdésének igénye indokolhatta. 

Minden anyagi erőfeszítés és elvi állásfoglalás sem volt képes azonban alap
vető változtatásra. Bár a megrendelt gépmennyiség viszonylag jelentős növe
kedést mutatott az előző éviekhez képest, összességében mégsem volt lényeges. 
Az illetékes szervek ugyanis a három üzemtől (WM. Repülőgép- és Motorgyár 

17 Kováts: Adatok ... i. m. 481. o. 
18 HL. Vkf. Ein. 1. 1939/3525. 
19 Uo. 1939/21/0M. B. 
20 Vesztényi János: A. magyar katonai repülés története (1919—1942) (Kézirat) HL. Tgy. 2787. V. fejezet. 172— 

173. o. 
21 HL. Vkf. Ein. 1. 1939/5281. 
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RT; MÁ VAG, Magyar Waggon- és Gépgyár RT) 1940. április 13-án 8—8—7, 
szeptember 2-án pedig 16—16—16 „Sólyom" típusú repülőgépet igényeltek.22 

A MÁVAG a fentieken kívül 1940. március 8-án megbízást kapott arra, hogy 
a Caproni „Re—2000" típusú olasz vadászgép licence alapján kezdje meg a ma
gyar változat („Héja") gyártását. Az októberben megkapott rajzok szerint meg
indult a munka, de nem volt benne sok köszönet, mert a gép már a megvásár
lás pillanatában korszerűtlen volt. Erről így vélekedtek — később — az akko
ri légierő pilótái: „A magyar kormány a már eléggé elavult Héja vadászgépet 
1940-ben azért vásárolta meg, mert a közeljövőben várható világégés miatt a 
tengelyhatalmak nem voltak hajlandók eladni a modernebb típusú vadász-re
pülőgépeik gyártási jogát."23 

Amikor 1940-ben sikerült megszerezni a Focke—Wulf „Fw—58" típusú is
kola- és futárgép licencét a németektől, a Honvédelmi Minisztérium 30 db-ot 
rendelt a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-től.24 

1940-ben a már hadviselő Németország érdeklődése — a Kereskedelmi Bank 
és a Weiss család kezdeményezése következtében — egyre fokozódott a ma
gyar ipar iránt. Ennek megfelelően 1940-ben államközi tárgyaláson állapodtak 
meg a magyar repülőgépgyártás kiépítéséről. Ezzel összhangban már 1940-ben 
12 milliós beruházással kibővítették a WM Repülőgép- és Motorgyár RT repülő
gépgyártási kapacitását.25 

összességében azonban ezek csak csekély eredményt hozó próbálkozások vol
tak, a győri program befejeződésének következtében egyre inkább kitapintha-
tóbbakká váltak a hadigazdaság — átmeneti — hanyatlásának jelei. Ezt ellen
súlyozandó, újabb megrendelésekkel igyekeztek ennek elejét venni, illetve a 
meglevő kapacitásokat kihasználni. Ez a magyarázata annak, hogy 1940. de
cember 31-én 84 779 677,88 P értékű megrendelést tudhatott magáénak a ma
gyar repülőgépipar.26 

A magyar repülőgépipar lehetőségei és termelési eredményei 

Már az eddigiekből is világosan kitűnt, hogy a magyar gazdaság fejlettségi 
színvonala, a hadiipar viszonylag szűk kapacitása, a nyersanyagszegénység, va
lamint az első lépéseit tevő repülőgépgyártás nem tette lehetővé, hogy lénye
ges ugrás következzen be a légierő minőségi és mennyiségi fejlesztése terén. 

Ezek a tények, az objektív feltételek hiánya kényszerítette az Iparügyi Mi
nisztérium XVII. (HM. 17., azaz hadiipari mozgósítási) osztályát 1938-ban ama 
tény közlésére, hogy amíg a havi szükséglet repülőgépmotorból 140, a repülő
gépsárkányból pedig 120, addig az ipar teljesítőképessége mindössze 25, illetve 
60 db.27 

E rendkívül nehéz helyzet kialakulásában jelentős szerepet játszott a német 
gazdaságpolitika, amely 1939-ben is Magyarország további iparosításának le
állítását célozta. Ilyen körülmények között rendkívüli erőfeszítéseket igényelt, 
hogy az 1938 júliusában megrendelt 36 „Sólyom" első példányai 1939 végén 
megjelenhettek a közelfelderítő századoknál. 

Nem mondható el ugyanez — a korábban jelzett — Caproni „Ca—310" bom-

22 Komis: Adatok ... i. m. 481. o. 
23 Magyarország honvédelme a II . világháború előtt és alatt (1920—1945) Kiadta és sajtó alá rendezte: Dalnoki 

Veress Lajos. München, 1972. I. k. 294. o. 
24 Berend—Ránki: Magyarország gyáripara ... i. m. 448. o. 
25 Berend T. Iván—Ránki György: A német gazdasági expanzió és a magyar gyáripar a szovjetellenes hábort 

idején. 1941—1945. Századok. 1955/4—5. sz. 646. o. 
26 HL. HM. Ein. I I I . Csfség. 1941/6603. 
27 Vesztényi: i. m. IV. fej. 113. o. 
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bázók gyártásáról. Az ugyancsak 1938 nyarán benyújtott igény — minden való
színűség szerint elavultsága miatt — nem realizálódott, mivel ilyen mennyi
ségű ,,Ca—310" a hadrendben sehol sem mutatható ki! 

Hiába próbálkoztak az illetékes szekemberek megfelelő repülőgép gyártási 
jogát megszerezni, ezek az erőfeszítések az esetek többségében eredménytelenek 
voltak. Tehát leegyszerűsítve a dolgot: a probléma nemcsak az volt, hogy ,.mi
vel?", hanem az is, hogy „mit?" termeljenek. 

A repülőgép-megrendelések csak részbeni teljesítése tovább súlyosbította a 
légierő helyzetét. A nagyfokú géphiány arra kényszerítette Háry ezredest, hogy 
az 1939/40. évre vonatkozó kiképzési rendeletében28 — miután rámutatott 
arra, miszerint: „szükségszerűen hadrafogható minőségben ma már nagyobb a 
kiképzett személyek száma (pedig nem sakkal korábbi jelentéséből tudjuk, hogy 
e téren sem volt rózsás a helyzet! — SzM.), mint amennyit a bevethető gépek 
követelnének" — havi 2—3 órára korlátozza a hadigépeken való repülőkikép
zést. Hangsúlyozta, hogy a pilóta: „értékben és szavakban ici nem fejezhető 
szolgálatot tesz a Hazának, amikor a további repülésről való lemondással a ha
direpülőgépet kíméli." 

Ezek a tények is közrejátszottak abban, hogy az illetékesek — mint láttuk — 
újabb és újabb kísérleteket tettek a feltételek javítása érdekében. Azonban 
hiábavalók voltak a megrendelések, a pénzügyi erőfeszítések, a licencvásárlási 
próbálkozások, az alapvető gondokon: az ipar megalapozatlanságán, a techni
kai—technológiai előfeltételek hiányán lényegében nem tudtak úrrá lenni. 

Ezt látszik alátámasztani — bizonyos pontosítással — a vezérkarfőnökség 1. 
osztálynak 1940. december 6-án a légierők helyzetéről írásban lefektetett véle
ménye.20 Ebben rámutattak arra, hogy a légierő szükséglete és a rendelkezésre 
bocsátott hitelkeret között nem volt meg az egyensúly. „Anyagilag nem történt 
meg soha időben a légierő tervszerű fejlesztésének biztosítása . . . A légierő 
anyagi megalapozása tulajdonképpen sohasem történt meg" — állapította meg 
a vezérkarfőnökség hadműveleti osztálya. A légierőt egy szörnyszülötthöz ha
sonlította, melynek egyes testrészei aránytalanul nagyok, de éppen a legfonto
sabbak fejletlenek. Példaként említette, hogy a kb. 100 millió. P. értékű bombát, 
lőszert, üzemanyagot a jelenlegi repülőgép-állománnyal nem tudják felhasznál
ni. 

Azért van szükség pontosításra, mert — mint a hiteleknél láttuk (11. sz. láb
jegyzet) — nem a légierő szükséglete és a rendelkezésre bocsátott hitelkeret, ha
nem a szükséglet és a gyártási, illetve beszerzési lehetőségek iközött nem állt 
fenn egyensúly. Amennyiben reális kilátás nyílt volna vásárlásra, nem képző
dött volna közel 277 millió pengős „maradvány"! Ezért ítélhető megalapozott
nak Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter 1940 júliusában kifejtett állás
pontja, melynek során „Jelentős érvként hozta fel, hogy kapacitás és nyersanya
gok hiánya következtében, az eddigi megrendelésekkel különben is lekötött ma
gyar ipar amúgy sem tud eleget tenni egyhamar újabb nagyarányú megrende
léseknek.":i0 

Összességében tehát megállapítható, hogy az 1938—40-es években egy sor 
obektív tényező miatt a magyar repülőgépipar még csak a felkészülés stádiu
mában volt, s mindössze néhány repülőgép előállítására volt képes. 

28. HL. Kepülőalakulatok 37. doboz: Ein. le. I.—1939/70(125. 
29 HL. Vkf. Ein. 1 1940/5828. 
30 Dombrády: A magyar gazdaság és ... i. m. 203. o. 
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A magyar repülőgépipar fejlődése (1941—1944) 

Erőfeszítések a repülőgépgyártás kibontakoztatásáért 

Bár a győri p rogramban elhatározott gyártási célkitűzések 1940-ben telje
sültek, a fokozódó háborús légkörben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy további 
erőfeszítésekre van szükség a magyar honvédség korszerű színvonalra emelése 
érdekében. Ezt szolgálták pl. a korábban jelzett újabb repülőgép-megrendelé
sek is. Bar tha Károly honvédelmi miniszter és Wer th Henrik gyalogsági tábor 
nok, vezérkari főnök mindent megtettek a hadigazdasági szempontból fontos 
üzemek katonai ellenőrzés alá vonása érdekében. Ezzel párhuzamosan igyekez
tek a még szabad ipari kapacitásokat is a hadsereg szükségleteinek kielégíté
sére felhasználni. Ennek megfelelően a Honvédelmi Minisztérium 52,1 millió 
pengős megrendelést szándékozott adni 1941-ben a repülőgépgyáraknak.3 1 

Az igazi fellendülés azonban 1941 tavaszán—nyarán következett be, amit 
jelentős mér tékben elősegített a Teleki Pál halálát , illetve a Jugoszlávia lero-
hanását követő jobbratolódás. A magyar revíziós célkitűzések csak részbeni 
megvalósulása ugyanis a r ra kényszerítette a magyar politikai — méginkább a 
legszélsőségesebb vezető katonai — köröket, hogy minden korábbinál inkább 
hozzákössék az ország sorsát Németország szekeréhez. A Wehrmacht korábbi 
sikereinek ha tásá ra egy percig nem kételkedtek abban, hogy a német fasizmus a 
Szovjetunió ellen is rövid idő alatt elérheti hadászati célkitűzéseit. A várha tó 
újabb adományok, az ország eredeti egysége helyreáll í tásának reményében Ma
gyarország menthetet lenül belesodródott egy — a tényleges érdekeivel ellen
tétes ->— igazságtalan háborúba. Ezt a célt szolgálta a hadigazdaság minden ko
rábbinál teljesebb kiépítése. Egyre szembetűnőbb az állam közvetlen és erős be
avatkozása a termelésbe. A termelés jelentős része közvetlenül az állam meg
rendelésére folyt. / 

Ennek anyagi alapjait a „Huba—III." hadrendfejlesztési hitellel te remtet ték 
meg. A „Huba—III." alapkoncepciója — a „Huba—II."-höz hasonlóan — a lé
gierő (elsősorban) és a páncélosalakulatok (másodsoron) fejlesztését i rányozta 
elő. A „Huba—III." hadrendfejlesztéssel kapcsolatos feladatokról 1941. február 
18-án tar tot t értekezlet jegyzőkönyvének3 2 tanúsága szerint a légierő mennyisé 
gi és minőségi fejlesztése érdekében „a legfontosabb harci repülőgépeket, t ehá t 
a zuhanóbombázó, az erőszakos felderítést végrehajtó és a vadászgépek hazai 
gyártását minden eszközzel meg akarjuk kezdeni i t thon." A légierő fejlesztésére 
730 millió P-t irányoztak elő, melyből 350 milliót harci, 50—50 milliót pedig 
gyakorló, illetve iskola- és kiképző repülőgépek beszerzésére szándékoztak for
dítani. Természetesen a korszerűség volt a meghatározó: „Űj hadirepülőgépek 
gyanánt a legmodernebb gépeket vesszük alapul, mert ezekkel Németországban 
a mostani háború folyamán óriási eredményeket ér tek el. így hát Magyarorszá
gon a „Junkers—87", „Junkers—88" és „Messerschmitt—109" gépeket fogjuk 
gyártani ." Mint ebből kitűnik, a zuhanóbombázó, az „erőszakos felderítést vég
rehaj tó" és a vadászgépeket hazai gyártásból, míg az iskola-, gyakorló és szállí
tó repülőgépeket külföldről szándékoztak biztosítani. 

Ez 'tehát az az elképzelés, amit képtelenek voltak a gyakorla tban megvalósí
tani. 

Az 1941. április 28-i minisztertanács elfogadta az 1471 millió pengős „Huba— 
III." hadrendfejlesztési javaslatot azzal, hogy e célra 5 éven át évi 300 millió 
pengős hitelkeret áll rendelkezésre.33 Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy 

31 HL. HM. Ein. III . Csfség. 1941/3728. 
32 HL. HM. Ein. 1. a. 1941/40/M 
33 HL. HM. Ein. I I I . Csfésg. 1941/450/M. 
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A) "Huba-III." hadianyag beszerzési 
hitelszükséglet (mill. P) 

Ebből 
1941-ben 
"ke l l " 

Le Fe. Ossz. Ebből 
1941-ben 
"ke l l " 80 197 277 

B)"Huba-III."-on felüli 
hitelszükséglet (mill.P) 

Ebből 
1941-ben 
" k e l l " 

Le Fe Ossz. Ebből 
1941-ben 
" k e l l " 20,3 15 35,3 

Ebből 
1941-ben 
"ke l l " 

A., B., Ossz. Ebből 
1941-ben 
"ke l l " 277 35,3 312,3 



emellett a „Huba—III."-on felüli beszerzésekre augusztus 1-ével még 78,66 mil
lió pengőt biztosítanak a Honvédelmi Minisztériumnak. Ennek a hadrendfej
lesztési célkitűzésnek külön érdekessége — mint az 556. oldal ábrája mutatja —, 
hogy a honvédség történetében először haladta meg a légierő fejlesztésére szánt 
összeg a földi erőkét. Ez a globális célkitűzés azonban ebben az évben még nem 
érződött, mivel a hadsereg háborús felkészítésére szándékozták fordítani a na
gyobb összeget, s a légierőére csak 80 millió pengőt. De az említett 78,66 millió 
pengős keretből 1941-re jutó 35,3 millió nagyobb részét szánták repülőkikép
zésre, s csak 15 milliót erődök építésére, összességében tehát a honvédség „1941. 
évben kell" 312,3 millió P-jéből 100,3 milliót terveztek a légierőre költeni. 

Mindez azonban ismét csak terv maradt, mert enmek alig kétharmadát (66,6 
millió P.) tette ki a légierő 1941. évi költségvetése,34 sőt ebből már 1940-ben 
megelőlegeztek 22,71 millió P-t. így ténylegesen csak 43,89 millió állt rendel
kezésre, ami — a vezérkarfőnökség 1. osztályának véleménye szerint — „még 
20—30%-os általános drágulás mellett sem elég".35 Az osztály rámutatott arra, 
hogy az előző évihez viszonyított 3,99 millió pengős növekedés alig több annál, 
amit 1940-ben póthitelként kapott repülőgépek és motorok javítására, ezért a 
légerő helyzete az „1941. évben csak rosszabbodhat." Amennyiben ez az összeg 
marad, arra az esetre azt javasolta a hadműveleti osztály a vezérkar főnöké
nek, hogy csökkentse a légierő kivonuló, iskola- és egyéb alakulatait, mivel „a 
légierő költségvetése és a valóságos szükséglet közötti különbségből fakadó 
helyzetet komoly következmények nélkül sokáig nem tartja fenntarthatónak." 

Azt, hogy a „Huba—III." hitelből a légierő fejlesztésére az elkövetkező évek
ben mennyi és milyen megoszlásban jutott, illetve a felszerelési hiteleket ho
gyan használták fel, az 558—559. oldal táblázatai mutatják.36 

A légierő költségvetésének 1942-től való évenkénti jelentős növekedése egy 
alapvető változásról tanúskodik. Túl ugyanis a közvetlen háborús felkészülésből 
származó fokozott anyagi megterhelésen, ebben lényeges szerepet játszott a ma
gyar gazdaság fejlesztésével kapcsolatos német megítélésben bekövetkezett vál
tozás is. Az eddigiekben ugyanis — különösen 1939—40-ben — Németország a 
magyar ipar leépítésére, az agrárjelleg, az „éléskamraszerep" erősítésére töre
kedett Magyarország viszonylatában.37 Bár a nyugat-európai hadjárat során 
hatalmas zsákmányra, rendkívül fontos hadiipari körzetekre tett szert, az eköz
ben, valamint az „angliai csata" során elszenvedett veszteségei,38 illetve a Szov
jetunió elleni háborúra való készülődés követelményei ezen álláspontjának re-
videálására késztette a német vezetőket. 

Tehát Németországban a hadseregfejlesztést is, és a hadiipar felfuttatását is 
egyidőben, párhuzamosan kellett megoldani. Annak következtében viszont, hogy 
a mind nagyobb számban bevonultatott férfi munkaerőt képtelének voltak nők
kel pótolni, így csak a hadifoglyok, lágerlakók és megszállt országok kényszer
munkájával, illetve a csatlós országok fokozottabb bevonásával, a termelési 
együttműködés kiszélesítésével tudtak megfelelni ennek a követelménynek. 

34 HL. HM. Ein. 34. 1944/417/Bbk. 
35 HL. Vkf. Ein. 1. 1940/5259. 
36 HL. HM. Ein. 34 1944/417/BbK. Megjegyzés : az eredeti iratban mutatkozó összeadási hibákat a táblázatban 

már kiküszöböltem. 
37 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták: Bánki 

György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula. Budapest, 1968. 361. o. 
38 Az 1941. IV. 11-én 5298 repülőgéppel rendelkező Luftwaffe 1940. V. 10. és VI. 30. között összesen 2073 repülő

gépet, valamint 3008 hajózót veszített, míg az „angliai-csatá"-ban 1940. VII. 10-től X. 31-ig további 1733 repülő
gépet. Ez az érték 1941. VI. 22-ig még újabb kb. 4500-zal nőtt a harci repülőgépek viszonylatában. Ezt a vesztesé
get a német repülőgépipar pótolni tudta, de az arányok egyre aggasztóbbakká váltak, hiszen az 1940-es havi 850 
és az 1941. évi 1030 db-os átlagos repülőgép-termeléssel szemben az átlagos havi 580, illetve 1036 db-os (!) veszteség 
állt. Groehler, Olaf: A légi háborúk története 1910—1970. Budapest, 1980. 163., 182., 223., 333., és 335. o.-ak, illetve: 
A második világháború története 1939—1945. Budapest, 1977. I I I . k. 388. o. 
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összehasonlító táblázat a légierő költségvetési hitelének alakulásáról (1941—1944) 
(millió P.) 

Költs . -
vetési 

év 

S z e m é 
lyi j á 
r a n d ó 

ság 

F e n n 
ta r tás i 
h i te l 

K ikén-
zésre 

Kísér 
le t re 

Béke -
ag. 

k ieg- re . 

Be ru 
házás ra 

Üzemi 
k iadá 
sokra 

H a d i 
anyag 
u t á n 

pót lásra 

Nevelési 
in tézet re 

(AK) 

Dologi 
k i adá 
sokra 
ossz . 

Mind
össze. 

Előző 
évihez 
visz. 

emel 
kedés 

% - b a n 

1941 16,6 50 66,6 

1942 29,976 31,819 25,417 0.811 6,903 7,328 1,073 10 0.467 83,818 113,794 71 

1943 56,791 39,969 32,486 7,113 9,32 23,202 3,815 15.6 1,14 132.645 189,436 66 

1944 106,491 83,7 76,7 2,4 34,34 15 2,72 60 1,54 276,4 382,891 102 

Az összhitel megoszlása (1941—1944) 

Költségvetési év 1941 1942 1943 1944 

összihitel (millió P.) 66,6 114 189,4 382,9 

Szem. j á r andóság (millió P.) 16,6 250/0 30 26% 56,8 30% 106,5 28% 

Dologi k iadás (millió P.) 50 7 5 % 84 74% 132,6 70% 276,4 72% 



A felszerelési (beruházási) hitelek felhasználása (millió P.) 

Hite lek 

-

„H—I." „H—La.'- „H—II ." „Hgy." 
„H—III ." 

több
költség 

„H—II I" 
és 

„H—III ." 
kiég.* 

„H—III ." 
ú jabb kiég. 

(Me. 
p r o g r a m 
kibőví 
tése)** 

ö s szege : 38,2 20,1 183,1 69,5 26,9 7 8 3 + 6 3 6 = 
1419 468 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

repü lőgép (db) 75 35 388 49 3 1197 451 Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva é r t ékben 6,4 3,1 68 15,6 6,5 375 318,2 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

a hitel % - á b a n 16,7 15,5 37,1 22,5 24,2 26,4 68 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

rg .motor (db) 55 32 565 122 — 1495 184 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

é r t ékben 3,4 2,2 22,6 8,9 — 176 66,4 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

a hi te l % - á b a n 8,9 10,9 11,7 12,8 — 12,5 14,2 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

rg .a lkat rész é r t ékben 3,4 2,6 26,4 6,6 7,6 80,3 — 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

a hi tel % - á b a n 8,9 12,9 14,4 9,4 28,3 5,7 — 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

egyéb ag. é r t ékben 25 12,2 66,1 38,4 12,8 787,3 83,4 

Ebből be 
szerezve, 
i l letve 
biztosítva 

a hi te l % - á b a n 65,5 60,7 36,8 55,3 47,5 55,4 17,8 

* E két hitel keretében megrendeltek 280 db „Me—210" és 240 db „Me—109" repülőgépet, valamint 1066 db „DB— 
605" motort (Messerschmitt-program). Ebből azonban a beinduló vadászprogram miatt a leszállításra nem került 
120 db „Me—210" helyett „Me—109"-eket gyártanak — jelzi az 1944. 06. 30-án kelt irat. 

** Az irat szerkesztői már ekkor jelezték, hogy a „Huba—III" + kiegészítő hitelekből nem szerezhető be a hadrend 
teljes anyagszükséglete, a hiányt a „Szabolcs" hadrend 1—2. ütemében (1944—47) tervezik pótolni. 



A munkaerőlétszám alakulása Németországban1 

(millió fő) 

Időpont 
N é m e t m u n k a e r ő Idegen 

m u n k a e r ő 
összes 

m u n k a e r ő Időpont 
férfi nő ossz. 

Idegen 
m u n k a e r ő 

összes 
m u n k a e r ő 

1939. m á j . 24,5 14,6 39,1 0,3 39,4 

1940. má j . 20,4 14,4 34,8 1,2 36 

1941. m á j . 19,0 14,il 33,1 3,0 36,1 

1942. m á j . 16,9 14,4 31,3 4,2 35,5 

1943. m á j . 15,5 14,8 30,3 6,3 36,6 

1944. m á j . 14,2 14,8 29 7,1 36,1 

Mint a táblázatból is kitűnik, 1941 nyarára a német hadigazdaságban a 6 
milliós kiesést mindössze 2,7 millió idegen munkással tudták — némileg — el
lensúlyozni! A helyzet tényleges értékelésénél azonban hangsúlyozni kell, hogy 
éppen a háború kiszélesedésének időszakában nem egyszerűen 3,3 millióval 
csökkent a munkaerő. A kiválóan képzett, begyakorolt német szakmunkást nem 
pótolhatták a lényegesen alacsonyabb kvalifikáltságú — vagy éppen ezt köve
tően betanított — külföldi munkások, illetve a koncentrációs táborok foglyai. 
Ez utóbbiak fizikai állapota, a lehetőségekhez mért — de mégis fellelhető — el
lenállása, munkalassítása, selejtgyártása tovább erősítette a negatív mutatót. 

Ugyanekkor a német szakemberek mindinkább meggyőződtek arról, hogy az 
általuk lenézett és visszaszorításra ítélt magyar ipar — minden gyengesége és 
gondja ellenére is — képes részt venni korszerű harceszközök előállításában. 
A munkaerőhiány arra kényszerítette őket, hogy elősegítsék — többek között — 
a magyar repülőgépipar fejlesztését. E felismerés következtében az 1940-ben 
megkezdődött gazdasági együttműködés 1941-ben nagymértékben fellendült. A 
németek támogatásával létrehozott termelő-kapacitások aztán legalább 70%-
ban német igényeket elégítettek ki/'0 Tehát már a Szovjetunió elleni háborút 
közvetlenül megelőző időszakban megnőtt Magyarországnak, mint — elsősorban 
— gazdasági és munkaerőbázisnak a szerepe. Ezzel minden korábbinál jobban 
beépült az ország a német Grossraumwirtschaftba. „E nagyobb gazdasági egy
séget azonban a fasizmus sohasem az érdekek egyeztetése, az egyes területek 
integrálása útján, hanem az erőszakon alapuló gazdasági leigázás, az általa ki
épített rendszerbe való betagolás, annak kiszolgálása formájában kívánta rea
lizálni."41 Hiába voltaik az ezzel kapcsolatos figyelmeztetések42, rövidesen saját 
bőrükön tapasztalhatták a német érdekek gátlástalan érvényre jutását. 

Sőt, miután Bartha Károly honvédelmi miniszter 1941 januárjában tárgya
lásokat kezdett velük, Reményi-Schneller pénzügyminiszter szükségesnek tar
totta jelezni: „számolni kell azzal, hogy a német repülőgép rendelések gazdasá
gi finanszírozása nagyrészben Magyarország feladatává válik".43 Az ország ve-

39 Ránki György: A második világháború története. Budapest, 1970. 2(i5. o. 
40Berend—Ránki: Közép-Kelet-Európa . . . i. m. 575. o. 
41 Ormos Mária—Ineze Miklós: Európai fasizmusok 1919—1939. Budapest, 1970. 231. o. 
42 Teleki Pál már 1939-ben felhívta a figyelmet arra, hogy: „A német birodalom hazánkban olyan nagymérvű 

és szerteágazó érdekeltséggel rendelkezik, hogy ezen keresztül az egész magyar gazdasági életet ellenőrizni, sőt bizo
nyos mértékben befolyásolni is tudja." Lásd: Berend T. Iván—Ránki György: Magyarország a fasiszta Németország 
„életterében" 1933—1939. Budapest, 1900. 199. o. 

43 Dombrády: A magyar gazdaság és ... i. m. 84. o. 
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zetői viszont érdekükben állónak ítélték a magyar repülőgépipar fejlesztését és 
más választásuk nem is volt. Ebben bízva jelentette ki 1941. február 17-én Ke
nése Valdemár altábornagy, a légierő új parancsnoka, hogy az elsővonalbeli 
repülőgépek lóerő-teljesítménye 1941—43 között 270 000 LE-ről 650 000-re 
(1 LE= 735,5 W — SzM.) fog nőni.44 Rövidesen azonban kiderült, hogy a né
met—magyar közös repülőgépgyártási programnak — a partner részéről — 
nem ez az elsődleges célja, hanem a németeknek végzett bérmunka rendsze
rének jelentős kiszélesítése. 

A tárgyaló felek már 1941. március 13-án előzetes megbeszélést folytattak a 
magyar ipar felkészítéséről a Messerschmitt „Me—109" vadász-, „Me—210" 
bombázó repülőgépek és a Daimler—Benz „DB—601" repülőgépmotorok gyár
tására.45 Ennek során döntöttek arról, hogy a Junkers „Ju—87" repülőgépek és 
a „Jumo—211" motorok gyártásának beszüntetésével felszabaduló munkaerőt 
is e feladatok végzésére állítják át. A tárgyalásokra készített légierő parancs
noksági kimutatás szerint a „Huba—III" alapján 1943 végére elérendő had
rendhez 75 „Héja" 100 Messerschmitt „Me—109", 78 Junkers „Ju—87", 250 
Junkers „Ju—88" és 70 Junkers „Ju—52" típusú repülőgépet kell beszerezni. 

Az együttműködési szerződés előkészítése érdekében 1941. március 29-én Tiet-
ze német alezredes megrendeléseik részükről való anyagbiztosításáról tárgyalt 
a Honvédelmi Minisztérium illetékeseivel. E megbeszélések során Clodius kül
ügyminisztériumi osztályvezető-helyettes kijelentette, hogy Németország kb. 2— 
300 milió RM (Reichsmark = birodalmi márka) értékű megrendelést óhajt 
tenni, amiből kb. 200—220 millió RM (!) repülőgépekre szólna.46 

Ebben az időszakban Littay András gyalogsági tábornok, a Honvédelmi Mi
nisztérium légügyi főcsoportfőnöke többször is tárgyalt Berlinben a közös gyár
tási programról.47 A hazai előállítás lehetőségeit ezeken úgy jellemezte, hogy 
a Messerschmitt „Me—109F" és a „Me—210" típusokból havi 50—50, az ehhez 
szükséges motorokból pedig 200 db-ot tudna gyártani 1943-ban a magyar ipar. 
Az elkészült mennyiségből való német—magyar részesedés aránya a „Me— 
109F"-ek esetében 1,5:1, míg a „Me—210"-eknél 1:1 volt tervezve. Ezek alap
ján a magyar légierő 220—230 „Me—109F"-hez és 160 „Me—210"-hez jutott 
volna. 

Ez azonban nem nyugtatta meg a vezérkarfőnökség 1. osztályát, mert világo
san látta, hogy: „Az ütőképességet 1943/44-re csak akkor leszünk képesek el
érni, ha már most tudjuk biztosítani a kiképzéshez szükséges iskola-, gyakorló 
és hadigép-mennyiséget." Ugyanis már 1941-ben is csak úgy tudták a kiképzést 
és az ütőképességet „némiképp" biztosítani, hogy csökkentették a légierő had
rendjét. Éppen ezért indokoltnak tartották sürgősen tisztázni, hogy: 

— mikor, mennyi repülőgépet kapnak Németországtól kiképzésre és az ütő
képesség fokozására („Végleges és tiszta választ kell kapnunk" — sürgeti az 
osztály.) 

— amennyiben nem kapják meg a szükséges repülőgépeket, milyen lehető
ségek vannak a németországi kiképzésre? 

E kérdések rendezését azért tartották szükségesnek, mert világos volt. hogy 
enélkül „nincs meg a szilárd alap, amelyre a légierő újjászervezését felépíthet
nénk." 

Lényegében ezzel a felismeréssel egybecseng a Légierő Parancsnokság 1941. 
április 21-i jelentése is, amely helyenként még élesebben fogalmazott.48 Ebben 

44 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/4442. 
45 HL. Vkf. Hdm. Csf-ség anyagai 1941/384. 
40 HL. HM. Ein. 17. b. 1941/87002. 
47 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/5005. 
48 Uo. 1941/5125. 
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rámutattak arra, hogy a „Huba—III." hadrend és a vezérkari főnök irányelvei 
(századok száma, repülőgéptípusok, személyzet) a német—magyar repülőgépipa
ri együttműködés előzetes határozatain alapulnak. A szükséges iskola-, kikép
ző és gyakorló gépek Németországból való beszerzését úgy tekintették (joggal — 
Sz. M.), mint „amely a német—magyar ipari együttműködés természetes kö
vetkezménye". Mivel ezek teljesítése elől a német fél elzárkózott, úgy ítélte meg 
a helyzetet, hogy „a H—III. hadrend eddigi terv szerinti megvalósítása (termé
szetesen csak a légierő vonatkozásában — Sz. M.) alapjaiban rendült meg." 
Ezért azt javasolta a Légierő Parancsnokság, hogy még mielőtt beindítanák az 
ipari együttműködést, a légierőnek e megváltozott viszonyok közötti megterem-
tési lehetőségét „véglegesen és félreérthetetlenül" tisztázni kell. S ennek megfe
lelően vagy berendezkedni elsősorban iskola- és gyakorló, s csak másodsorban 
harci repülőgépek gyártására, vagy a fenti kötelezettségek mellett hozzálátnak 
a kiképzést szolgáló típusok gyártásához is. Ez utóbbinál az illetékesek ismé
telten nem vették figyelembe az ország ipari lehetőségeit. 

A vezérkarfőnökség 1. osztálya azonban a Légierő Parancsnokság érvei elle
nére is úgy látta: „Az általános helyzet mérlegelése alapján, ha a légierőt belát
ható időn belül meg akarjuk teremteni, aligha marad számunkra más válsztás, 
mint hogy elfogadjuk a német—magyar ipari együttműködést, akár megkap
juk a szükséges iskola és gyakorló gépanyagot, vagy sem." 

Ennek a kényszerű megalkuvásnak az alapvető oka az volt, hogy Magyar
ország az alig négy hónapja kötött megnemtámadási ázerződés felrúgásával már 
belesodródott a második világháborúba, és egyre inkább körvonalazódott a 
Szovjetunió elleni háború, valamint az abban való részvétel. A vezérkar ille
tékesei ekkor már dolgoztak Werth gyalogsági tábornok május 6-i emlékira
tának előkészítésén, melyben a támadásban való részvételt követelte. Tehát a 
hadsereg — s ezen belül a légierő — felkészítése sürgette, hogy — áldozatok 
árán is — megteremtsék a korszerűsítés előfeltételeit. Természetesen látták a 
buktatókat is, legfőként az anyagi megalapozatlanságot. Erre ismételten „kö
telességszerűen" rámutattak, s hangsúlyozták, hogy ennek következtében nem 
is szabad elindítani az új szervezetre való áttérést, mert az „egyenlő lenne a 
homokra való építéssel." Éppen ezért itt is a költségvetés — mint korábban is 
láttuk, indokolatlan — növelését sürgető, s már lassan refrénnek tűnő mondat
tal zárták értékelésüket: „A tervezett továbbfejlesztés a múlttal szemben még 
nagyobb áldozatot jelent." Időközben azonban egyre fokozódott a német nyo
más. Homlok Sándor vezérkari ezredes, berlini katonai attasé május 1-i jelen
téséből49 világosan kitűnik a német zsarolás, melynek lényege, hogy vagy meg
elégszik Magyarország azzal a homályos ígérettel, miszerint néhány repülőgépet 
majd kap, vagy több hónapos meddő vita következik. S a vezérkarfőnökség 1. 
osztálya előbb idézett álláspontja Homlok ezredesben is megfogalmazódott: „Ha 
a szerződést nem írjuk alá, akkor két év múlva sem lesz légierőnk, hacsak meg 
nem elégszünk az olaszoktól kapható másodrendű gépekke l . . . " 

A repülőgépipari együttműködés mihamarabbi tető alá hozása német részről 
nemcsak a korábban vázolt munkaerőhiány pótlása, a bérmunka rendszerének 
kiszélesítése szempontjából volt fontos, hanem a repülőipar decentralizálása te
kintetében is. Homlok ezredes a május 11-i jelentésében50 rámutatott mindkét 
okra: „További német érdek Magyarországon repülőgépgyártó üzemet létesí
teni, miután az még huzamosabb időn át képes légi támadásoktól mentesen, 
nyugalomban gyártani, magyar munkaerővel, amiben a Német Birodalom te-

49 U o . 19.il/51GG. 
50 Uo. 
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rületén hiány van." Ezért úgy ítélte meg e szerződéstervezetet, hogy az nem 
más, mint „német részről preventív intézkedés hosszú háború esetére . . . " 

A német fél már ekkor egyértelműen leszögezte, hogy az összes költséget 
(150—200 millió RM) Magyarországnak kell fedeznie — visszatérítés a háború 
után —, Németország csak „jelképesen fizet", hiszen tetemes területet juttatott 
a különböző döntésekkel. E bejelentéssel kapcsolatos hangulatot így rögzítette 
fenti jelentésében a berlini katonai attasé: „Sikerült erre hidegvérünket meg
őriznünk . . . sokkal egyszerűbbnek látom, hogy nyíltan tisztáztassék az, hogy 
Magyarország »szövetségesi hozzájárulás«, avagy »döntőbírósági költségek«, 
avagy ha úgy tetszik »hadisarc« tekintetében mily összeggel tartozik a Német 
Birodalomnak . . . " E sértett, de mélységesen igaz kifakadás azonban nem vál
toztatott a helyzeten. Sajnos ekkor, s majd mind gyakrabban rá kellett döbben
niük ama korábbi figyelmeztetések megalapozott voltára, hogy a fasiszta hatal
mak által támogatott revízióért nagy árat kell fizetni.51 

Hellebronth Vilmos vezérkari ezredes, a közös repülőgépgyártási program 
megtárgyalásán részt vett bizottság vezetője sem tudott sokkal több pozitívum
ról beszámolni május 12-i jelentésében.52Jellemző volt a tárgyalások légkörére 
— panaszolta —, hogy amíg német részről „kíméletlenségig menő nyíltságot" 
tapasztalt, tőlük „bizalmat" kértek partnereik abban a vonatkozásban, misze
rint valóban mindent el fognak követni annak érdekében, hogy „a német fegy
vergyártásból fokozatosan egyes gépek leadásával" segítsék a magyar gondok 
csökkentését. 

Jó szándékuk bizonyításául megígérték, hogy átadnak a magyar légierőnek 
28 Junkers „Ju—87"-et (2 db/hó), 55 Áradó „Ar—96"-ot (10 db/hó), 3 nagyjaví
tott Messerschmitt „Me—109"-et, 2 Fieseler „Fi—156"-ot és 15 Bücker „Bü— 
131" típusú repülőgépet. Ezek egy része azonban csak ígéret maradt. 

Látva, hogy nincs remény megfelelő számú iskolarepülőgép biztosítására, 
Hellebronth ezredes azt javasolta a vezérkar főnökének: törölje a légierő had
rendi alakulatainak zömét, hogy minden használható gép a kiképzést szolgálja. 
Igaz, így 2—3 évre le kell mondania az ütőképes légierőről, de ez ellensúlyoz
ható azzal, hogy olyan katonai és politikai kapcsolatokat teremtenek, amelyek 
„háborús esetben ezen a téren kisegítenek bennünket." 

Bár a fenti jelentések semmi pozitívumot sem tartalmaztak, a vezérkar fő
nöke és a honvédelmi miniszter — a kialakult feszült politikai helyzetben — 
egyaránt a szerződés megkötése mellett döntöttek annak ellenére, hogy látták 
negatívumait. A vezérkarfőnökség 1. osztálya ugyanis egyértelműen rámutatott 
arra, hogy ez egyrészt súlyos gazdasági következményekkel jár, másrészt tisz
tázatlan a légierő parancsnoka által kért 20—21 repülőszázad anyagát kitevő 
bombázó, távol- és közelfelderítő repülőgéptípusok kérdése, valamint ezek 
utánpótlási lehetősége. 

Mivel egyértelművé vált az osztály előtt, hogy a légierő zömét nem építhe
tik külföldi utánpótlásra, azt javasolta Werth vezérkari főnöknek, hogy a jö
vőben a fejlesztést a Messerschmitt „Me—109" és „Me—210" típusokra alapozza, 
s vesse el a légierő parancsnokának a Heinkel „He—111" bombázók beszerzésére 
támasztott igényét. 

Több előkészítő tárgyalás és egyéb szervezeti intézkedés megtétele után, 
1941. június 6-án Udet vezérezredes és Littay gyalogsági tábornok aláírta a né-

51 Pl. Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai magyar követ jelentése a külügyminiszternek, a Litvinov külügyi 
népbiztossal 1938. I I I . 23-án folytatott beszélgetéséről: „Magyarország és az összes duna völgyi államok úgy poli
tikai, mint gazdasági önállósága — Litvinov szerint — a német birodalom előretörése és óriási túlsúlya folytán szen
vedni fog és ha kellő ellenállást nem tudnak kifejteni, el fogják veszíteni függetlenségüket." A Berlin—Róma tengely 
kialakulása és Ausztria annexiója 1936—1938. összeállította és sajtó alá rendezte: Kerekes Lajos. Budapest, 1962-
701. o. 

52 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/5166. 
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met—magyar repülőgépgyártási együttműködésre vonatkozó szerződést.53 A 
megfogalmazás szerint: „Az egyezmény célja a magyar repülőipar termelését 
oly mértékben növelni, hogy az a magyar légierő követelményeinek kielégítése 
mellett, termelési feleslegét alább meghatározandó keretben a német légierő 
rendelkezésére bocsáthassa." A havi gyártmány elosztása a német és magyar 
fél között a „Me—210"-eknél 1:1, a „Me— 109"-ekből 2:1, s a „DB—605" moto
rokból (mint látható az előzetes megállapodástól eltérően nem a „DB—601 "-re, 
hanem a korszerűbbre szerződtek — Sz. M.) is 2:1, így összesen a Honvédelmi 
Minisztériumot 280; 240 és 1066 db illeti meg. 

Az egyezményben a „Me—210" gyártásával a WM. Repülőgép- és Motor
gyár RT-t, a „Me—109F"-ével a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-t, a „DB— 
605"-ök előállításával pedig ugyancsak a WM. Repülőgép- és Motorgyár Rt-t — 
„esetleg még egy gyárat" — bízták meg. Egyelőre 900—900 repülőgép és 3600 db 
motor legyártását irányozták elő 50—50, illetve 200 db/hó ütemezéssel, s emel
lett a magyar fél ígéretet tett arra, hogy esetleges szabad ipari kapacitását a 
partner rendelkezésére bocsátja még repülőgép-szerelvény gyártására. 

A németek kilátásba helyezték, hogy ha a „Me—210" típus valami okból 
nem felelne meg a magyar légierőnek, akkor más, maximum 100 db Németor
szágban gyártott, lehetőleg „DB—605" motorral felszerelt repülőgépet adnak 
helyette. 

Az egyezmény nagyon fontos pontja volt az, amelyben a németek vállalták, 
hogy : „A gyártáshoz.. . szükséges nyersanyagokat, félgyártmányokat, alkat
részeket és kész gyártmányokat, valamint tartozékokat úgy az RLM (Reichs-
luftfahrtministerium = Birodalmi Légügyi Minisztérium — Sz. M.) részére 
készülő repülőgépekhez és motorokhoz, mint a gyártásból a Honvédelmi Mi
nisztériumot illető részhez, Németország bocsátja rendelkezésre, amennyiben 
azoknak erre a célra való szállítása Magyarországból — a Honvédelmi Mi
nisztérium megítélése szerint — nem lehetséges . . ." Mint a későbbiekből kitű
nik, ennek a kötelezettségvállalásnak a nem, vagy csak nagy késéssel és rész
beni teljesítése okozott nagyon sok gondot, s eredményezte a program jelentős 
csúszását. Ugyanis a szerződésben az első „Me—109F" elkészültét — a licenc
szerződés megkötését követő kb. 13,5 hónap múlva — 1942. júniusra, a „Me— 
210"-ét — 18 hónap után — 1942. októberre, míg a „DB—605"-ét 1942. augusz
tus l-re jelezték. A termelés teljes felfuttatásának határidejét — a fenti sor
rendben — 1943. március l-re, szeptember l-re, illetve augusztus l-re határoz
ták meg. Ezek azonban alapvetően csak tervek maradtak. 

A magyarok megnyugtatása érdekében rögzítették : a német fél „elvben egyet
ért" azzal, hogy a Honvédelmi Minisztérium iskola-, gyakorló és harci repülő
gépekre vonatkozó igényeit „a saját háborús szükséglet vonta határon belül" 
kielégítsék. Ugyancsak kilátásba helyezték a magyar személyzet németországi 
kiképzését is. Ez azonban írott malaszt maradt, a hamarosan kibontakozó né
met—szovjet háború egyre kevésbé tette lehetővé a magyar szövetséges gond
jaival való törődést. A „Háborús szükséglet vonta határok" egyre szűkebbeknek 
bizonyultak, s ha ennek ellenére időnként át is adtak néhány repülőgépet — 
csak a keleti hadszíntéren harcoló alegységeknek —, ezek pilótáit átképezték és 
bevetették. 

Ezt a veszélyt már — az eseményeket jóval megelőzve — vázolta a Légierő 
Parancsnokságának 1941. június 10-én, a vezérkar főnökéhez felterjesztett je
lentése,54 melyben miután röviden beszámolt a fenti szerződés lényegéről, je-

53 HL. HM. Ein. 31.1941/4393. 
54 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/0064 (5564). 
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ležte, hogy a németek csak akkor lesznek hajlandók magyarokat harci kikép
zésben részesíteni, ha azt követően be is vethetik őket. 

Ugyanakkor azt is jelentette Kenése altábornagy, hogy a németek által beígért 
iskola-, kiképző és gyakorló gépekkel nem tudja felkészíteni a „Huba—III" pi
lótaszükségletét. 

. A felterjesztés és egyéb ismeretek alapján a vezérkarfőnökség 1. osztálya 
olyan véleményt alakított ki, hogy a légierő harckiképzési lehetőségei, valamint 
a kiképzettek gyakorlatban tartása továbbra is megoldatlan. Az éppen megszü
letett egyezmény értékét is nagyon világosan látták: „Német—magyar repülő
gépipari szerződés megkötésével kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a magyar 
rep. erő célszerű, gazdaságos és tervszerű kifejlesztésének alapjait nem sikerült 
biztosítanunk." Tehát a kudarcot már akkor látták, de a kivezető utat nem. 

A nehézségeken úgy akartak úrrá lenni, hogy a 32 kivonuló repülőszázad 
hatra való csökkentését javasolták az iskola- és gyakorló repülőgépek helyze
tének megoldatlansága következtében. Ezért sürgették ezen repülőgéptípusok 
hazai gyártási feltételeinek megteremtését — megintcsak nem kellően mérle
gelve az anyagi alapok, ipari háttér lehetőségeit. 

A vezérkarfőnökség 1. osztályának ezen megállapításaira reagálva a HM. 
31. osztály53 ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a feltételek biztosítása ér
dekében. Ennél többre nem vállalkozhatott, mert maga is tudta, hogy az 1943 
végéig szükséges kb. 350 db iskolagép legyártása gazdaságtalan, így továbbra is 
— legalább részben — külföldi beszerzésekre igyekezett a súlyt helyezni. 

Ennek ellenére szorgalmazták a hazai gyártmányú iskolagépek mintapéldá
nyainak elkészítését, illetve jelezték, hogy a Focke-Wulf „FW—58" sárkányá
nak itthoni előállítása folyamatban van, amikhez a 75 db motort Németország
ból már biztosították. Arról is tájékoztatták az illetékeseket, hogy tárgyalások 
folynak a Bücker céggel egy I. fokú iskola-repülőgépsárkány gyár létesítéséről. 
Amennyiben nem jönne létre megegyezés, megvásárolják a Bücker „Bü—131" 
licencét. Ugyancsak meg akarták venni az Arado „Ar—96B" sárkány és az 
Argus „As—411" motor gyártási jogát is a II. fokú iskola-repülőgépek előállí
tásához. 

1941 nyarán beindult tehát az 1 milliárd pengős „Messerschmitt-terv". A 
szerződés realizálásának első lépéseként — rendkívül gyorsan — már 1941. jú
nius 26-án megkötötte a HM a Messerschmitt-céggel a licenc-szerződést a 
„Me—210"-ek gyártására.56 

Időközben konkrét lépések születtek a hazai repülőgépgyártás irányításának 
megjavítása érdekében. Ennek megfelelően 1941 májusában, a légügyi főcso
portfőnök a Honvédelmi Minisztérium 17/b. (repülőgépgyártási) osztályán belül 
Barkász Emil hadműszaki törzskari alezredes vezetésével létrehozta a Repülő
ipari és gyártási alosztályt. Ezen kívül a Honvédelmi Minisztérium V. Csoport
főnökének irányítása mellett a Honvédelmi Minisztérium véleményező és ja
vaslattevő szerveként megalakítottak egy állandó repülőipari és gyártási bi
zottságot. Ujabb igények is megfogalmazódtak. A Honvédelmi Minisztérium il
letékes szerve ugyanis a korábbi évek „Sólyom" megrendelésein túl 1941-ben 
75 „Héja" típusú vadászgépet igényelt a MÁVAG-itól 14,775 millió P. és 15 
„Hirth HM. 504/A. 2." típusú motort az iskolagépekbe 144 820 P értékben, illet
ve a magyar Waggon- és Gépgyár RT-től 72 „FW—58" kétmotoros gyakorló
gépet 13,788 millió P.-ért.57 

55 Uo. 1941/6064. 
56 Kovát« Lajos: Kiegészítések és helyreigazítások „A magyar Me—210 nehéz vadászgép" című cikkhez. Repülés 

1975/7. sz. 16. o. 
57 HL. Vkf. Ein. 1.1941/5250., valamint HL. HM. Lymbus csomó 22. ag./6845. 
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A fegyverkezés biztosítása érdekében növelték a légügyi csoportfőnökség 
költségvetését is. A HM 34. osztály 1941. június 24-én arról értesítette az illeté
keseket, hogy a folyó költségvetési évre a „Huba—III." hadrendi beruházások 
többletköltségeként 20,3 millió pengőt bocsátanak a légierő rendelkezésére.58 

A bővülő magyar repülőgépipar munkaerő-szükségletének biztosítása — s 
egyben az ipari munkanélküliség csökkentése — érdekében 1941 derekán 3000 
erdélyi és 3000 budapesti munkást küldtek ki Németországba 9 hónapos betaní
tásra, imajd hozzáláttak újabb 6000 férfi és 2000 nő toborzásához másfél éves 
kiküldetésre.59 

A magyar repülőgépipar fejlesztése azonban mind megoldhatatlanabb terhet 
rótt a társadalomra. Az 1941—42. év fordulóján lezajlott moszkvai ellentámadás 
eredményeként a szovjet fegyveres erők — egy időre — megragadták a hadá
szati kezdeményezést, s a második világháború során először megtépázták a né
met verhetetleruség nimbuszát. 

Ez a tény hamarosan következményekkel járt, hiszen — szemben a korábbi 
gyors döntéssel kapcsolatos szilárd meggyőződéssel — már egy 1942. február 
14-i iratban00 felmerült annak a lehetősége, hogy a háború esetleg 1944—45-ig 
is elhúzódhat. Ebben az anyagban a HM. 31. osztály emlékeztetőt készített a 
„Huba—III.—1." költségkihatásának változásáról. Ugyanis az 1941. november 
17-én összeállított összköltség — az akkor érvényben levő cikkjegyzék alap
ján — 984 646 132 pengőben állapította meg annak költségkeretét. Az 1942. ja
nuári áremelések hatására viszont ez az érték felszökött 1 135 507 800 pengőre. 
Ebből a hatalmas összegből 615 788 500 pengőt repülőanyagra, 23,78 millió pen
gőt licencek vásárlására, 19 milliót pedig a hazai repülőgépipar kiépítésére szán
dékoztak fordítani. A HM. 31. osztály azonban szükségesnek tartotta hangsú
lyozni, hogy ha a háború elhúzódik, akkor ez a költség „megközelítőleg sem 
elégséges a H—III. 1. kiépítéséhez", ugyanis e hadrendi fejlesztés megvalósítá
sát — a nyersanyag, gyártási, szállítási nehézségek következtében — eleve az 
1942 ősze és 1944—1945 közötti időszakban tervezték. Ennek az emlékeztető
nek az adatait erősítette meg a HM. 34. osztály is 1942. március 20-án, közöl
ve a légierő rendelkezésére bocsátott hitelek mértékét.61 Ebből kitűnik, hogy 
csak 878,376 millió P. állt rendelkezésre, s 257 131 800 P-re még nem volt fe
dezet. Itt ismételten a korábban vázolt helyzetet kell valószínűsíteni: ha lett 
volna mit venni, a fedezetet is biztosította volna a pénzügyi kormányzat. Hiszen 
az 1941^ben rendelkezésre álló 3 524 145 334 P-iből csak 1 146 577 096 P-t hasz
nált fel a honvédség.62 

A magyar kormány a fokozódó német nyomásra további súlyos anyagi áldo
zatokra kényszerült. Clodius külügyminisztériumi osztályvezető-helyettes jogo
san táviratozhatta Ribbentropnak 1942. április 23-án, hogy tárgyalásai igen 
eredményesek voltak, hiszen további 150 millió birodalmi márkás hitelt sikerült 
kicsikarnia a magyar kormánytól. Mint jelentette: „A tárgyalások keretében kü
lönösen beható megbeszélések folytak az OKW (Oberkommando der Wehr
macht * a német véderő főparancsnoksága — Sz.M.) és a Magyar Honvédelmi 
Minisztérium képviselői között a két véderő egymás közti hadi- és nyersanyag
szállításairól."63 Ezek a szállítások azonban meglehetősen egyirányúak voltak. 
Ezzel összefüggésben a HM. 17. b. osztálya a repülőgép-felszerelés a gépkocsi
anyag-gyártó ipar kapacitásának kifejlesztése tárgyában felterjesztést készített 

58 HL. HM. Ein. 34. 1941/126567. 
59 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/6239. 
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a gazdasági miniszteri értekezlet számára, amelyben a különböző cégek részére 
összesen 100 millió pengős fejlesztési keret biztosítását javasolta. Ezt az értekez
let 1942. május 13-án elfogadta.64 Ez az összeg azonban rövidesen tovább növe
kedett, mert a HM. 32. (rep. anyagi) osztálya már május 27-én arról értesítette 
a Dunai Repülőgépgyár RT-t, hogy a Messerschmitt „Me—210" típusú repü
lőgépek és a Daimler Benz „DB—605 A/B" repülőgépmotorok gyártásának biz
tosítása érdekében a minisztertanács 80 milliós hitel igénybevételét engedélyez
te számára. Ugyanitt tudatta a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-vel, hogy a 
„Me—109" repülőgépek gyártásával kapcsolatban 20 millió pengős hitelt kap, 
illetve e két nagyvállalat alvállalkozói összesen 30 milliót.60 

További jelentős anyagi megterhelést jelentett az ország számára a külföldi 
licencek megvásárlása. A partnerek igyekeztek kihasználni a magyar fél rá
szorultságát, gyakran óriási összegeket kértek a. gyártási jogért, mégis ez volt 
a gyors fejlesztés egyetlen járható útja. Ez a felismerés indokolta a korábban 
idézett, erre a célra rendelkezésre bocsátott 23,78 millió pengős hitelkeretet is. 
Ennek következtében 1942 tavaszán—nyarán rendkívüli mértékben megnőtt a 
különböző repülőgépipari licencvásárlásokkal kapcsolatos ügyiratok száma.66 

A légierő fejlesztésének, illetve a veszteségek pótlásának egyre sürgetőbb 
igénye újabb és újabb döntéseket eredményezett. A HM 17. r. (repülőgépipari
tervezési) osztály 1942. december 27-én módosította azt a korábban kiadott 
1942/103 951. sz. rendeletét, mely szerint a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT-
nek és a MÁVAG-nak 100—100, míg az Alf ing—Kessler K. G.-nek 50 db fő
tengelyt kell gyártania. Ebben az új ügyiratban67 az osztály a WM. Repülőgép
es Motorgyár RT. termelését 200 db 'hó-ra emelte, mivel ezt részben a Német
országból beérkező huszonnyolc, részben az itthoni szerszámgépek beállításával 
megoldhatónak ítélte. E módosítást a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT. 1943. 
január 21-én tudomásul vette. „ 

A német—magyar repülőgépgyártás kifejlesztése súlyos gondjainak megol
dása mellett egyéb erőfeszítéseket ' is tettek az illetékesek. Az együttműködés 
— mint a korábbiakban is láttuk — nem oldotta meg a magyar légierő iskola-
és gyakorló repülőgépek hiányával kapcsolatos gondjait. Ezért a HM 17. r. osz
tály 1942 szeptemberében értesítette az Uhri testvérek karosszéria gyárát, hogy 
a honvédelmi miniszter döntése szerint a bombázók kivételével az iskola- és 
gyakorló repülőgépek sárkányainak gyártásával (kb. 130—160 db/év), valamint 
közép- és nagyjavításával (70—100 db/év) a vállalatot bízza meg. A cég által be
nyújtott 1,5 millió pengős kölcsönigénynek az illetékesek helyt adtak.68 

Egy másik erőfeszítés külön is figyelmet érdemel, hiszen ebből világosan ki
tűnik, hogy a magyar szakemberek már 1942 második felében reális veszély
ként számoltak az ellenséges bombázókkal. így a Magyar kir. Honvéd Repülő 
Kísérleti Intézet a légügyi főcsoportfőnök parancsára javaslatot dolgozott ki az 
éjjeli vadász kísérleti repülésre.69 Ebben rámutattak az éjszakai elhárítás töké
letesítésének szükségességére, s a kísérlet végrehajtásaihoz nyolc önként jelent
kező kiválóan képzett pilóta, hat Arado „Ar—96", két Junkers „Ju—86" és két 
Focke Wulf „FW—58" repülőgép biztosítását kérte, megfelelő iránytűvel, rádió
val és irányvevővel felszerelve. 

Ezzel párhuzamosan szeptember 23-án a HM. 31. (rep. műszaki kísérleti) osz-
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tály is felkérte a vezérkar főnökét, hogy „még a jelenlegi korlátolt anyagi 
adottságok mellett is" indítsa be az éjszakai vadászkiképzést, s közölje ennek 
anyagi szükségleteit. 

A vezérkarfőnökség 1. osztálya támogatta a kísérleteket, mert 1942. október 
7-én már világos volt előttük, hogy Keitel tábornagy elzárkózott minden e 
tárgyban nyújtandó segítség elől, mindössze egy (!) magyar repülőtisztet vol
tak hajlandók fogadni, hogy megismerkedjék az éjszakai repülés alapkérdései
vel. 

Mivel Olaszország hajlandó volt 3 db éjszakai vadászrepülőgépet rendelkezés
re bocsátani, az osztály intézkedett egy bizottság kiküldésére. 

A megnövekedett veszély felismeréséről tanúskodnak azok az ügydarabok is, 
amelyek egyrészt arról tájékoztatnak, hogy a tizenhat legnagyobb ipartelep 
légvédelmének tökéletesítése erdőkében léggömbgátak beszerzését határozták 
el70, másrészt arról adnak hírt, hogy a Haditechnikai Intézet 150 000 pengős 
keretre támaszkodva augusztusban beindította az éjszakai légitámadások elhá
rítására alkalmas műszerek megszerkesztésével kapcsolatos kísérleteket.71 

Időközben Németországban is fontos döntések érlelődtek. A német fegyveres 
erő az 1942. évi nyári—őszi hadjárat során újabb óriási területeket vett birtok
ba a Volga és a Kaukázus vidékén, de súlyos árat kellett ezért fizetnie. Ezek
ben a hónapokban a Luftwaffe több mint 4000 repülőgépet veszített.72 Ezek a 
számok is közrejátszottak abban, miszerint: ,,1943 januárjában, a központi terv
bizottság ülésén Speer bejelentette, hogy mindenekelőtt a repülőgépek (kiemelés 
tőlem — Sz. M.), harckocsik és tengeralattjárók gyártását kell fokozni".73 

E januári döntésnek volt egyenes következménye, hogy 1943 februárjában 
határozat született a 'közös gyártási program kibővítéséről. Német nyomásra az 
eredeti 1 milliárdos beruházási programot 2,7 milliárd pengőre növelték.7/l Ebből 
az összegből 50 millió pengős ráfordítással további 50%-kal fokozták a Dunai 
Repülőgépgyár és a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT. kapacitását. Ugyancsak 
50 milliós beruházással bevonták az együttműködésbe a Pestszentlőrinci Ipar
telepek RT-t is, amelynek havi 30 db Junkers „Ju—52" sárkány gyártására kel
lett berendezkednie.75 

Mindezek alapján jogosan rögzítette Clodius 1943. május 30-án a Ribbentrop 
számára készített feljegyzésében: „Tény, hogy a Wehrmacht-utasításra végre
hajtott áttelepítések egy országban sem bonyolódtak le olyan jól, mint Magyar
országon, ahol az új iparágak kiépítésében a magyarok igen aktívan vesznek 
részt. Ezt az OKW, valamint a birodalmi Légügyi Minisztérium ismételten ta
núsították. Az is tény, hogy Magyarország magára vállalta ezeknek a hadfel
szereléseknek a finanszírozását.. ,"76 

A HM 17. r. osztály 1943. május 20-i ügyirata77 már arról tájékoztat, hogy a 
német fél kidolgozta a közös gyártás megnövelt programját, amely havi 70 va
dász és 75 romboló gyártásával számolt. Mivel a partnerek figyelembe vették 
azt az igényt, hogy a többlettermelés egyharmadát Magyarország kapja, az ál
lamközi szerződésben rögzítetteken felül a magyar légierő 138 Messerschmitt 
„Me—109", 92 „Me—210" és 274 „Me—410" típusú repülőgéphez jutott volna, 
míg a Luftwaffe ugyanezekből 90; 182 illetve 410 db-hoz. Ez a mennyiség a 
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.,Me—210"-ből tízzel, a „Me—410"-ből negyvenhárommal haladta meg a magyar 
hadrendi szükség le te t ' így a Honvédelmi Minisztérium IX. {hadianyaggyártási) 
csoportfőnöksége azt javasolta, hogy a fölösleget vagy adják el Olaszországnak 
(ez azonban tilos volt), vagy tartalékolják. Ez a többlet azonban a valóságban 
sohasem létezett. 

Az azonban tény, hogy a program jelentős kibővítése következtében a Dunai 
Repülőgépgyár és a Magyar Waggon- és Gépgyár RT. repülőgépüzeme 1943 
végére kiépült, s ettől kezdve teljes szériában termelt.7 8 Ennek eredményeként 
a Magyarországról Németországba szállított repülőgépek ér téke elérte az 1,178 
millió pengőt.79 

Időközben április végére a HM. Légügyi főcsoport is kidolgozta költségvetési 
javaslatát 1944-re, mely szerint az 1943-as költségvetési évben dologi kiadások
ra a légierőnek 123 770 260 P állt rendelkezésre, ami 1944-ben 71%-kal fog nő
ni, s az igényelt összeg 211,1 millió P.80 A részletes kimutatás szerint ekkor a lé
gierő repülőgép-állományának értéke elérte a 250,9 millió P-t. A HM 34. (rep. 
költségvetési) osztály elfogadta a légügyi főcsoport igényét, s hozzáadva a 
„Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap" 15,9 millió pengős költségvetését, illetve 
a július 1-i árdrágulás 35%-os szorzóját, az osztály a légierő 1944. évi költség
vetési e lőirányzatát 413,07 millió pengőben határozta meg,81 A légierő költség
vetésének e jelentős növekedésében szerepet játszott Szombathelyi Ferenc ve
zérezredes, vezérkari főnök azon törekvése is, hogy mihamarabb befejezze — 
többek között — „a légierő felszerelését is úgy, hogy legalább a hadialkalmaz
hatóság alsó fokát elérjék."82 A végső német győzelemben már kevésbé bízó 
Szombathelyi ugyanis, t a r tva a szövetségesek balkáni partraszállásától, s az 
ehhez kapcsolódó esetleges román támadástól , megfelelő ellenerőt szándékozott 
állomásoztatni az országhatárokon belül. Ezzel a katonapolit ikai elképzeléssel 
állt szinkronban a légierő fejlesztésével kapcsolatos igény. 

A Honvédelmi Minisztérium és a Birodalmi Légügyi Minisztérium képviselői 
1943. június elején megvizsgálták a közös program helyzetét.83 A WM. Repülő
gép- és Motorgyár RT. és a Dunai Repülőgépgyár RT.-gal kapcsolatban úgy fog
laltak állást, hogy az előirányzat keresztülvihető, de ehhez a hiányzó 240 szer
számgépből 67 db leszállítása elengedhetetlen, úgyszintén a motorgyártáshoz 
két fékpad. Ezek teljesítését a német képviselő megígérte. A Magyar Waggon-
és Gépgyár RT.-ben a szerszámgépek mennyiségét kielégítőnek ítélték, de meg
állapították, hogy kevés a mérnök és technológus, valamint javí tani kell az 
üzemszervezésen. 

A tárgyalások során Hellebronth Vilmos vezérőrnagy a közös program kiszé
lesítésének előfeltételéként jelölte meg az a lapprogram hiányzó szerszámgépei
nek leszállítását, a bővített program részére száz repülőgép anyagának állandó 
előrendelését, valamint azt, hogy a szükséges „DB—603" motorokat és tar talék 
alkatrészeket a német fél bocsássa rendelkezésre. A Birodalmi Légügyi Minisz
tér ium képviselői mindezzel egyetértettek, viszont azt kérték, hogy a magyarok 
egyrészt térjenek át a Daimler-Benz „DB—605" motorok tar ta lék alkatrészeinek 
tömeges gyártására, valamint egy éven belül havi 400 db „DB—603" illetve 
„DB—605" német motor javítására. 

A Honvédelmi Minisztérium 32. a. osztálya azonban m á r ezt •megelőzően újabb. 
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és újabb megrendeléseket adott a. magyar repülőgépiparnak. Egy 1943. május 
20-i ügyirat szerint 200 db Arado „Ar—96B." típusú sárkányt, 150 db Argus 
„As. 410" típusú motort és 200 db „Argus" állítható légcsavart rendeltek.84 

Ugyancsak a 32. a. osztály arról értesítette szeptember 17-én85 a Magyar Wag
gon- és Gépgyár RT-t, hogy a „Messersöbmitt-program" fejlesztése során a 
„Me—109.G" szériához csatlakozóan további 138 db ilyen és 82 db „Me—209" 
típusú repülőgépet fog rendelni. Az előbbieket a Dunai Repülőgépgyár RT által 
gyártott „DB—605", az utóbbiakat pedig német „DB—603" motorokkal rendel
ték. A végleges mennyiséget a német—magyar egyezmény megkötése utáni 
időpontban jelezték rögzíteni. 

A termelés felfuttatását viszont újabb módosítás zavarta. A HM. 17. r. osz
tály szeptember 27-én jelezte, hogy át kell térni a Messerschmitt „Me—410" 
típus gyártására.86 Ennek megfelelően összesen 632 db „Me—210" készül el, majd 
ezt a „Me—410" váltja fel. Az áttérést a „Me—410 Ba—1" gyártására 1944 szep
temberére, míg a „Me—410 Ca—1" típus esetében 1945 márciusára irányozták 
elő, melynek eredményeként az előbbiből 450, az utóbbiból pedig 517 db-ot 
szándékoztak megépíteni. Ebből a magyar fél részesedése 150, illetve 81 db 
lett volna. Az új szállítási szerződésből kitűnik, hogy összesen tehát 1599 „Me— 
210" éá „Me—410" repülőgépet terveztek gyártani, s ebből 280 „Me—210" és 
511 „Me—410" illette volna meg a magyar légierőt. 

Ez az újabb együttműködési szerződés külön is figyelmet érdemel, hiszen a 
magyar kormány — Veress László szeptember 8-i isztambuli tárgyalásai kö
vetkeztében — már ismerte a britek által az esetleges fegyverszüneti egyezmény 
egyik előfeltételeként támasztott azon követelést, hogy: „Magyarország fokoza
tosan csökkenti gazdasági együttműködését Németországgal, és megtagadja a 
németországi haditermelésben való részvételt."87 Mint látható, a Kállay-kor-
mány nem tett eleget ezen követelésnek sem. Éppen ezért nem helytálló — leg
alábbis a repülőgépgyártás terén — a volt miniszterelnöknek az a megállapí
tása, hogy „A különböző vonalakon kifejtett magyar ellenállás közül a gazda
sági ellenállás volt a legsikeresebb, melyet a legszisztematikusabban hajtottak 
végre."88 Az viszont igaz, hogy általában kevesebbet teljesítettek az egyre nö
vekvő igényeknél. 

Mivel a németek továbbra is megtagadták az iskolarepülőgépek szállítását. 
a Honvédelmi Minisztérium arra kényszerült, hogy az Uhri-testvérek karosz-
szériagyárát bízza meg — 10 millió pengős kölcsön folyósítása mellett — egy új 
repülőgépsárkány-gyár létesítésével. Ennek az új üzemnek 1944 végén kellett 
volna megkezdenie a termelést Mátyásföldön.89 

De — minden gyártási nehézség ellenére — egyre csak érkeztek az újabb és 
újabb igények. A HM. 32. a. osztálya 1944. február 17-én a korábbi években 
megrendelt 240 db-on túl újabb 138 „Me—109" és 82 „Me—209" — összesen te
hát 220 — sárkány gyártására nyújtott be igényt a Magyar Waggon- és Gépgyár 
RT-nél 147 754 950 P értékben.90 Ugyanezen a napon emelték fel a Dunai Re
pülőgépgyár Rt-nél a korábbi 280 db-os.„Me—210" megrendelést 231 db „Me— 
410"-sel, aminek a költségkihatása 467 572 200 P volt.91 Ezzel párhuzamosan 
ugyanitt igényelte a „Messerschmitt" továbbfejlesztett programhoz szükséges 
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„DB—605" motorokat is.92 A „Me—410" megrendelésével függhetett össze a Du
nai Repülőgépgyár RT 1944. március 2-i bejelentése, miszerint a tervezett 
632 „Me—210" helyett csak 550 db-ot gyárt le.93 A repülőgépgyárak közül vi
szonylag ez az utóbbi volt a legjobb helyzetben, mert a szerszámgépek döntő 
többségét maga a Weiss Manfréd RT állította elő, ennek következtében az év 
első negyedében végre sikerült elérniük a meghatározott kapacitást.94 

Németország azonban egyre kevésbé volt megelégedve a magyar teljesít
ménnyel. Az a tény, hogy a német bérmunka-szállítások — amiben jelentős he
lyet foglalt el a közös repülőgépgyártás — értéke az 1941-es 130 millióról 1944-
ben 825 millió pengőre szökött95, kevésnek bizonyult. A mind hatalmasabb né
met harctéri veszteségek, valamint a szövetséges légierők bombázásai következ
tében egyre megalapozottabbá vált Edmund Veesenmayer • SS. Standartenfüh-
rernek — a későbbi követ és teljhatalmú megbízottnak — az az 1943 őszi meg
állapítása, miszerint: „Minden magyar, akár paraszt, munkás, vagy katona, aki 
tevékenységével csökkenti megterhelésünket, a Führer tartalékát erősíti a Bi
rodalomban."96 

Veesenmayerrel szemben Wilhelm Höttl SS-Sturmbannführer, a Német Bi
rodalmi Biztonságügyi Főhivatal szakértője még 1944. március 11-én is ellenez
t e az ország megszállását, mert szerinte „A magyar térség totális gazdasági ki
merítése teljesen biztosítva van."97 

Ennék ellenére bekövetkezett 1944. március 19., az ország német megszállása, 
s Veesenmayernék egyik alapvető feladatául szabták, hogy „az ország minden 
erőforrását, elsősorban gazdasági lehetőségeit, a közös hadviselés érdekében 
maximálisan kihasználja."98 

A légügyi szakemberek sem késlekedtek. Milch tábornagy, államtitkár — a 
fegyverkezési és haditermelésügyi miniszterrel egyetértésben — már március 
22-én (megbízta dr. Sehm repülő-iőtörzsmérnököt: gondoskodjon arról, hogy a 
magyar ipar továbbra is zavartalanul szolgálja a német repülőgépgyártás érde
keit.99 

A megszállást követően az intézkedések sorozatával biztosították a fokozato
san létkérdéssé váló azon törekvésük megvalósítását, hogy maximálisan felhasz
nálják a magyar gazdasági lehetőségeket és embertartalékokat. Ennek szellemé
ben ült össze 1944. április 19-én Berlinben Clodius külügyminisztériumi igaz
gató elnökletével az a bizottság, amelynek a Magyarországgal kapcsolatos gaz
dasági kérdésekről kellett döntést hoznia. Ennek megfelelően rögzítették: „A 
Fegyverkezési és Haditermelésügyi Minisztérium súlyponti tervet dolgoz ki, 
amelynek megfelelően egyes tételek előnyben részesítendők; ide tartoznak a 
bauxit, ásványolaj, mangán és ant imon, . . . főként a vadászprogram."100 (Kieme
lés tőlem — Sz. M.) 

Ez utóbbi előtérbe állítása, a vadászok jelentőségének ismételt hangsúlyozása 
alapvetően tükrözte a német fegyveres erő helyzetében bekövetkezett döntő 
változást. Goring a Luftwaffe vezető tábornokai előtt 1940. augusztus 19-én 
úgy nyilatkozott, hogy „egyértelműen világossá vált: a győzelem kulcsa az 

92 Uo. 1944/188188. 
93. HL. HM. Ein. 17. r. 1944/204855. 
94 Baksay Zoltán: A csepeli munkásság harca Magyarország függetlenségéért. 1939—1944. Századok 1968/5—0. 

ez. 992. o. 
95 Berend T. Iván—Bánki György: A magyar gazdaság száz éve. Budapest, 1972. 213. o. 
96 Berend—Bánki: Gazdaság és... i. m. 417. o. 
97 Magyarország és a második világháború. Az iratokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányokat írta: Ádám 
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egymotoros vadászrepülőgép."101 Akkor azonban az „angliai csata" zajlott, 1944-
ben pedig egyre inkább előre vetette árnyékát a „Németországi Csata". Ekkor 
már a védekezés kényszere helyezte ismét kiemelt helyre a vadászokat! 

A berlini tanácskozással egyidőben, április 19-én Budapesten is értekezletet 
tartottak a Honvédelmi Minisztérium és Németország képviselői a repülőgép
üzemek széttelepítésével kapcsolatban.102 Ennek során megállapodtak abban, 
hogy a Dunai Repülőgépgyár RT-nél csak a présmű marad helyben, de ezt is 
védő betonboltozattal látják el. Magát a széttelepítési úgy kellett végrehajtani, 
hogy ne járjon termeléskieséssel. A végszereidét — bár Horthy-ligeten hagy
ták — jelentősen „fellazították", hogy kevésbé legyen érzékeny légitámadások
kal szemben. 

Az egyre növekvő igények hatására leállították a Daimler-Benz ,,DB—605" 
motor gyártásában alkalmazott 1600 db szerszámgép kitelepítését, csak a „pó
tolhatatlan" minősítést kapottak közül lehetett 100 db-ot biztonságba helyezni. 
Azonban ezt is úgy kellett megszervezni, hogy egy-egy gép maximum két napra 
eshetett ki a termelésből. A programot minden körülmények között teljesíteni 
kellett, a kiesést több műszak beállításával ellensúlyozták. 

Az értekezlet résztvevői mintaszerűnek ítélték a Magyar Waggon- és Gép
gyár RT-nél végrehajtott részleges kitelepítést. A présművet az eredeti helyén 
kellett ismét helyreállítani — 1944. április 3-án megkezdődött Magyarország 
módszeres bombázása —, a kormánymű felület- és törzsgyártás fele részben 
Győrben, fele részben a kitelepítés helyszínén volt megszervezendő. A végsze-
relde itt is helyben maradt, csak „fellazították". Fertőrákoson kellett berendezni 
földalatti üzemeket, a berepülést pedig áthelyezték Zwölfaxingba. A követel
ményeket Fertőrákoson sem lehetett csökkenteni. 

A Pestszentlőrinci Ipartelepek RT. vonatkozásában csak a kormányműgyár
tás kitelepítésére dolgoztak ki tervet, a többinek még keresték a lehetőségeit. 
A szabad kapacitását át kellett adnia a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-nek, 
a Dunai Repülőgépgyár RT-nek illetve a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT-nek 

Ezekben a hetekben újabb olyan lépésekre került sor, amelyek a német gaz
dasági expanzió további kiszélesítését szolgálták. Ennek megfelelően két mun
kaközösséget hoztak létre a magyar, s bizonyos — velük kooperáló — német 
repülőgépgyárakból. Az egyik ilyen „Arbeitsgemeinschaft" a Wiener—Neustad-
ter Flugzeugwerke, a Dunai Repülőgépgyár RT és a Magyar Waggon- és Gép
gyár RT egyesítéséből keletkezett, s a sárkányokat készítette, míg a másik a 
motorgyártásra szakosodott és a Steyer—Daimler—Puch A.G-ből, valamint a 
Dunai Repülőgépgyár RT-ből jött létre. A két munkaközösségnek havi 550 sár
kányt és 650 db motort kellett előállítania. A szükséges munkagépeket tetszés 
szerint át lehetett csoportosítani. 

Veesenmayer május 6-i jelentésében103 már arról számolhatott be Ribbent-
ropnak, hogy „A kormány hozzájárult a vadászprogram kiterjesztéséhez (a va
dászgép- és motorgyártás megnáromszorozása), egyben elvben a Wiener Neu-
stadt-i és steyri üzemek magyarországi áttelepítéséhez is." Jelezte továbbá, hogy 
ehhez magyar kormánybiztost jelölnek ki, és Sztójay miniszterelnök személye
sen védnökösködik e feladat teljesítése fölött. A vadászprogram beindításának 
és a repülőterek építésének költségeit Magyarország viseli. 

S valóban, a HM. V. csoportfőnöksége 1944. április 29-én javaslatot tett a 
repülőgépgyártás első helyre való besorolására és a teljhatalmú megbízott ki-

101 Deighton, Len: Fighters. London, 1977. 06. o. 
102 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/20003. 
103 A Wilhelmstrasse és . . . i. m. 842—843. o. 
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nevezésére vonatkozóan.104 Ebben az iratban a vadászprogram végrehajtását 
„az összes hadviselés szempontjából elsőrangú hadiérdek"-nek nyilvánították, 
így ennek megfelelően a hadianyaggyártás terén „S—I." (soronkívüli ügyinté
zés) sürgősségi sorrendbe sorolták. (S tényleg, ezt követően az ezzel kapcsola
tos ügyiratok borítójának jobb felső sarkán megtalálható a piros „Vp." jelzés). 

Ugyancsak ebben az április 29-i anyagban nevezték ki miniszteri biztossá 
Hellebronth Vilmos vezérőrnagyot azzal a feladattal, hogy minden körülmé
nyek között biztosítsa a Messerschmitt „Me—109; 210" típusú sárkányok és a 
Daimler-Benz „DB—605" motorok gyártását, áttelepítését, valamint a termelés 
teljes felfuttatását. Fontosságát hangsúlyozandó, június 7-én kormánybiztossá 
nevezték ki.105 

Az ország kiárusítása 1944. június 2-án betetőződött, amikor is Sztójay és 
Veesenmayer olyan jegyzőkönyvet írt alá, amely az egész magyar gazdaságot 
a német háborús gépezetnek rendelte alá. A magyar gazdaságnak az összeurópai 
tervezésbe való bevonásáról szóló jegyzőkönyvben a magyar kormány kötele
zettséget vállalt a tekintetben, hogy gazdaságát „fenntartás nálkül, szintén beik
tatja ebbe a tervezésbe, abból a célból, hogy ezzel Magyarország termelését az 
összesített tervezés keretében maximálisan fokozza. A magyar gazdaság beillesz
tését és átállítását a legrövidebb határidőn belül és erélyesen kell végrehajta
ni."100 

Ennek alapvető oka abban keresendő, hogy a német vezetés 1944 első felében 
a többszöri mozgósítással és munkaerőátcsoportosítással sem volt képes 148 500 
új munkásnál többet biztosítani,107 ez viszont töredéke volt annak, ami a harc
téri veszteségek pótlására behívott gyári munkások helyeinek feltöltésére ele
gendő lett volna. így minden korábbinál nagyobb mértékben kellett kiszipo
lyoznia a szövetségesekben rejlő lehetőségek maradványait. „Ugyanakkor Ma
gyarország részéről is jelentős igények merültek fel a vadászprogram, valamint 
a fegyverzet kicserélése és a magyar áttelepítések tárgyában hozott határoza
tok megvalósítása során"108 — jelentette Veesenmayer június 15-én. 

Időközben intézkedés született a „Me—210" típusok gyártásának leállításá
ra. Ennek szellemében utasította a vadászprogram kormánybiztosa 1944. július 
25-én a Dunai Repülőgépgyár RT-t, hogy a tervezett háromszázadikkal szem
ben már a 270. „Me—210"-nél fejezze be a gyártási programot, s ezért már a 
221. géptől kezdve a Honvédelmi Minisztérium részére kell szállítani a hátra
levő mennyiséget.109 

A Honvédelmi Minisztérium 17. r. osztályának másnap kelt anyaga a részle
tekről is szólt.110 Ebben az osztály arról tájékoztatta a Repülő Átvételi Bizott
ságot, hogy a bombázások következtében a gyártás a Magyar Waggon- és Gép
gyár RT-ben és a Dunai Repülőgyár RT-ben lehetetlenné vált, ezért a német 
képviselőkkel megállapodás született, miszerint az üzemeket fokozatosan kitele
pítik —• lehetőleg a föld alá —, illetve teljesen áttérnek a Messerschmitt „Me— 
109"-ek előállítására, s kibővítik a termelést. Ennek megfelelően intézkedett 
Hellebronth vezérőrnagy arra, hogy a vadászprogramban résztvevő összes üze
meket telepítsék ki a Budapest-környéki földalatti üregekbe, pincékbe (Kőbá
nya, Budatetény, Diósárok, Budafok). Ezzel összefüggésben július folyamán a 
„Me—109"-ek gyártása Győrben megszűnik. Ebben az anyagban szerepel az is, 

104 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/209815. (HL. HM. Ein. V. Csfség 1944/193005.) 
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hogy a „Vadászprogram" — már említett — havi 550 „Me—109" sárkányán és 
650 „DB—605" motorján kívül még kb. 15% tartalék alkatrészt is le kell gyár
tani. A sárkánygyártó munkaközösségnek új telephelyeként a kőbányai pincé
ket, illetve bizonyos alkatrészek gyártására a Diósárkot jelölték ki. Az 1944. 
május eleje-december 31. közötti időszakra 1000 „Me—109" sárkány elkészíté
sét tűzték célul. 

A motorgyártással megbízott munkaközösség részére Kőbányán és Budaté-
tényben biztosítottak földalatti telephelyet. E programhoz részben Németország
ból is szállítottak alkatrészeket. December végéig 1100 „DB—605" motort kel
lett legyártania, s ezen kívül a Dunai Repülőgépgyár RT-nek a régi telephelyén 
kb. 110 db „DB—605A és B" típust az április 30-ig már leszállított 843 db-on 
felül. 

Időközben megnyílt Normandiában a nyugat-európai második arcvonal, s a 
szovjet fegyveres erők az 1944. év első felének a hadjárata során — hatalmas 
veszteségeket okozva az ellenségnek — több száz kilométerrel vetették vissza 
a fasiszta csapatokat. A Vörös Hadseregnek ez az egyre nagyobb ütemű közele
dése mind lázasabb kapkodásra serkentette Németországot és szövetségeseit, 
így még lényegében ki sem bontakoztatták a „Vadászprogramot", amikor — a 
fenti irat szerint — német nyomásra máris tervbe vették annak kibővítését 
havi 700 „Me—109" és 900 „DB—605", plusz 15% tartalék alkatrész gyártására. 

Ennek érdekében a harmincadik géppel megszüntették a Pestszentlőrinci 
Ipartelepék RT-nél a Junkers „Ju—52" gyártását, s ennek az üzemnek is 
be kellett kapcsolódnia a sárkánygyártásba. 

Tervbe vették egy újabb munkaközösség létrehozását 29 iparvállalatból Szik-
lay vezérigazgató (Standard) vezetésével, melynek feladatául szabták a felsze
relések gyártását. 

A „Vadászprogram" kibővítésével kapcsolatban jelezték annak lehetőségét, 
hogy az Uhri-cég bekapcsolásával sor fog kerülni az Arado „Ar—96"-ok gyár
tásának növelésére is azon az áron, hogy beszüntetik a Bücker „Bü—131" elő
állítását. 

A m. kir. légierő katasztrofális géphiányára való tekintettel neki szánták a 
teljes júliusi—szeptemberi „Me—109" produktumot. 

A feladatok minél tökéletesebb teljesítése érdekében július 31-én meghatároz
ták a repülőipari kormánybiztosság szervezetét, s ezzel megerősítették Helle-
bronth vezérőrnagy repülőipari kormánybiztosi kinevezését.111 

Az egyre fokozódó bombázások hatására a HM. 17. r. osztálynak intézkednie 
kellett arra is, hogy a MÄVAG diósgyőri főtengelygyártó üzeme települjön át 
Kőbányára, s így egyesülve a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT-vel el kell ér
nie a havi 350 db-os szintet.112 

A Dunai Repülőgépgyár RT. 1944. augusztus 9-én megépítette a 272. Messer
schmitt „Me—210" sárkányt, s ezzel befejeződött e típus előállítása.113 

A szövetségesek mind hatékonyabb bombázásai, a szovjet fegyveres erők egy
re jobban érzékelhető közelsége — az 1. Ukrán Front bal szárnyának csapása a 
Kárpátok lejtőit védő 1. hadseregre — azonban napról-napra kilátástalanabbá 
tették a program folytatását, illetve teljesítését. így fokozatosan megszűnt a 
magyarországi repülőgépgyártás, az elkövetkező hónapokban kezdetét vette a 
gépek zömének leszerelése és Németországba szállítása. 

111 HL. Vkf. Ein. 1. 1944/599. 
112 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/211712. 
113 Punka György—Sárhidai Gyula: A magyar Me—210 Ca—1 gyorsbombázók és alkalmazásuk. Repülés, 1975/12. 
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A program megvalósítását hátráltató fontosabb tényezők 

Az előzőekben ismertetett német—magyar repülőgépgyártási együttműködési 
szerződés jegyzőkönyvéből világosan kitűnt, hogy a program sikeres teljesítésé
nek egyik előfeltételét az a német ígéret képezte, mely szerint a nélkülözhetet
len anyagokat és eszközöket biztosítja a magyar ipar részére. 

A termelés mihamarabbi beindítása érdekében vállalták, hogy 1941. decem
ber l-re 85 szerszámgépet leszállítanak, s elkezdik újabb 277 db Magyarországra 
küldését,114 Ez azonban döntő többségében csak terv maradt. Ennek alapvető 
oka az lehetett, hogy minden rendelkezésre álló szerszámgépet a saját repülő
gépipar gyorsütemű bővítésére kellett felhasználnia a német vezetésnek. A Luft
waffe ugyanis csak az 1941. június 22—július 10-e közötti alig három hét alatt 
újabb 1092 repülőgépet veszített.115 Ez arra késztette Milch tábornagyot, a né
met légierő főfelügyelőjét, hogy — az ezzel kapcsolatos előkészítő munkálatok 
befejezése után — 1941. október 22-én jóváhagyja a repülőgépgyártás kibővített 
programját, amely 1942-re 16 500 — ebből 13 900 harci — repülőgép előállí
tását irányozta elő.116 így aztán nagyon természetes, hogy az ennek csak tört
részét adó német—magyar együttműködés igényei háttérbe szorultak. 

Pedig nagy szüksége lett volna a magyar repülőgépiparnak a különböző szer
számgépekre, hiszen a közös programra való felkészülésnek csak egyik előfelté
tele oldódott meg licencek vásárlásával. A másik alapvető tényező a szerszám
gépek biztosítása lett volna, de ez — a jelzett okok miatt — jelentősen késett. 
Egy 1942. május 8-i.irat117 arról tanúskodik, hogy a gyártási szerződésben rög
zített feladatoknak a MÁVAG diósgyőri gyára nem tud eleget tenni, mert egy
részt késnek a „DB—605" főtengelyeinek gyártásához beígért német szerszám
gépek, másrészt pedig már eleve huszonnyolcról tizennégyre csökkentették a 
mennyiségüket. Az áthidaló megoldási kísérlet is sikertelen volt, mert a WM. 
Repülőgép- és Motorgyár RT. a főtengelyek kikovácsolása után — speciális esz
közök hiányában — nem tudta edzeni azokat, így leálltak a munkálatokkal. 
Ezért a főtengelygyártás németországi felelőse szeptember 1-én Magyarország
ra utazott a kérdés megvizsgálására. Miután intézkedett a szerszámgépek elosz
tására, tájékozódott a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT gyártásba való1 bevo
násának kilátásairól. Ügy ítélte meg a termelés fokozásának lehetőségét, hogy 
1943. márciusban huszonöt db, majd havonta újabb huszonöt darabbal való nö
veléssel decemberre a MÁVAG képes lesz a 250 db-os produktumra.118 Ugyan
akkor azt is hangsúlyozta, hogy a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT csak ,olyan 
ütemben növelheti termelését, hogy ne csorbítsa a Honvédelmi Minisztérium 
egyéb rendeléseinek teljesítését. 

A HM. 17. r. osztály egyik szeptember 4-i irata119 szerint eljuttatták a német— 
magyar ipari együttműködéshez szükséges eszközök jegyzékét a német Birodal
mi Légügyi Minisztériumhoz, amely „bizonyos sorrendben csökkentett igények 
mellett kilátásba helyezte a szerszámgép igényléseknek részbeni kielégítését." 
Ez a „csökkentett igény" azt jelentette, hogy a Messerschmitt „Me—109" futó
művek gyártásához mindössze három szerszámgépet lehetett rendelni. Úgyszin
tén e megkötések alapján hajlandók voltak leszállítani huszonöt gépet a ma
gyarországi Bosch-cégnek a gyújtógyertyák előállításához, de a generátorgyár-

114 Kováts Lajos: A magyar-német közös repülőgépmotor-gyártás programja. 1941—1944. Repülés, 19C9/(> 
sz. 15. o. 

115 Groehler: i. m. 212. o. 
116 A második világháború története 1939—1945. Budapest, 1977. IV. k. 571. o. 
117 HL. HM. Ein. 17. r. 1942/102085. 
118 Uo. 1942/105011. 
119 Uo. 1942/105001. 
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táshoz már egyet sem adtak. Ugyanakkor azzal fenyegették meg a magyar part
nert, hogy bizonyos árukat is csak úgy hajlandók átvenni, ha azok elkészítésé
hez nem kér szerszámgépeket.120 Ennek ellenére az osztály már szeptember utol
só harmadában szükségesnek tartotta annak hangsúlyozását, hogy a főtengely
gyártás német felelőse által meghatározott havi 250 db-os termelés csak akkor 
megvalósítható, ha a szerszámgépek kellő számbani és időbeni beérkezésére a 
németek garanciát adnak. Különben úgy jár a magyar partner, mint az eddi
giekben, „hogy, tudniillik a követelés velünk szemben fennáll, míg német oldal
ról a szerszámgép szállítások tökéletesen elmaradnak".121 

Mint érzékelhető, a magyar illetékesek mind tisztábban láttak, ennek követ
keztében egyre keserűbben fogalmaztak, ennél többet azonban nem tehettek. 
Pedig újabb és újabb figyelmeztetések, vészjelzések érkeztek hozzájuk. A 
MÁVAG kimutatást terjesztett fel 1942. november 18-án122, melynek lényege, 
hogy a terv szerint 1943. júliusban Németországból leszállítandó kilencvenöt 
szerszámgép helyett — az előrejelzés szerint — csak huszonnyolc lesz üzembe 
helyezhető, így a német szakember által szeptemberben hozott döntés teljesítése 
egy évet fog késni.123 Ugyanakkor a gyár illetékesei arra is rámutattak, hogy a 
szerszámgépek szállításának előrehozatala meggyorsítaná a termelés felfutta
tását. 

A német ígéretek nem teljesítésének, illetve redukálásának megítélésénél 
azonban látni kell azt, hogy ennek megvoltak az objektív okai. Ez az az időszak, 
amikor befejezéséhez közeledett a német fegyveres erő 1942. évi nyári—őszi 
hadjárata, melynek során — a hatalmas területi veszteségek ellenére is, külö
nösen a sztálingrádi védelmi hadműveletével — a szovjet fegyveres erő jelentős 
árat fizettetett az ellenséggel. 1942 második felében — tehát a vizsgált idő
szakban — a Luftwaffe havi átlagos repülőgépvesztesége az előző félévi 900-
ról 1572-re szökött. Ehhez hozzá kell számítani 1942 első nyolc hónapjának vesz
teséglistáját, amely 8288 db-ot tett ki. (Ennek 56,14%-a esett a szovjet—német 
arcvonalra.)12'1 Tehát hatalmas feladat hárult a német repülőgépiparra, hogy 
pótolni tudja az egyre növekvő repülőgéphiányt. Ebben Magyarország nem volt 
képes megfelelő segítséget nyújtani, így természetes, hogy a német gazdasági 
vezetés minden erőt a saját ipar kibontakoztatására fordított. Ezért találó Bor 
Jenő altábornagynak, az egykori hadianyaggyártási csoportfőnöknek a német— 
magyar ipari együttműködéssel kapcsolatos — igaz, hogy utólagosan — sommá
zott véleménye, mely szerint: „Ez arra vezetett, hogy a magyar hadiipar (pon
tosabban a repülőgépipar — Sz. M.) kapacitásának tetemes része a német szál
lítások céljaira volt lekötve, ami a magyar fegyverkezést gyengítette anélkül, 
hogy számottevő segítséget nyújtott volna Németországnak."125 

Mindennek ellenére további erőfeszítések történtek a termelés mihamarabbi 
beindítása érdekében. Ennek megfelelően a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT 
1942 szeptemberében megegyezett a Maschinenfabrik Alfing—Kessler K. G. 
céggel arról, hogy nyolcvan magyar szakmunkást bocsát ez utóbbi vállalat ren
delkezésére a célból, hogy azok a főtengelygyártás minden fázisában begyako
rolják magukat. A betanítás időszakában — kb. 8—10 hét — a WM. Repülő
gép- és Motorgyár RT szeptember 2-től kezdődően naponta három db előna
gyolt, betétben edzett főtengelyt bocsátott a partner üzem rendelkezésére, amit 

. 120 Uo. 1942/105000. 
121 Uo. 1942/105359. 
122 Uo. 1942/107507. 
123 Az irat szerint ilyen körülmények között a termelés felfuttatása csak így alakulhat: 1943. április—szeptem

ber: 25—25 db/hó; okt.: 30; nov.: 40; dec.: 50; 1944. Jan.: 75; febr.: 100; m á r c : 125;ápr.:150; máj.: 175; jún — 
Okt.: 200—200; d e c : 250 db. 

124 Groehler:... i. m. 333.0. 
125 Magyarország honvédelme ... i. m. 147. o. «^ 
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három hónapon belül készen kapott vissza. A betanítás ellenszolgáltatásaként a 
WM. Repülőgép- és Motorgyár RT lemondott a magyar munkások által meg
munkált kész főtengelyek háromnyolcadáról.126 

E megegyezés hatására a HM 17. r. osztály — a IX. csoportfőnökség hozzájá
rulásával, de német kérésre — intézkedett, hogy a MÁVAG szintén küldjön 
nyolcvan főt a fenti céghez betanításra. A háborús tartalék munkáslétszámból 
lehetett biztosítani ezt a mennyiséget, s az önként jelentkezőket küldhették ki. 
Ezek a munkások a MÁVAG-ban cementálással bezárólag előkészített főtenge
lyeken dolgoztak tovább mindaddig, amíg a diósgyőri Űj-gyár kisegítő terme
lése a havi ötven db főtengely készre gyártását el nem tudta végezni.127 Tehát 
itt már nem volt szó 8—10 hetes betanításról, hanem magyar munkások gyár
tották német üzemben 3/8:5/8 arányban főtengelyeket a német repülőgépipar, 
illetve a Dunai Repülőgépgyár számára. 

Mint látható, nem sikerült a németeket a szerszámgép- és nyersanyagszállí
tással kapcsolatos kötelezettségvállalásuk teljesítésére szorítani. Ezek nagysága 
jelentős mértékben elmaradt az ígérttől. A megfelelő gépek hiánya permanens 
gondot okozott. A Honvédelmi Minisztérium és a Birodalmi Légügyi Miniszté
rium képviselőinek — korábban említett — 1943 júniusi közös vizsgálata során 
azt is kénytelenek voltak megállapítani, hogy a MÁVAG képtelen megfelelni a 
vele szemben támasztott követelményeknek — 250 db forgattyústengély/hó —, 
mivel a beígért 166 db helyett csak 25 szerszámgépet kapott.128 Egy másik, 1943. 
júniusi irat120 szerint a Pestszentlőrinci Ipartelepek RT arról tájékoztatta a Ha
dianyaggyártás Országos Felügyelőjét, hogy a Junkers ,,Ju—52" szállító-repülő
gépek gyártásának előkészítése — melynek eredményeként az 1944. február és 
1945. december 31. közötti időszakban kétszázhatvan sárkányt kellett volna 
legyártani, s amiből száztízet szántak Magyarországnak — a szerszámgépek ké
sése miatt csúszik. A fenti időpontra a terv szerint a szükséges kétszázhatvan 
eszközből száznegyvennek már meg kellett volna érkeznie, de csak huszonkilenc 
állt rendelkezésre. 

Ezek a gondok, problémák 1944-ben szintén fennálltak. A MÁVAG pl. 1944. 
január 22-én „erélyes sürgetést" kért a Honvédelmi Minisztériumtól Németor
szág felé, hiszen az eredetileg 1942. októberre ígért 2500 tonnás leélezogepet 
csak 1944. februárra, a 40 tonnás nagykalapácsot pedig májusra ígérték leszállí
tani. m Ez viszont gátolta a forgattyústengelyek különben sem nagy ütemű 
gyártását. 

A szerszámgépek, alapvető nyersanyagok hiányán kívül egyre eredménye
sebben bénították a magyar repülőipart az 1944. április 3-ával megkezdődött 
rendszeres bombázások. Pl. csak az 1944. július 14-i és 27-i bombázások követ
keztében 6 millió pengős kár keletkezett — az amúgy is szegényes — szerszám
gépparkban.131 

A termelés gyorsabb ütemű kibontakozását akadályozó néhány példából is 
érzékelni lehet, milyen súlyos gonddal küzdöttek a szakemberek, s miért sike
rült csak részleteiben teljesíteni a gyártási programot. A gyakorlat teljes mér
tékben igazolta a Hadtudományi Enciklopédia azon megáUapításának a helyes
ségét, hogy korszerű viszonyok közepette légi- és páncéloserőre van szükség. 
„Mindez háborúban is tökéletesen működő hadiipart, hatalmas nyersanyag-

12(i HL. HM. Ein. 17. r. 1942/105943. 
127 üo. 1942/105352. 
128 HL. HM. Ein. 17. r. 194:5/105511. 
129 HL. Vkf. Ein. 1. 1943/5384. 
130 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/203005. 
131 Kovát» Lajos: A magyar—német közös repülőgépmotor-gyártás programja. 1941—1944. Repülés, 1969/0. 
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készleteket, feszesen megszervezett és irányított gazdasági életet, rengeteg 
nyersolajat, munkát és pénzáldozatot követel. Ezzel minden győzelemre számító 
államvezetésnek tisztában kell lennie".132 Mint látható, ezen alapvető tényezők 
közül csak nagyon kevéssel rendelkezett Magyarország. 

A magyar repülőgépipar termelési eredményei (1941—1944) 

Az iratok elpusztulása következtében szinte lehetetlen megbízható összegzést 
végezni a magyar repülőgépipar teljes háborús termeléséről. Ezért kell rosszin
dulatú beállításnak minősíteni, s határozottan visszautasítani Gaál Gyula és 
Vági Ernő — külföldön élő szakírók — azon állítását, hogy ,,A mai magyaror
szági rendszer a nemzeti alapon álló Horthy rendszerrel szemben erős ellen
szenvvel viseltetik. Annak eredményeit minden téren céltudatosan kisebbí
ti."133 Természetesen nem abban vitatkoznék a szerzőkkel, hogy követendő pél
daként tekintünk-e a háború előtti magyar rendszerre, annak politikai, katonai 
vezetőire? Azonban közel négy évtizeddel a vizsgált események után mi már 
tudjuk, hogy mint nemzeti múltunk részét reálisan kell megítélnünk, hiszen 
csak ebből vonhatunk le megfelelő következtetéseket. Ügy vélem, sokkal jobban 
szolgálnánk közös történelmünk tényleges, elfogultságtól és torzításoktól mentes 
„helyére tételét", ha a külföldön élő szakírók is nagyobb objektivitásra töre
kednének — mint ahogy akadnak már ilyenek, ha nem is nagy számban. Hi
szen éppen Gaál és Vági maguk írták az idézett sorok előtt három bekezdéssel, 
hogy „A második világháború ideje alatt és az azóta megjelent hazai és külföl
di források a magyarországi repgépgyárakban épült repgépek és motorok szám
adatairól egymástól erősen eltérő adatokat közöltek, mivel a hivatalos gyári 
nyilvántartások a pontos termelési kidatokkal 1944-ben az amerikai tömegbom
bázások következtében nagyrészt megsemmisültek."134 (Kiemelés tőlem — Sz. 
M.) S hozzáteszem: a vonatkozó honvédelmi minisztériumi és repülőanyagok zö
me is elpusztult. Ezért lehetetlen pontos képet adni, túl sokfajta adattal talál
kozunk. Mégis, mi az amit ismerünk ? 

1941-ben a 62 WM. 21. „Sólyom" repülőgép elkészültével — a WM. Repülő
gép- és Motorgyár RT: 12 db; a Magyar Waggon- és Gépgyár RT: 20, MÁVAG: 
30 db — befejeződött eme, időközben elavult típus gyártása,13"' melyből 1941 
nyarán már öt közelfelderítő századot szereltek fel.130 Ugyanebben az évben 
előállítottak még 20 db „Hirth HM. 504" repülőgépmotort is.137 

A korábban vázolt nehézségeket látva, egyáltalán az is csoda, hogy ha késve 
is, de 1942-ben elkészült a tervezett egy-egy Messerschmitt „Me—109" és „Me— 
210" repülőgép, valamint tíz Daimler-Benz „DB—605" motor. Ezen kívül le
gyártásra íkerült még egy „Héja", négy „FW—58" és ötven „Hirth HM. 504" mo
tor.138 Tehát 1942-ben Magyarországon összesen hét sárkányt és hatvan motort 
állítottak elő. Ebből viszont sem a magyar légierőt nem lehetett fejleszteni, sem 
a németeknek megfelelő segítséget nyújtani. 

Ezek a gondok pontosan tükröződtek a termelés későbbi alakulásában is, 
amint kitűnik a Hadianyaggyártás Országos Felügyelője által készített 1943. 
június 15-i helyzetjelentésből.139 

E szerint a „Me—109" gyártásban négy hónapos késés mutatható ki, mivel 

132 Nyíri László: Hadtudományi enciklopédia. Budapest, 1942. 214. o. 
133 Magvarország honvédelme ... i. m. 293—294. o. 
134 Uo. 293. o. 
135 Uo. 158. o. 
130 Kováts: Adatok ... i. m. 481. o. 
137 Berend—Ránki: Magvarország gváripara ... i. m. 454. o. 
138 Uo. 454. o. 
139 HL. Vkf. Ein. 1. 1943/5384. 
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június l-ig a Magyar Waggon- és Gépgyár RT az előirányzott huszonnégyből 
csak három repülőgépet szállított le. Június végéig elkészülhet még öt és a kö
vetkező hónap végéig újabb öt gép. Bár az irat a Németországból leszállított 
nyersanyagmennyiséget kielégítőnek ítélte, egyéb szállításokkal — pl. külön
böző alkatrészek — gond lehetett, mert a Győrben legyártandó részegységek 
már a századik sárkányhoz is elkészülteik. Tehát — szemben az előzőkben jelzett 
vizsgálat tapasztalataival — nem a mérnök- és technológushiány, valamint az 
üzemszervezés okozta az alapvető gondot, hiszen az e programban részt vevő 
1134 munkás és 378 tisztviselő teljesítette a maga feladatát! 

A „Me—210" gyártását is a német szállítások késedelme akadályozta. A Dunai 
Repülőgépgyár RT-ben eddig öt készült el, három gép már el is repült Német
országba, az újabb ötös sorozat berepülés alatt volt. Itt is már május végén át
adták a végszereidének a huszonegyedik repülőgépet, de a német alkatrészek 
hiánya miatt nem tudták befejezni a munkálatokat. 

A „DB—60(5" motorok gyártásában szintén volt már egy hónapos késés, 
ugyancsak a partner hibájából. Eddig száznégy db készült el, amiből húszat 
kapott a magyar légierő. 

Mint látható, a nagy vajúdásokkal megszült első repülőgépek teljes mérték
ben, a motorok 80%-ban Németországba kerültek. Ekkorra már feledésbe me
rült a szerződésben rögzített 1 :1 , illetve 2 : 1 arány. 

Az illetékesek a többi típus gyártásáról sem tudtak rózsásabb képet festeni. 
A „Héja" vadászgépek esetében kb. öt hónapos késést jeleztek. A terv szerint 
1942. május—1943. március közötti időszakban száz, majd 1943. augusztus 31-ig 
újabb száz „Héjá"-nak kellett volna megépülnie a MÁVAG-ban. Ezzel szemben 
1943. június 12-ig csak ötvennyolc készült el a motorok „rázódása", a főtengely
sonka elcsúszása következtében. A „WM. 14. B." motort gyártó WM. Repülő
gép- és Motorgyár, amelynek 1942. március 15-től havi húsz darabot kellett vol
na gyártania, a fenti hiba kivizsgálása miatt szüneteltette a termelést. Ennek 
ellenére, a korábbi 132 db-os megrendelést újabb 133-mal növelték. Viszonylag 
még a „FW—58" gyakorló repülőgépek sárkányainak építése haladt a legüteme-
sebben. A százkét sárkányt 1944. november 30-ig kellett leszállítani. Ebből 1943. 
március 4-én útnak indították az első tizenötöt, s június l-ig újabb tizennégy 
db-ot, a tizenötödik pedig — utasgép kivitelben — berepülés alatt állt. 

Nem mondható el ez az ütemesség a MÁVAG-ról, amelynek már az 1942. 
május—december közötti hónapokban le kellett volna gyártani a kétszáz „HM. 
504" típusú motort a „Bücker" iskolagépekhez. Ebből azonban csak ötvenet szál
lítottak le, s újabb kilencvennégy készült el az ügydarab összeállításáig. 

Mindennek ellenére, a gondoktól és termelési „csúszások"-tól függetlenül — 
mint korábban láttuk — a HM. 32. a. osztály újabb és újabb megrendelésekkel 
bombázta az ipart. Pedig előbb az eredeti programot kellett volna teljesíteni! 
A Hadianyaggyártás Országos Felügyelőjének 1943. szeptember 10-i helyzetje
lentése szerint140 huszonnyolc „Me—109" készült el, s az év végéig tervezett 
százhatvanötnél is 4—6 hét késéssel kellett számolni. A „Me—210"-ből harminc
kilenc került legyártásra, az összkésés itt is másfél hónap körül mozgott. E je
lentés az előzőnél valamivel optimistábban értékelte a „Ju—52" helyzetét, úgy 
látták, hogy a munkálatok terv szerint folynak. A „Héja" típusokból nyolc
vanöt készült el szeptember l-ig. 

A termelésnek ez a bár lassú, mégis egyre fokozódó kibontakozása annak volt 
köszönhető, hogy ha nagy késésekkel is, egyre több alapvető szerszámgép érke
zett Németországból. A korábbi tűrhetetlen helyzethez képest feltétlenül fejlő-

140 Uo. 1943/6013. 
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dés volt — ha nem is az eredeti tervnek megfelelően alakult —, hogy 1943 ok
tóberében a szükséges 1146 szerszámgépből „már csak" 270—280 db hiányzott.1''1 

Hiába történtek azonban újabb és újabb erőfeszítések, a vázolt gondok, a le
gyártott gépek elosztásánál felmerülő diszkriminációk következtében, a novem
ber 10-én megjelent „Irányelvek az 1943/44. szervezési évben a légierők had
rendfejlesztésére" c. anyag142 arról tanúskodik, hogy az anyagbeszerzési nehéz
ségek és az ebből adódó kiképzési akadályok miatt a légierő nem tudta elérni 
azon célkitűzésének teljesítését, hogy a hadrendfejlesztést tervszerűen, a meg
szabott határidőre végrehajtsa. 

Ezt bizonyos mértékig magyarázza a hadianyaggyártás 1943. október 15-i 
helyzete143 is, mely szerint az eddig elkészült ötven „Me—109"-ből (késedelem 
negyven) szeptember 30-ig mindössze hét repülőgépet kapott a légierő (a Bi
rodalmi Légügyi Minisztérium 17-et). E késedelemben — a szokásos német szál
lítási csúszás mellett — szerepet játszott a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-
ben pusztító tűz, amely érintette a „Me—109" alkatrészek gyártását is. 

Ugyanerre az időre negyvenkét „Me—210" készült el (a késedelem huszonhat 
db), melyből tizenkilencet a magyar, huszonhármat a német fél kapott. Továbbá 
elkészült egy „Ju—52", száz „Héja", 30 „FW—58" és tíz „Levente—II" elsőfokú 
kiképző repülőgép. 

A Hadianyaggyártás Országos Felügyelője úgy ítélte meg a helyzetet, hogy az 
év végéig a „Me—109"-ből kb. százhúsz, a „Me—210"-ből száznegyven készül
het el; 1944. január 1-től a Magyar Waggon- és Gépgyár RT kapacitása elér
heti a tíz „FW—58"/hó termelési szintet, s az „Ar—96B." vadász iskola-repülő
gép gyártása 1944 márciusában indulhat be. 

A helyzet 1943. november 15-re sem változott lényegesen, a magyar, illetve 
német légierő számára leszállított gépek száma a „Me—109" típusból mindössze 
tizennégy, illetve harmincegy, a „Me—210" típusból pedig huszonöt, illetve hu
szonnyolcra módosult. A vadászgépek vonalán 1944. márciustól várták az 50 
db/hó, a rombolókból pedig 1944. májustól az 50 db/hó, majd fokozatosan a 
75 db/hó, a „Ju—52"-ből viszont csak 1944 végére a 15 db/hó termelési képes
séget. ]V' 

A Magyar Waggon- és Gépgyár RT 1943 decemberében tizenhét „Me—109" 
típusú gép elkészültét jelentette, melyek értéke darabonként — a korábbi 
250 000 P-vel szemben — 276 140 és 314 480 P között mozgott.1''5 A „DB—605" 
motorok ára 152 500 P volt.146 

Az ez évben legyártott repülőgépek pontos mennyiségéről ellentmondásos 
adatok állnak rendelkezésre. A legújabb kutatási eredményeket is figyelembe 
véve azonban az alábbi produktum valószínűsíthető: százharminc „Héja", har
minc Focke-Wulf „FW—58", kilencvenkettő Messerschmitt „Me—109", ötven
három Messerschmitt „Me—210", három Junkers „Ju—52", tíz „Levente" típusú 
sárkány, valamint ötven Hirth „HM—504", kétszázharminc „WM—14B" és 
négyszázhuszonhét Daimler-Benz „DB—605" motor.1''7 Ez a repülőgépmennyiség 
— illetve az ebből a Luftwaffénak juttatott érték — eltörpült a német repülő
gépipar 1943. évi 25200 db-os termelése (171,4%-os növekedés)148 mellett. 

Az újabb és újabb intézkedések sem hoztak döntő változást, továbbra is las-

141 Kovdts: A magyar—német közös ... i. m. 15. o. 
142 HL. Vkf. Hdm. Csfség 1943/801. 
143 HL. Vkf. Ein. 1. 1943/6464. 
144 üo. 1943/6587. 
145 HL. HM. Ein. 32. a. 1942/142841. N 
146 Uo. 1942/142842. 
147 Berend—Ránki: Magyarország gyáripara ... i. m. 454. o., illetve Dombrády: A magvai- gazdaság és ... i. m: 

126—128. o. 
148 A második világháború története. 1939—1945. Budapest, 1979. VII. k. 111. o. 
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sú volt a repülőgép-építés. A Magyar Waggon- és Gépgyár RT 1944. januárban 
mindössze tizennégy „Me—109" sárkányt jelentett „kész"-re a HM. 32. a. osz
tálynak. Hogy ezt követően még jobban megtorpant a gyártás, bizonyítja az is, 
hogy a gépek a „V—791"-től a „V—804"-ig lajstromjeleket viselték, s az áp
rilisi jelentések csak a „V—810" — „V—838" jelű gépekről tettek említést.1'19 

A „Me—210" gyártását a kétszázhetvenedik darabnál abba kellett hagyni, bár 
egyesek szerint augusztus 9-én a kétszázhetvenkettedikkel fejeződött be.150 

A magyar repülőgépipar 1941—1944. évi teljesítményét tartalmazó alábbi 
táblázat adatai sem cáfolhatatlanok. A kutatások mai állása szerint ezeket ítél
jük a legelfqgadhatóbbaknak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy több ezekhez 
közel, vagy éppen nagyon is távol álló mennyiség található a szakirodalomban. 
Hasonló a helyzet a legyártott gépek elosztása terén is. A gyártási mennyiséget 
látva Domforády Lóránd véleménye látszik a legreálisabbnak, aki kb. százhar
mincra teszi a magyar légierő rendelkezésére bocsátott Messerschmitt „Me— 
109"-ek számát.151 Ami a Messerschmitt „Me—210"-eket illeti, ezekből összesen 
százhatvanat kapott a M. kir. Honvéd Légierő.152 Kováts Lajos is ennyiről tud, 
azzal a megszorítással, hogy az 1944. augusztus 9-i bombázás során megsemmi
sült két db, így csak 158 került a csapat okhoz.153 

Mindezek alapján tévesnek kell ítélni Peter osztrák hadtörténész azon állí
tását, hogy a közös programban legyártott repülőgépek 90%-át a Luftwaffe 
számára kellett átadni.154 

Azt hiszem, ezek a kisebb-nagyobb eltérések érzékeltetik, hogy a háborús 
pusztítás következtében elveszett iratok hiányában nehéz reális képet festeni 
a tényleges produktumról. 

A magyar repülőgépipar teljesítménye (1941—44) 

Típus 'm 
1941. 

1942. 1943. 1944. ö s sze sen 

S á r k á n y g y á r t á s 

„Sólyom" 62 — — — 62 

„Héja" — 1 130 39 170 

„FW—58" — 4 30 38 72 

„Me—109" — 1 92 395 488 

„Me—210" — 1 53 216 270 

„Ju—52" —. — 3 27 30 

„Ar—96" — — — 5—10 5—10 

„Leven te" — — 10 60—70 70—80 

149 HL. HM. Ein. 32. á. 1942/142841. 
150 Punka—Sárhidai: A magyar „Me—210" ... i. m. 16. o. 
151 Dombrády: A magyar gazdaság és ... i. m. 134. o. 
152 HL. HM. Ein. 34. 1944/417/Bbk. 
153 Kováts: Kiegészítések és ... i. m. 16. o. 
lói Peter, Ernst. Die ungarische Luftstreitkräfte, österreichische Militärische Zeitschrift 1978/4. sz. 294. o. 
155 Berend—Bánki: Magvarország gyáripara ... i. m. 454. o., illetve: Dombrády: A magyar gazdaság és ... i. m. 

82—83., 88., 126—128., 133—134. o. ' 
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Típus 1941 1942 1943 1944 összesen 

M o t o r g y á r t á s 

Hirth „HM—504" 20 50 50 80 200 
„WM—14B" — — 230 — 230 
„DB—605" — 10 427 615 1052 

Áttekintve a magyar repülőgépgyártás fejlődésének legfontosabb eseményeit, 
megállapítható, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket . 

Ennek több alapvető oka volt. Egyrészt az ország általános gazdasági helyze
te, nyersanyagszegénysége akadályozta meg — az erejét jócskán meghaladó 
erőfeszítések ellenére is — a célkitűzések megvalósítását. 

Másrészt döntő szerepet játszott a kudarcban az a tény is, hogy a magyar ka
tonai vezetés nem vizsgálta megfelelő alapossággal a magyar gazdaság objektív 
lehetőségeit, az ipari há t té r megalapozatlanságát, így irreális követelésekkel lé
pet t fel vele szemben. Ügy vélte, hogy bizonyos fejlesztési hitelek és licencvá
sárlási költségek átvállalásával pótolhatja a magyar szerszámgépgyártás fejlet
lenségéből adódó űrt . Pl. amikor egyértelművé vált, hogy iskolagépek és egyéb, 
felkészülést szolgáló eszközök előteremtésében alapvetően csak a saját iparra 
számíthat, azt hitte, hogy bizonyos beruházásokkal megteremthet i ezen t ípu
sok hazai gyártását . A szükséglethez képest azonban nagyon szűkösek voltak a 
lehetőségek, hiszen a Hir th motorok gyártásához 1942-ben nyújtott 1,507 millió 
pengős hozzájárulást, vagy a II. fokú iskolagépek előállításához a Dunai Repülő
gépgyár RT-nak és az Uhri- testvéreknek 1943-ban ju t ta to t t 10 millió P-t, illet
ve az Arado „Ar—96/B" gyártását segítő 3,5 millió P-t156 csak előteremteni volt 
nehéz, a lényegen, az ipar felkészületlenségén alapvetően nem változtatott. 

A Honvédelmi Minisztérium illetékesei mindent megtet tek annak érdekében, 
hogy létrehozzák a légierő fejlesztéséhez szükséges magyar repülőipart. Ennek 
szellemében ír ták alá a közös gyártásra vonatkozó egyezményt is. E cél annyira 
megkötötte a katona szakemberek kezét, hogy bár a szerződés előkészítésének 
pillanatától többen világosan látták annak buktatóit , az ország kiszolgáltatott
ságát, mégis teljes erővel támogat ták, mert — ezek ellenére is .— benne lát ták 
a M. kir . Honvéd Légierő korszerűvé tételének egyetlen útját. 

Hiába voltak a sorozatos német szerződésszegések, továbbra is görcsösen ra
gaszkodtak — más lehetőség nem lévén — az együttműködés fenntartásához, 
sőt a helyzet romlásával, német nyomásra, mind gyakoribb, mind kapkodóbb 
bővítéséhez. A csőd széléhez egyre közeledő helyzetben is szemrebbenés nélkül 
ad ták a megrendelést az újabb és újabb gépekre, akkor is, amikor 1944-ben egy 
„Me—109" már 276 149 P-be157, egy „Héja" 187 000 P-be158, egy „Ju—52" pedig 
1,5 millió P-be került.159 

A legdöntőbb azonban az volt, s ezért még a szűkös lehetőségeinek is a lat ta 
teljesített a magyar ipar, hogy a német fél — bízva a szerződéskötés időszaká
ban számára még kedvező harctéri helyzetben — olyan ígéretet tet t a közös 

156 HL. HM. Ein. 34. 1944/299/Bbk. 
157 HL. HM. Ein. 32. a. 1942/142841. 
158 HL. HM. Ein. 32. 1941/4393. csomó, szám nélküli anyag. 
159 HL. HM. Ein. 30. 1944/188581. 
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gyártás megalapozása és beindítása vonatkozásában, amit az időközben gyöke
resen megváltozott viszonyok közepette nem tudot t teljesíteni. A szerszámgé
pek, alkatrészek, nyersanyagok szállí tásának elmaradása következtében perma
nensen fennálló feszültség alapjaiban akadályozta meg a tervek megvalósítá
sát. Ennek volt a következménye az, hogy a közös gyártás három éves erőfeszí
tése is lényegtelennek ítélhető a német repülőgépipar teljesítménye mellett, 
amely még 1944. első negyedében is 5900, a másodikban pedig 8300 gépet állí
tott elő, e félévben 122,4%-kal többet, min t 1943. második felében.160 

A magyar gazdaság — s közte a repülőgépgyártás — hadi vágányokra állí
tása az ipar eltorzulását eredményezte azáltal, hogy döntően német, s csak tö
redékeiben magya r érdekek kiszolgálására rendezkedett be. Ezzel együtt azon
ban előidézett bizonyos fejlődést a termelés ezen szektoraiban. Viszont az alap
vető célt: a korszerű légierő megteremtésének technikai előfeltételeit, a modern 
repülőgépek tömeggyártását, az igények kielégítését nem tudta megvalósítani. 

Миклош Сабо 

РАЗВИТИЕ ВЕНГЕРСКОГО ВОЕННОГО АВИАСТРОИТЕЛЬСТВА 
Резюме 

В первой части своей статьи автор рассматривает состояние венгерского производства 
самолетов в 1938—1940 гг. В том числе он исследует вопрос о том, какие финансовые воз
можности были представлены так называемой «дьёрской программой» для венгерского оте
чественного производства самолетов. Автор показывает те обстоятельства, которые делали 
обоснованным, чтобы в Венгрии впервые в истории развитие ВВС опередило модернизацию 
танковых войск да и вообще сухопутных сил в целом. 

Затем автор рассматривает возможности и производственные результаты венгерской 
авиационной промышленности. Автор подчеркивает, что количественному и качественному 
развитию препятствовали уровень развития венгерской экономики в целом, относительно 
узкая емкость военной промышленности, а также скудная база отечественного сырья. 

Исследователь детально характеризует те финансовые усилия, в результате которых в 
1941—44 годах начался подъем венгерского самолетостроения. Автор дает общую оценку 
складывания бюджетного кредита, предоставленного авиации, и его использование. Он 
останавливается также и на тех причинах, которые вынудили компетентные круги Германии 
пойти на налаживание немецко—венгерского сотрудничества в области авиационной про
мышленности. 

Далее в статье излагается сущность договора о сотрудничестве, а также реальная его оценка 
с точки зрения Венгрии. Интересным в этой области является и тот факт, что несмотря на то, 
что компетентные сотрудники генерального штаба видели недостатки соглашения уже в 
момент его заключения, они всё же вынуждены были рекомендовать его принятие за отсут
ствием других возможностей. 

Между тем события, развертывавшиеся на фронте, принудили немецких специалистов по 
вооружению в феврале 1943 года расширить совместную программу до 2,7 миллиардов пенгё, 
хотя первоначально объем её составлял всего 1 миллиард пенгё. Однако несмотря на огром
ные материальные жертвы венгерская авиационная промышленность не могла выполнить 
предъявляемых к ней требований. Напрасно были созданы в 1944 году различные рабочие 
активы, узкое место промышленности, бомбардировка страны, эвакуация промышленных 
центров сделали невозможным осуществление и без того ирреальных целеустановок. 

Автор отдельно детально рассматривает те факторы, которые препятствовали осуществле
нию программы. Одним из решающих в числе их является то, что немецкая сторона — в 
результате решающего поворота, происшедшего в ходе войны, и вследствие всё более увели
чивающихся потерь — была вынуждена в более быстром темпе совершенствовать собствен
ную авиационную промышленность, в силу чего не могла выполнить взятые ею на себя обяза
тельства по поставке станков. А это в свою очередь сделало невозможным развертывание 
венгерского производства в запланированном темпе. 

100 А шбвоШк уН&вЬ&Ьогй <;бг1ёпе1;е . . . VIII к. 557. о. 
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В заключительной части статьи автор, опираясь на новейшие достижения исследований, 
суммирует производственные результаты венгерского самолетостроения на период 1941—44 
годов и делает на основании этого соответствующие выводы. 

Miklós Szabó 

DIE ENTWICKDÜNG DER MILITÄRISCHEN 
FLUGZEUGPRODUKTION IN UNGARN 

Resümee 

Im ersten Teil seines Aufsatzes prüft der Autor die Lage des ungarischen 
Flugzeugbaues in den Jahren zwischen 1938 und 1940. In diesem Rahmen erforscht 
er, was für finanzielle Möglichkeiten der Flugzeugbau in Ungarn durch das sog. 
,,Raaber Programm" hatte. Er legt die Umstände dar, welche begründeten, daß 
die Entwicklung der Luftwaffe in Ungarn, jetzt das erste Mal der Entwicklung 
der Panzertruppen und der ganzen Landstreitkräfte voraging. 

Dann untersucht er die Möglichkeiten und die Produktionsergebnisse der unga
rischen Flugzeugindustrie. Er weist darauf hin, daß der Entwicklungsstand der 
ungarischen Wirtschaft, die relativ enge Kapazität der Kriegsindustrie und der 
Rohstoffmangel der quantitativen und qualitativen Entwicklung eine Grenze 
setzten. 

Der Autor detailiert die finanziellen Anstrengungen, infolge deren der heimische 
Flugzeugbau in den 1941—44-er Jahren einen Aufschwung nahmen. Er faßt die 
Gestaltung und die Verwendung des Budgetkredits der Luftwaffe zusammen und 
schildert die Ursachen, die die Zuständigen in Deutschland zur Ausgestaltung der 
deutsch—ungarischen flugzeugindustriellen Zusammenarbeit gezwungen haben. 

Im folgenden Teil seines Aufsatzes legt er das Wesen des Kooperationsabkom
mens und dessen reale Wertung von ungarischer Seite dar. In diesem Zusammen
hang ist es interressant, daß die Zuständigen im Generalstab, obwohl sie die 
Schwächen des Abkommens bereits beim Abschluß des Abkommens erkannt haben, 
doch gezwungen waren, mangels einer anderen Möglichkeit es zur Annahme 
vorzuschlagen. Mittlerweile zwangen die Kriegsereignisse im Feld die Experten 
der deutschen Waffenindustrie, das gemeinsame Programm von ursprünglich einer. 
Milliarde Pengő im Februar 1943 auf 2,7 Milliarden zu erweitern. Dieser Erwar
tung konnte aber die ungarische Flugzeugindustrie nicht einmal unter den größten 
finanziellen Opfern entgegenkommen. Es wurden vergebens verschiedene Arbeits
gemeinschaften im Jahre 1944 gegründet, der Engpaß der Industrie, später die 
Bombardierung des Landes und die Dezentralisierung der Industrie machten die 
Verwirklichung der ohnehin irrealen Zielsetzungen unmöglich. 

Der Verfasser erörtert die Faktoren einzeln, die die Durchführung des Prog
rammes hinderten. Unter ihnen kann der entscheidendste Faktor gewesen sein, 
daß der deutsche Partner — infolge der ausschlaggebenden Wendung des Krieges 
und der immer größeren Verluste — uz raschen Entwicklung seinen eigenen 
Flugzeugindustrie gezwungen war, und so seinen Vertrags Verpflichtungen zur 
Lieferung von Werkzeugmaschinen nicht nachkommen konnte. Das machte aber 
die planmäßige Entfaltung der ungarichen Produktion unmöglich. 

Im abschließenden Teil seines Aufsatzes, faßt der Verfasser aufgrund der 
neuesten Forsohungsresultate die Produlktionsergebnisse der ungarischen Flug
zeugindustrie in den Jahren 1941—44 zusammen und zieht Schlußfolgerungen 
daraus. 
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KORNIS PÁL 

A VORONYEZSI FRONT OSZTROGOZSSZK—ROSSZOSI TÁMADÓ 
HADMŰVELETE A 2. MAGYAR HADSEREG IV. ÉS VII. HADTESTÉNEK 

MEGSEMMISÍTÉSÉRE* 
(1943. január 13—17.) 

A Voronyezsi Front 1943 januári osztrogozsszk—rosszosi támadó hadművele
tének előkészítését tárgyaló tanulmányunkban a rendelkezésre álló hiteles do
kumentumok alapján kimutattuk, hogy a támadó csapatok létszám tekintetében 
kisebbségben, tüzérség és harckocsik terén pedig legfeljebb másfélszeres túl
erőben voltak. Vagyis közel sem rendelkeztek olyan fölénnyel, mint amilyent 
a modern hadtudomány egy nagyobb szabású támadó hadművelet eredményes
ségéhez, elméletileg, feltétlenül szükségesnek tart. Az első kérdés, amit a had
művelet vizsgálatával kapcsolatban meg kell válaszolnunk, éppen az, hogyan 
lehetett ilyen körülmények között, egy széles víziakadályon keresztül támadást 
szervezni, és azt igen rövid időn belül sikeresen kifejleszteni. Ügy, hogy a Vo
ronyezsi Front vezetésének direktívái alapján az egész, a 40. hadseregre és a 18. 
lövészhadtestre eső kb. 300 km-es, és ebből a 2. magyar hadsereg által védett, 
csaknem 200 km széles arcvonal rendkívül nagymértékű meggyengítésével a 
két, összesen nem egészen 20 km-es áttörési szakaszon összpontosították erőik 
döntő többségét és ott olyan erőfölényt biztosítottak, mely megalapozta a tá
madás sikerének minden feltételét. Alaposan felkészültek a támadó hadműve
letre és ezt olyan rejtetten hajtották végre, hogy megindulása a teljes meglepe
tés erejével hatott és szinte sokkolta az erre fel nem készült védő csapatokat 
és vezetésüket. Ez utóbbit azért kell aláhúzni, mert az utólagos magyarázgatá
sok szinte kizárólag a katonák pánikba esésének tudják be a balsikert és meg
feledkeznek arról, hogy a katonák általában úgy harcolnak, ahogy a közvetlen 
elöljárók vezetik őket és ahogy a magasabb parancsnokok erre a csapatokat 
felkészítik. Azt természetesen nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem szá
moltak támadással. Erre utal, hogy a két hídfő sokkal erősebben volt csapa
tokkal megszállva, megerősítő eszközökkel ellátva, mint az arcvonal egésze. Itt 
lényegesen nagyobb volt a gyalogsági és tüzérségi sűrűség, a sztorozsevojei híd
fő mögött állt tartalékban a 700. német önálló harckocsidandár, 100 harckocsi
jával és rohamlövegével, a 88. német gyaloghadosztály egy, a VII. német hadtest 
sávjából átdobott ezrede, a scsucsjei hídfő mögött pedig (itt számolt jobban a 
német hadvezetés aktív szovjet tevékenységgel) a Cramer-csoport, a „B" had-

* A hadművelet előkészítését tárgyalja Komis Pál: A Voronyezsi Front támadó hadműveletének előkészítése a 
német „ B " hadseregcsoport déli szárnyának (2. magyar hadsereg, 8. olasz hadsereg részei) szétzúzására, (1943. ja
nuár) c. tanulmánya. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 3. sz. 432—462. o.) 
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seregcsoport egyetlen hadműveleti tartaléka. Ez a 168. német gyaloghadosztály
ból (egy ezred nélkül), a 26. német gyaloghadosztályból és az 1. magyar páncélos 
hadosztályból állt. A sztorozsevojei hídfővel szemben, a későbbi támadás fő
irányában, az első vonalban volt továbbá a 20. könnyű hadosztály tehermentesí
tésére a 14. és a 23. gyalogezred között a 429. német gyalogezred (168. gyalog
hadosztály.). A szovjet támadás a későbbiekben éppen ezen a két szakaszon 
bontakozott ki, a 20., 7. és 13., illetve Scsucsjénál a 12. és 19. könnyű hadosztá
lyok arcvonalán. 

Mielőtt azonban a 40. HDS és a 18. lövészhadtest erőösszevonását ismertet
nénk, tekintsük át röviden a támadás előkészítésének szakaszában történteket. 

A lövészcsapatok közül az arcvonalban levők, a vállalkozások végrehajtásán 
és elhárításán kívül, műszaki munkálatokat végeztek, felderítő és figyelőszol
gálatot láttak el, részleges átcsoportosításokat hajtottak végre és közben rend
szeres harckiképzést folytattak a védelem áttörésének és a támadás kifejleszté
sének gyakorlása érdekében. Az újonnan beérkezett csapatok végrehajtották a 
szükséges átcsoportosításokat és harckiképzést folytattak. A tüzérség január 10-
re elfoglalta új tüzelőállásait, az első lépcsőben támadó hadosztályok tüzérezre
dei már a hídfők területén. 

A 40. hadsereghez beosztott hardkocsidandárok a harckiképzés és az anyagi 
feltöltés elvégzése mellett elfoglalták összpontosítási körleteiket, a 116. hardko-
csidandár Ticsilha D 1 km erdőben már január 4-én; a 150. harckocsidandár 
január 10-én érkezett be Szeljavnoje-ba, a 86. harckocsidandár pedig a Zadon-
szkij-tanyára. 

A 40. hadseregnek megerősítésül adott és az állományába tartozó műszaki 
csapatok előkészítő munkálatokat folytattak a támadáshoz. Hidakat építettek a 
Donon, oszloputakat készítettek elő és tartottak karban, építették és erősítették 
az átkelés jégútjait, átjárókat nyitottak a saját aknamezőkön és a magyar állá
sok előtt. Csak a sztorozsevojei hídfőben 11 760 m összekötő árkot ástak, 32 
parancsnoki harcálláspontot és figyelőt építettek ki, tüzelőállásokat építettek, 
álcázóhálókat fektettek (1267 db-ot), fedezékeket, aknamezőkön átjárókat készí
tettek, egy 40 t és egy 60 t teherbírású hidat építettek, a jégutakat 12 t teher
bírásúra erősítették. Ezt csak azért említem részletesebben, hogy lássuk, néhány 
nap alatt is mennyi műszaki munkát lehetett elvégezni, téli körülmények kö
zött, fagyos földben. Csupán a sztorozsevojei hídfőben 34 000 aknát szedtek fél, 
melyek még a nyári harcokból maradtak a harcmezőn; 62 átjárót nyitottak az 
aknamezőkön a gyalogság és a harckocsik részére, a január 11-ről 12-re virra
dó éjszakán 33-^at.1 

A támadást tehát sokoldalúan és alaposan előkészítették. Sikerének legfőbb 
feltétele mégis az volt, hogy a döntő szakaszokon olyan túlerőt hoztak létre, 
amely megteremtette a siker alapjait. 

A magyar (és az olasz—német) csapatok az arcvonal mentén nagyjából egyen
letesen voltak elosztva, bár a sztorozsevojei hídfőben egy magyar hadosztály 
11 km-en, a scsucsjeiben 12 km-en védett (a kantemirovkai áttörésnél 20 km 
esett egy védő hadosztályra). Ezt használta ki a szovjet vezetés és az áttörési 
szakaszokon így a következő erőviszonyok alakultak ki : 

Sztorozsevoje Scsucsje Rosszos 
hadosztályok : 1 :3,5 1:2 1 :2,5 
tüzérség: 1 :10 1:7 1:7 

1 A 40. HDS. törzsének hadműveleti jelentései. A Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának Levéltára (a to
vábbiakban — AMO) 395. f. 9136 op. 132. gy. 
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a szovjet csapatok javára. Harckocsikban az áttörési szakaszokon döntő szovjet 
fölény volt, a védők oldalán az első lépcsőben egyáltalán nem voltak harc
kocsik, azok csak később kerültek bevetésre.2 

Ismétlem azonban, a szovjet lövészhadosztályok létszáma lényegesen kisebb 
volt a magyar könnyű hadosztályokénál. Fegyverzetük csak a lövegek és akna
vetők számát tekintve volt nagyobb. Minőség tekintetében minden téren különb, 
íme, a 40. HDS. lövészcsapatainak létszáma és fegyverzete a támadás kezdetén: 

• fő 
géppuska 

és 
golyószóró 

aknavető tábori 
löveg 

páncéltörő 
löveg 

25. gd. löv. ho. 9165 163 191 42 24 
107. löv. ho. 7191 241 176 44 21 
141. löv. ho. 7521 167 165 42 28 
305. löv. ho. 6606 241 168 39 23 
340. löv. ho. 6519 136 138 41 23 
322. löv. ho. 6539 113 126 24 20 
253. löv. dd. 4127 78 67 11 10 3 

Itt jegyzem meg, hogy a 7 lovashadtest állományába tartozó 83. lovashadosz
tály létszáma 4702 fő volt (a kell-állomány 4988-eal szemben), a lovashadtest 
teljes állománya (harckocsidandár, páncéltörő és légvédelmi tüzérezreddel stb.) 
14 464 fő és 11547 ló.4 

Nézzük meg a hadműveleti tervek és a kiadott harcparancsok alapján, mi 
volt a 2. magyar hadsereg ellen támadó két csoportosítás helyzete és parancs
nokainak elhatározása a hadműveletre. 

iA 40. HDS. arcvonalával a 9., 6., 20., 7. és 13. magyar könnyű hadosztályok 
álltak 'szemben. A 9. k.ho. a Gremjacsje—Alekszandrovika, a 6. k.ho. a Bors-
csevo—Arhangelszkoje, a 20. k.ho. a Pervoje Sztorozsevoje—Urivo Pokrovszkoje 
(kiz.) a 7. k.ho. az Urivo Pokrovszkoje—Gyevica, a 13. k.ho. a Mosztiscse— 
Kopaniscse szakaszon védett. A 40. HDS. parancsnoka, Moszkalenko vezérőr
nagy» úgy döntött, hogy támadását a sztorozsevojei hídfőből a 20., 7. és a 13. 
k.ho-ok ellen indítja meg, az áttöréstől É-ra eső 47 km-es és az attól D-re eső 
28 km-es szakaszok meggyöngítésével, erőinek döntő részét a hídfő 10—12 km-
es szakaszára összpontosítva. Célja az volt, hogy e csoportosítás szétzúzásával 
egyidejűleg nagy hídfőt vegyen birtokba a Don nyugati partján és érje el egy, 
a körülményektől függően Gorsecsnoje, vagy Valujki irányába kifejlesztendő 
következő hadművelet kifejlesztése számára az Arhangelszkoje — 180,3 map — 
— 205,7 map — Piatava—Drakino—Kresztyanszkij—Bikovszkij szovhoz—Novo 
Szoldatka—205,7 map—Ilovka—Viszokaja és Nyizsnajá Olsan—Blizsnyeje Szto-
janovo vonalat. Tevékenységével akadályozza meg az ellenség számára, hogy 
csapatokat dobhasson át a Délnyugati Front sikeresen kifejlődő hadműveletei
nek irányába és biztosítsa ellencsapásoktól a Voronyezsi Front déli csoportoší-

2 A Voronyezsi Front 1943. január 12—22-i támadó hadműveletének leírása, a 40. HDS. (és az 5. gd. HDS.) tá
madásának hadműveleti terve. AMO 203. f. 2843. op. 290. gy. 

3 A 40. HDS. harctevékenységének naplója. AMO 395. f. 9136. op. 185. gy. 
4 A 7. lovashadtest harcjelentései. AMO 0. gd. lov. hdt. f., 14 214 sz. sz. op. 0. gy. 105. 1. 
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tását. Ez megfelelt a Front eredeti elképzelésének, hogy a 40. hadsereg csapatai 
lőerőikkel Bolgyirevka—Krasznij irányába támadva Alekszejevka körzetében 
egyesüljenek a 3. harckocsihladsereg délről átkaroló csapataival és kerítsék be a 
magyar—olasz csapatokat. Egyidejűleg déli irányú kisegítő csapással, Osztro-
gozsszknál találkozva a 18. lövészhadtest csapataival, zárják gyűrűbe és diara
bolják részekre a Don mentén védő magyar egységeket. A hadműveleteknek 
az adott még különös jelentőséget, hogy így jöhettek létre az előfeltételei a 2. 
magyar hadseregtől északra védő 2. német hadsereg, tehát az egész „B" hadse
regcsoport szétzúzásának, hogy a Don és az Oszkol által határolt terület birto
ka megteremtette mind a Kurszk, mind a Harkov elleni további hadműveletek 
lehetőségét és hogy az itt keresztül vezető vasútvonalak igen nagy jelentőségűek 
voltak a csapatok ellátása számára. Egyidejűleg elvágta az összeköttetést a „B" 
hadseregcsoport és a Donyec medence között. Közbevetőleg említem meg, hogy 
a támadás megszervezése folyamán rendkívüli nehézségeket jelentett, hogy a 
Don keleti partján igen gyenge volt a vasúthálózat, ezért kellett egyes csapa
toknak — mint a 7. lovashadtest példáján említettem — többszáz km-t menet
ben megtenniük, más egységek pedig, mint a 4. harckocsihadtest, be se érkeztek 
a támadás időpontjáig. 

Mit jelentett az erők döntő részének az áttörés mintegy 10 km-es szakaszán 
való összpontosítása? Azt, hogy a 40. HDS. parancsnoka úgy határozott, hogy 
az áttöréstől északra eső Kremencsug—Kamenka—Nyizsnaja Aljonka—Anoski-
no (kizárva) 47 km-es vonalat a 141. löv. ho. egy lövészezredével, tanzászló
aljával, géppuskás zászlóaljával és a tüzérezred egy osztályával szállja meg 
(tartalékban egy zj. és egy 45 mm-es pct. á. üteg), avval a feladattal, hogy a tá
madás megindulásakor összes fegyvereivel tüzelve akadályozza meg, hogy a ma
gyar vezetés erről a szakaszról (a III. hadtest 9. és 6. hadosztálya) erőket von
hasson el az áttörési szakasz megerősítésére. 

Ugyanez történt a 28 km-es Ivanovszkij (kizárva)—Petropavlovszkoje—Ko-
paniscse—Podlesznij terepszakaszon, ahol Daskevics alezredes harccsoportja 
(a 25. gárda- és a 107. löv.ho-ok tanzászlóaljai, a HDS. záróosztag, a 169. löv.e.tü. 
[76 mm] és av. [120 mm] ütegei, a 107. löV.ho. 45 mm páncéltörő ágyú ütege — 
tartalék egy HDS. páncéltörő puskás zászlóalj) hasonló feladattal védett. 

Minthogy a 4. harckocsihadtest nem érkezett be és evvel az É-ról való bizto
sítás gyengült, a hadseregparancsnok kénytelen volt a támadó jobbszárny mö
gött még egy védelmi terepszakaszt kijelölni, hogy azt ellenlökés ellen biztosít
sa. Ez a 14. páncélvadász dandárból és a 305. löv.ho. tanzj-ából állt. Itt talál
kozunk először a páncélvadász dandárokkal, melyek közül több is vett részt a 
Voronyezsi Front hadműveletében. (A tájékoztatás kedvéért, miután a háború 
befejező szakaszában már nem voltak ilyenek, szervezésük az 589. oldalon lát
ható!) 

Egy ilyen alakulat jelentős páncélelhárító erőt képviselt, ennek következmé
nyei a későbbiekben nagy súllyal estek latba a magyar—német páncélos erők 
megsemmisítésében. 

így, a 40. HDS. parancsnokának, aki a lövész erők közül a két, együtt 75 km-
nyi védelmi terepszakaszon csak egy lövészezrednyi erőt használt fel, igen ke
vés tüzérséget (57 löveget és 82 mm-en felüli aknavetőt, azaz 0,75/km-t), harc
kocsit egyáltalán nem, az áttörés 10 km-es szakaszán öt löv.ho. (egy ezred nél
kül) és egy löv.dd., 164 harckocsi (a valóságban valamivel kevesebb, mert kb. 
10 nem volt üzemképes)5 és hozzávetőleg ezer lg. és av. állt rendelkezésére. 
Mintegy 250 ágyú (122 és 152 mm-es) lőtt közvetlen irányzással. 

5 AMO 203. f. 284?. op. 290. gy. 
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A hadművelet elgondolása az volt, hogy a tüzérség és az aknavetők tömeges 
alkalmazásával a 187,7 map — Goldajevka arcvonalon teljesen lefogja a magyar 
védelmet és erőteljes támadást fejleszt ki Repjevka irányába. A hadművelet 
mélységét 60—70 km-re tervezték. így a 40. HDS. két lépcsőben építhette fel 
támadását, az első lépcsőbe a 141. löv.ho. (egy ezred, a tan- és gp. zj^ak és a ho. 
tü.e. egy osztálya nélkül), a 25. gd. löv.ho., a 107. és 340. löv.ho-ok, a 86., 116., 
150. hk. dd-ok, a 16. páncélvadász dandár, a 4. műszaki dandár, a 14. mű.zj. és a 
15. hidász zj. került, a légvédelem és a tüzérség csapatain kívül, amelyeknek 
csoportosítását előző tanulmányunkban már vázoltuk. A 2. lépcsőben a 305. löv. 
ho. és a 253. löv. dd. támadott és a HDS. sávjában volt még a 322. lövészhad
osztály is, a front tartaléka. Ez már olyan nagy erejű csoportosítás volt, amely
nek a gyenge magyar védelem nem állhatott ellen. 

A hadművelet előkészítését tíz napra tervezték. Ez alatt kellett a csapatok 
szállítását, átcsoportosítását, váltását végrehajtani, felkészíteni és kiképezni 
azokat a hadműveletre. Megtartani a parancsnoki szemrevételezéseket és a fegy
vernemek együttműködését megszervezni a terepen, felderíteni az ellenséges 
tüzrendszert, megszervezni a vezetést, berendezni a figyelőket és harcálláspon
tokat. Elő kellett készíteni az átkeléseket, végrehajtani dezinformálás céljából 
az álcázási rendszabályokat és végül, a csapatoknak elfoglalni megindulási kör
leteiket a támadáshoz. 

A hadművelet végrehajtását Moszkalenko vezérőrnagy három ütemben kép
zelte el. Az elsőben, az első napon 2 órás tüzérségi előkészítés után az első lép
csőben támadó hadosztályok megrohamozzák a peremvonalat, birtokba veszik 
a harcászati mélységet, majd a második lépcső bevetésével továbbfejlesztik a 
támadást. A második ütemben, a 2. és 3. napon, a főerők kifejlesztik a támadást, 
a harmadik ütemben, a támadás 4. napján pedig elérik a hadművelet céljául 
kijelölt terepszakaszt. 

Ha a valóságban természetesen nem minden pontosan a tervben előirányzot
tak szerint történt is, az egész hadművelet akkor tekinthető át legalaposab
ban, ha végignézzük a csapatoknak adott feladatokat. 

1. A 141. lövészhadosztály a 104. lövészdandár (60. HDS.) egy zászlóaljával, 
egy fegyelmező zászlóaljjal, egy harckocsiszázaddal, a 16. páncélvadász dandár
ral, a 493. HDS. aknavető ezreddel, egy osztály M—30, egy osztály M—8 sorozat
vetőivel áttöri az ellenség védelmét a 187,7 map É 2 km — mezei útkereszteződés 
{187,7 map Ny 500 m) szakaszon és megsemmisíti azt a Pervoje Sztorozsevoje 
D 2 km — 176,3 map ellenálliási gócokban. A nap végéig főerőivel a 176,3 map 
ÉNy-i szegélye — 186,8 map K-i szegélye vonalra jut ki, arcvonallal É-ra. A 
hadmüvelet második napján készen áll a támadás továbbfolytatására Pervoje 
Sztorozsevoje Ny-i és DNy-i irányban való átkarolásával, elfoglalja Pervoje 
Sztorozsevojét, majd kijut és megerősíti a 195,0 map — Masztjugino (kizárva) 
szakaszt. A főcsapást a hadosztály két ezredével a bal szárnyon méri, Pervoje 
Sztorozsevoje D és DNy-i irányban való megkerülésével. Kiegészítő csapást 
mér a fegyelmező alegységekkel a község középpontjába. Napi feladatának telje
sítése után a 16. páncélvadász dandárt a horhosok (176,3 map D 1,5 km) térsé
gében átadja a 253. lövészdandár parancsnokának. 

Megindulási állását a hadmüvelet megkezdése előtti éjszaka, saját árkaiban 
foglalja el. 

Harcálláspont: erdő, Ticsiha Ny, figyelő: 187,7 map. 
A harcálláspont áthelyezésének iránya: 187,7 map — 176,3 map. 
2. A 25. gárd'a-lövészhadosztály, a 116. harckocsidandárral, a 805. tarackos 

tü.e.Hdel a 322. lövJho.tü. ezredével, a 253. löv.dd. egy tüzérosztálya, a 4. gárda 
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pot.tü.e., egy front aknavető ezred, négy M—30, két M—13, két M—8 sorozat
vető osztállyal, egy műszáki zászlóaljjal áttöri az ellenség védelmét a 185,6 map 
É-d szegélye (185,6 hárp. É 1 km) — 185,6 map ÉNy-d szegélye (Orehovaja li
get DNy 600 m) arcvonalon. Megsemmisíti az ellenséget a 185,6 map K-i szegé
lye — 172,7 map — Dovgalevka és 171,3 map megerősített körletekben. A nap 
végéig főerőivel birtokba veszi 186,8 map, Veszelij Hutor, Dovgalevka, 178,1 
map (kiz.) vonalat. Főerőivel csapást mér Dovgalevka körzetéből 178,1 map — 
Boldirevka irányba és a 340 löv. ho-lyal együttműködésben elfoglalja Boldirev-
kát. Felkészül folyamatos támadás kifejlesztésére a hadművelet 2—4. napja kö
zött Rodniki—Szkorickoje—Repjevka irányban. A hadművelet 2. napjának vé
gére kijut a Piatava (kiz.)—Gaj'kov szakaszra, a 3. nap végére a mezei csűr 
(Piatava Ny 3 km) — 202,8 map — 208,2 map — Kaszjánov—Repjevka sza
kaszra. 

A hadművelet végére elfoglalja a 202,8 map — 2018,2 map — 195,3 map — 
181,9 map — Drakino—Kresztyanszkij vonalat. 

A főcsapást a jobb szárnyon, Dovgalevka irányában méri. A közelebbi fel
adata: birtokba veszi a 172,7 map, 171,3 map K-i lejtőit, ezután támadását to
vábbfejleszti Dovgalevka—Veszelij Hutor irányában. Az első napi feladat tel
jesítése után a 116. hk. dd-t átadja Dovgalevka körzetében a 253. löv.dd.pk. 
alárendeltségébe. 

Megindulási állásként a támadás előtti éjszaka saját árkait foglalja el. 
Harcálláspont: erdő, Szeljavnoje; figyelő: három liget és 185,6 map. 
HÁ előrevonás tengelye: Dovgalevka, Rodnyiki, Fabrickoje. 

3. A 340. löv.ho. a 150. hk. dd-ral, két páncéltörő tüzérezreddel, a 839 tar.tü. 
ezreddel, a 305. löv.ho. tüzérezredével, egy front aknavető e-áéí, négy M—30 
sv. osztállyal, két M—13 sv. osztállyal, egy M—8 sv. osztállyal, egy utász zj-jal 
áttöri az ellenség megerősített védelmét az Uriv É-i része — Goldajevka temp
lom (kiz.) szakaszon. Megsemmisíti az ellenséget a 160,2 map és Boldirevka 
támpontokban. A nap végéig kijut a 178,1 map — Boldirevka szakaszra. 

A hadművelet 2. napjától készen áll a bevetésre Lesznoje-Ukolovo—Afanasz-
jevka irányba. A 2. nap végéig eléri a Zaversje—Ternovoje vonalat, a 3. nap 
végéig a Palnyikovo—Subnoje arcvonalat, a hadművelet végéig kijut a 213,3 
map (Afanaszjevka ÉNy 6 km) — Ilovka vonalra. Főcsapását középen méri a 
160,2 map irányában. 

Közelebbi feladata a 160,2 map K-i szegélyének elfoglalása. A továbbiakban 
továbbfejleszti támadását Boldirevka elfoglalására. 

Napi feladatának teljesítése után az 1207. pct. tü. ezredet Boldirevka körzeté
ben átadja a 305. löv.ho.pk. alárendeltségébe Megindulási állásait a támadás 
előtti éjszakán foglalja el az árkokban. 

Harcálláspont: horhos 164,9 map D, figyelő: Uriv. 
HÁ előretelepülésénék tengelye: Boldirevka, Prilepi, Lesznoje-Uikolovo, Afa

naszjevka. 

4. A 107. löv. ho. a 86. 'hlk.dd-ral, az 512 tar. tü. ezreddel, két pct. tü. ezreddel, 
egy HDS. av. ezreddel, két M—30, egy M—13 sv. o-val, egy utász zj-jal Golda
jevka D-i résziétől a 158,0 map általános irányba támad, megsemmisíti az ellen
séget liget Gyevica É — 158,0 map — Gyevica ellenállási fészkeiben. Az első 
nap végéig a hadművelet kijut a 154,2 map Ny-i lejtője, Peszkovatka, Kálinyin, 
118,7 map arcvonalra, elfoglalja a Potudan folyó átkelőhelyeit Jezdocsnojenál. 
Készen áll a hadművelet 2. napján Osztrogozsszk elfoglalására és erőinek egy 
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részével Korotojak Ny és DNy^ról való körülzárására. A 3. és 4. napon birtok
ba veszi Viszokaja és Nyizsnaja Olsanyt. 

A f őcsapást Goldajevka D-i szegélye irányából méri Gyevica ÉNy-ról való 
átkarolásával a 158,9 map-ra. Egyidejűleg erőinek egy részével (egy megerő
sített zj.) megtámadja Gyevicát az erdő Gyevica DK-től a 118,7 map irányában. 

Közelebbi feladata Gyevica É erdő elfoglalása, a továbbiakban továbbfej
leszti támadását a 158,0 map-ra. Megindulási állását az árkokban a támadás 
előtti éjszaka foglalja el. 

Harcálláspont: Troickoje; figyelő: Goldajevka, Doniscse. 
HÄ. előrevonás tengelye: Peszkovatka—Osztrogozsszk. 

5. Daskevics alez. csoportja: 1. a védőterepszakaszok ismertetésénél. Harc
álláspont: Zadonszkij. 

6. A 253. löv.dd. a HDS. második lépcsőjében támad a 25. gd. löv. ho. jobb 
szárnya mögött. Miután a 141. löv.ho. és a 25. gd.löv.ho. a horhos (Dovgalevka 
Ny. 4 km) Ny-i partját elérték, a 141. löv. ho. és a 25. gd. löv.ho. csatlakozásán 
támad 186,8 map—189,2 map irányba. A nap végéig kijut a 186,8 map Ny-i 
lejtője vonalara és megakadályozza az ellenlökést Oszinko és erdő Oszinkó K 
irányból. Felkészül a hadművelet 2. napján folytatni támadását Piatava irányá
ba és a 2. nap végéig birtokba veszi Masztyuginót, a 205,7 map-ot, Piatavát, ahol 
szilárdan megerősíti magát és készen áll az ellenlökés visszaverésére. 

A támadás kezdetétől a dandár állományába megy át egy páncélvadász dan
dár a 141. löv.ho-tól a horhos (Dovgalevka K 4 km) területén és a 25. gd. löv. 
ho.-tól a 116. hk.dd. egy hk.zj.-a Dovgalevka körzetében, ha a 25. gd. löv.ho. 
napi feladatát teljesítette. 

Harcálláspont: erdő Ticsiíha Ny déli része; figyelő: 185,6 map. 
HÁ. előrevonás tengelye: Dovgalevka. 

7. A 305. löv.ho. a HDS. 2. lépcsőben a 25. gd. löv.ho. és a 340. löv.ho. csatla
kozásán támad. A hadművelet 2. napján határozott támadást indít 178,1 map, 
Boldirevka szakasztól Uszty Murovljaruka—Krugloje irányába. A 2. nap végéig 
kijut a Gajkov (kiz.)—Uszty Murovljanka szakaszra. A 3. nap végéig birtokba 
veszi Komszomolec, Kiszeljevka, 219,3 map-ot. A hadművelet végére kijut a 
Kresztyanszkij (kiz.), Novo Szoldatka, 223,3 map (Urakovo Ny 3 km) szakaszra. 

A támadás kezdetekor Boldirevka térségében a 340. löv.ho.-tól a pct. tü.e. 
a ho. állományába megy át. 

Harcálláspont: Ticsiha, figyelő: 25. gdl löv.ho. pik-kal együtt. 
HÁ. előrevonás tengelye: Ticsiíha—Szeljavnoje—Uriv—Boldirevka—Uszty 

Murovljanka—Kiszeljevka. 

8. A harckocsihadtest a 25 gd. löv.ho. és a 340. löv.ho. áttörésén át erőteljes 
támadást fejleszt ki Repjevka irányába . . . A 3. nap végéig kijut Osztrogozsszlkig, 
erőinek egy részével készenlétben Korotojak megtisztítására. Megindulási hely
zetét a hídfőben a támadást megelőző éjszakán foglalja el. (A hk. hdt. nem ér
kezett be és nem vett részt a hadműveletben.) 

9. A 322. löv.ho. a HDS. tartalékában Anoskino, Sztaraja Hvorosztany, Jer-
molovka körzetében marad. 

HÁ. : Anoskino. 

— 592 — 



10. Tüzérség 
Tüzérségi előkészítés: 2 óra. 
Lefogni és rombolni az ellenség megerősített állásait az áttörés szakaszán 

187,7 map — Goldjevka. 
A tüzérségi támadással biztosítani kell az ellenség egész harcászati mélységé

nek elfoglalását és a kijutást a Pervoje Sztorozsevoje, 186,8 map, Boldirevka, 
154,2 map, Peszkovatka,, Kalinyin, 118,7 map terepszakaszra. 

Megakadályozni az ellenség ellenlökéseit Oszkino, erdő (Oszkino K 1 km.) 
körzetéből Dovgalevka irányába és Boldirevka körzetéből Dovgalevka és Gol-
dajevka, valamint Peszkovatka körzetéből Goldajevka irányába. 

Szakadatlan tűzegyüttmüködéssel és a harckocsitámogatás lövegeivel biztosí
tani a harckocsik harcát a ho.-ok szakaszain. 

Hadsereg tüzércsoport : 
Összetétel: 142. és 93. Fővezérségi tartalék ágyús tüzérezred., 76.,gárda. á. tü.e., 

522. Fővezérségi Tartalék legnehezebb tarackos tüzérezred 1. osztálya és 1148. 
Főv. T. legnehezebb tarackos tüzérezred, 2. osztálya, 1156. Fővezérségi tartalék 
ágyús tüzérezred 1. osztálya. Parancsnok: a 10. tüzérhadosztály parancsnoka 
(Huszid ezds.). 

Lefogja az ellenség tüzét Oszkino, Masztjugino, Dovgalevka, Boldirevka, Pesz
kovatka körzetében. Szétrombolja és lefogja az áttörés szakaszán a legjobban 
megerősített pontokat a 185,6 map Ny-i lejtő—Gyevica szakaszon. A hadművelet 
első napján kész folyamatos tűzösszpontosításokkal kísérni a hk. hdt . -e t . . . 

A tüzérségi előkészítés ideje alatt a 253. lev. dd.tüzér- és aknavető osztályai 
és a 322. löv.ho. tüzérezred tüzérsége a 25. gd.lov.ho. szakaszán, a 305. löv.ho. 
tüzérezrede a 340. löv.ho. szakaszán kerülnek bevetésre. 

11. Légierő. 
A hadművelet első napjának hajnalán csapásokat mér az ellenség törzseire és 

vezetési pontjaira: Oszkino, Masztjugino, Pervoje Sztorozsevoje DNy-i szegélye, 
Veszelij Hutor, Boldirevka, Kalinyin, Isztobnoje körzetében. 

A gyalogság rohamozó tevékenységének kezdetétől 'két órán át szakadatlanul 
a harcmező felett tevékenykedik a 25. gd.löv.ho., a 340. löv.ho. és a 107. löv.ho. 
szakaszán. 

Megakadályozza az ellenséges tartalékok előrevonását Jafolocsnoje, Oszkino, 
Nyikolszkoje, Kocsatovka, Szinyije Lipjagi, Krasznolipje, Repjevka, Osztro-
gozsszk irányokból. 

Fedezi a hk.hdt. megindulási ál lását . . . 
A hadművelet második napjától együttműködik a harcmezőn a földi csapa

tokkal. Megakadályozza az ellenséges tartalékok előrevonását Oszkino, Nyi
kolszkoje, Kocsatovka, Gorsecsnoje, Isztobnoje, Repjevka irányokból. 

A hadművelet második napjának reggelétől csapásokat mér az ellenség tör
zseire Osztrogozsszkban. 

12. Műszaki csapatok. 
Előkészíti a hídfőt a hadosztályok első és második lépcsőinek támadásához; 

legalább három harckocsiátkelőhelyet készít elő Ticsiha, Szeljavnoje, Uriv kör
zetében. Biztosítja a gyalogság és a harckocsik áthaladását az aknamezőkön és 
az ellenség'megerősített védőövén. Biztosítja a csapatok megkapaszkodását az 
elfoglalt terepszakaszokon. 

13. Vezetés. 
A hadseregtörzs harcálláspontja: Pocsepszkoje. Figyelő: erdő Ny-i széle (Ti

csiha Ny) — 164,9 map. Jelentésgyűjtő pont a gyalogság előnyomuló csapatait 
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követi; híradás rádión, vezetéken és mozgó eszközökkel. A vezetékes híradást 
meg kell ismételni repülőgépekkel, gépkocsizó és lovas híradó tisztekkel.6 

Hasonlóképpen (nem véletlenül, mert az elgondolás a Front pk.-tól, sőt a Fő
hadiszállás képviselőitől eredt) járt el a 18. lövészhadtest parancsnoka, Zikov 
vörgy. is. 

Vele szemben a 10., 12., 19. és 23. magyar könnyű hadosztályok, s ettől délre 
a már említett olasz—német csapatok védtek, összesen négy hadosztályával és 
egy dandárjával szemben legalább hét had osztálynyi erő védett az első vonal
ban. Nyilvánvaló, hogy létszám tekintetében a 18. löv.hdt. lényegesen elmaradt 
a szembenálló csapatoktól. A hdt. pk.-a itt is úgy döntött, hogy erőinek döntő 
részét nagyon keskeny szakaszon összpontosítja, és az áttörés 8 km-es sávjában 
hozza létre a lehetséges legnagyobb erőfölényt. Mint már említettük, ez a had
osztályok számában kétszeres, tüzérségben hétszeres, harckocsikban (a Cramer-
csoportot nem számítva) döntő fölény volt. Az áttörés döntően a 12. k.ho., rész
ben a 19. k.ho. arcvonalán történt. 

Meg kell jegyezni, hogy a 18. löv.hdt. arcvonalának déli szárnyán még egy ki
segítő csapást mért a 3. olasz hegyi ho. ellen és az attól délre eső terepszakaszt 
is védte. Mi csak a 2. magyar hadsereg elleni támadó tevékenységgel foglal
kozunk behatóbban. 

A 18. löv.hdt.-nél az előkészületek lényegében megegyeztek a 40. HDS.-nél 
már említetettékkel. A hdt. pk.-a, Zikov vörgy., a Front parancsának vétele után 
január 3-án megparancsolta, hogy minden lövJho., a löv.dd., a hk.dd.-ok és a 
műszakiak, valamint az összes támadó erők január 3-a és 5-e között hajtsák 
végre: 

1. az ellenség védelmének felderítését és alapos tanulmányozását, tűzrendsze
rének mind a peremvonalban, mind a mélységben való felderítését, műszaki 
rendszerének, a peremvonal előtti aknamezőknek, továbbá a terepnek mind az 
előtérben, mind a mélységben való felderítését. 

2. válasszák ki a megindulási állásokat a gyalogság és a harckocsik részére 
és az előrevonási útvonalakat. 

3. a vezetési pontok kiválasztását. 
4. a tűzvezetési pontok, tüzelőállások kiválasztását, berendezését stb.7 

Január 9-én a 18. hdt.pk., kiadta a 007. sz. harcintézkedését, mely szerint a ja
nuár 2-ról 3-ra virradó éjjel az ellenség aláásta a Liszkitől D-re lévő vasúti híd 
partmenti alapjait és előkészíti a pillérek rombolását. Ezért a híd alapjainak 
megóvása és mindenfajta rombolás megakadályozása érdekében a Front pk. pa
rancsa alapján megparancsolta, hogy 1943. I. 10-én részleges hadműveletet kell 
végrehajtani Szvoboda körzetében, avval a feladattal, hogy Liszki állomástól 
D-re a Don partján a híd előtt állásokat vegyenek birtokba. 

A hadművelet végrehajtásaihoz a 309. lov.ho.pk.-nak 1,5—2 század erőiben 
megerősített osztagot rendelt alá az 1/957. löv.e.-től; megerősítő tüzérséget a 
161. löv.ho. állományából három üteg 122 mm tarack, két üteg ágyú, egy páncél
törő tüzérosztály, három üteg 122 mm aknavető, egy 82 mm av.szd. és egy M—13 
sorozatvető osztály erőben, valamint a páncélvonat tüzérséget Szvoboda kör
zetében. 

Elrendelte, hogy az elfoglalt híd előtti állásokat feltétlenül saját kézben kell 
megtartani, az alegységek az állások elfoglalása után készen kell, hogy álljanak 

0 A 40. HDS. sztorozsevojei hídfőből indítandó támadó hadműveletének hadműveleti terve. AMO 203. f. 7000. 
*z. op. 20. gy., 3—13.1. (Megtalálható 395. f. 9136. op. 135. a. gy. alatt is, de a hadseregparancsnok eredeti hadmű
veleti térképe az előző okmányban). 

7 A 18. löv. hdt. szigorúan titkos és titkos iratai. AMO 18. löv. hdt. f. C447. sz. sz. op. 3. gy. 18.1. 
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az összes, Szvoboda körzetében lévő tűzeszközökkel a Don É-i partjánál védeni, 
beleértve a géppuskák, golyószórók és 50 mm-es aknavetőik tüzét. 

A megerősített osztagnak nem kellett Liszki falut elfoglalnia, de feltétlenül 
meg kellett a híddal közvetlenül szomszédos szakasz védelmét szerveznie. Ezért 
spanyollovasokat, aknákat kellett telepítenie és 45 mm-es pct. lövegeket, vala
mint 1—2 ezredlöveget átvinnie a túlsó partra. A támadás kezdete előtt, melyet 
a. 309. löv.ho.pk.h.-e, Dremin ezredes vezetett, tüzérségi tűzzel meg kellett sem
misíteni a 186,0 map-on, liszki É-i részén Zaluzsnojéban és a Szvobodától D-re 
eső parton lévő tüzérséget.8 

A 18. löv.hdt. pk.-ának elgondolása a január 14-én indítandó támadó hadmű
veletre a következő volt : 

A hadtest f őerőivel a 79,2 map—175,4 map szakaszon tör át a harcászati mély
ségbe és a nap végére eléri a 150,6 map, Mihajlovszkoje, Jekatyerinovka, 
177,0 map, „Vörös ekék" kolhoz vonalat, a továbbiakban, együttműködve a 40. 
HDS. és a 12. hk. hdt. csapatrészeivel, bekeríti és megsemmisíti a 10., 12. és 
19. k.ho.-okat és eléri a Kopaniscse—Szrednyeje Voszkreszenszkoje—Blizsnyeje 
Sztojanovo—Dobrovoljec—Grecsaskov—Arbuzov—Kovaljov—Karausnyik— 
Kulasovka—Rosszos É terepszakaszt. 

Az egyik lövészhadosztállyal (egy ezred nélkül) kisegítő csapást mér a 3. olasz 
hegyi hadosztály megsemmisítésére és a támadó jobbszárny-csapatoknak ellen
csapás elleni biztosítására, együttműködésben a 3. hk.HDS. 180. löv.ho.-ának 
északi irányban mért csapásával. 

Harcrendjét két lépcsőben építette fel. Az első lépcsőben két löv.hadosztály 
és egy lövész dandárral. Egyidejűleg az arcvonal többi szakaszán, a Kalács— 
Szvoboda—Peszkovatka—Nyizsnáj Ikorec — a Don DK-i partja — Nyikola-
jevka— Novaja Kalitva (kiz.) — a Don K-i partja, lefogja az ellenséget. 

Itt, mint azt a védelmi arcvonalszakaszok ismertetésénél meglátjuk, megint 
igen nagy erőösszpontosítást hozott létre, a másodrendű irányok meggyengíté
sének rovására. A 2. magyar hadsereg 1,5 k.ho.-ból álló védelme ellen az 1. lép
csőben két lövészhadosztály és egy dandár, a második lépcsőben egy további ho. 
támadott. A tüzérség döntő része ugyancsak a 8 km-es áttörési szakaszra össz
pontosult. 

Az egyes támadó egységek feladata a következő volt : 
1. A 129. lövészdandár egy harckocsiszázaddal, egy légvédelmi tüzérosztállyal, 

egy Főp. T. tarackos tüzérosztállyal a Don-völgyteknő, 160,7 map DNy-i lej
tője szakaszon tör át, csapását a bal szárnyon Mihajlovka—Kolomejzovo—Po-
pasznoje—Svedovo—Krepicski irányba mérve; a nap végéig elfoglalja 159,6 
map-ot és Milhajlovkát, a továbbiakban Kolomejzovora és Popasznojera támad. 

A védőcsapatok biztosítják a támadás jobb szárnyát és a 10. magyar k.ho. 
Don Ny-i partján védő csapatainak bekerítését és megsemmisítését. 

Sávhatár balra: Duhovoje (kiz.)—Scsucsje (kiz.)—tej farm (kiz.)—197,5 map 
•(kiz.)—Popasznoje—Krinyica—Szrednaja Voszkreszenszkaja. 

2. A 309. löv.ho. (hét löv.zj.-jal) a „Kiiment Vorosilov" önálló harckocsiez
reddel, a 10. páncélvadász dandárral, egy Igv.tü.e.-del, egy utász zj-jal, egy pct. 
tü.e.-del, egy 120 mm aknavető csoporttal a 177,4 map irányában támad, csapá
sát a bal szárnyon vezeti a Milhajlovszikij (kiz.)—Jekatyerinovka szakasz elfog
lalására és a 161. löv.ho. balszámyon való harobavetésénék biztosítására. A to
vábbiakban Petrovszkaja— 221,4 map—Scserbakovo—Blizsnyeje Sztojanovora 
nyomul előre. 
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Sávhatár balra: 156,1 map—Scsucsje—Petrovszkaja—Jaszenova—Jarki—No*-
vaja Szotnya állomás, . 

3). A 219. lövjho. a 96. harckocsidandárral, a 6. páncélvadász dandárral, egy 
Igv.tü.ezreddel, egy tarackos tüzérosztállyal, a 496. aknavetőezreddel (36 cső) és 
egy utász zj.-jal a 174,6 map irányába tör át és elfoglalja Jekatyerinovkát és 
a 177,0 map-ot. A továbbiakban a Don K-i partján védő csapatokkal együtt
működve Kozki—Verhnyije Marki—„Druzsnij" kolhoz-ra nyomul előre. 

Sávhatár balra: Krasznij Kurgan (kiz.)—Nikolajevka—175,4 map—Marki— 
Judino—Szaguny. 

4. A 161. lövJho. a 192. harckocsidandárral (egy szd. nélkül), egy pct.tü.e.ndel, 
egy lgv.tü.e.-del és egy utász zj.-jal megindulási állást foglal el erdő Duhovoje 
É területén. 

A peremvonal áttörése és az ellenség védelmének mélységébe való betörés 
után a 309 löv.ho. a nap végéig eléri a Mihajlovszkij—„Március 8." kolhoz te
repszakaszt. A második nap reggelén a 309. löv.ho. bal szárnyán „2. ötéves terv" 
kolhoz—Volcsje irányban tör előre és a nap végéig elfoglalja a Krutec—Volcsje 
terepszakaszt. 

A továbbiakban a 12. harckocsihadtesttel Kamenka—Gyegtyamij irányba tá
mad. 

Sávhatár balra: 156,1 map—Jekatyerinovka (kiz.)—Volcsje—Kamenka—Kar-
penkovo—Kolesznyikov. 

5. A 270. löv.ho. (egy ezred nélkül) kisegítő csapást mér erdő Ruszkaja Buj-
lovka É térségéből Ukrainszkaja Bujlovka irányába, elfoglalja Zaprinot és Ku-
sint és a 180. löv.ho.-lyal együttműködésben megsemmisíti a körülzárt olasz és 
német csapatokat. 

Hogy nyomon követhessük az erőösszpontosítás mértékét, nézzük meg, milyen 
erőben látták el feladatukat a Don keleti partját védő csapatok. (Kizárólag a 
2. magyar hadsereggel szemben.) 

Fokrovszlkoje állomás—Kalács—Szvoboda (kiz.): egy tanzj. 
Szvoboda—Peszkovatka (kiz.): a tiszthelyettesi tanfolyam és egy páncélvonat

osztály. 
Peszkovatka—Nyizsnij Ikorec: egy gép.löv.zj. (192. hk.dd.). 
Ez az erő állt szemben hozzávetőleg a 10. k.ho-lyal. Majd az áttöréstől délre 

eső szakaszon, a 19. k.ho. egy részével és a 23. k.ho-lyal szemben: 
Nikolajevka—Oszinovka: egy kik.zj. egy géppuskásszd., egy lángszórós szd-T 
Vlagyimirovka : egy géppisztolyos század 
Don-kanyar Prijarig: egy gázvédelmi szakasz, egy löv.zj. 
Erdő, Novaja Mihajlovszkaja É—Grany (kiz.): egy löv.szd., egy záróosztag 
Grany: egy löv.zj. és egy gázvédelnii szd. 
Pokrovka—Pereboj: egy tanzj. 
Bjeloje tó—Sztupino: egy gázvédelmi század 
Don-kanyar, Sztupinótól délre: hat löv.szd. 
Putyilo tói—Szlatoje tó—Dafoka: egy tanzj. egy tü.o., hat 120 mm av., egy 

45 mm pct.á.szakasz. 
A tüzérség, melynek összetételét már az előzőekben ismertettük, a következő 

feladatokat kapta: 
1. tűzzel fedezni a megindulási állásokba való előrevonást az ellenség tüze 

ellen; 
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2. a páncélelhárítás tűzrendszerét és a műszaki berendezéseket a peremvonal
ban lefogni ; 

3. megakadályozni, hogy az ellenség oldalazó tüzet lőhessen a 159,6 map, Nyi-
kolszkij és 73,5 map 'területéről; 

4. az esetleges ellenlökéseket a „Május 1." kolhoz, Mihajlovszkij, „Már
cius 8." kolhoz, „Iljics Hagyatéka" kolhoz területéről megakadályozni ; 

5. az ellenség védelmi csomópontjait lefogni 154,6 map, „Május 1." kolhoz, 
Mihajlovszkij, 162,1 map, „Március 8." kolhoz, Jekatyerinovka, „Iljics Hagya
téka" kolhoz területén; 

6. A harcászati tartalékokat Mihajlovszkij, Petrovszkij, „Március 8." kolhoz, 
Jekatyerinovka területén lefogni ; 

7. A Mihajlovszkij, „Március 8." kolhoz, „Iljics hagyatéka" kolhoz, Tejfarm 
területén levő tüzér- és aknavetőütegeket lefogni; 

8. A harcálláspontokat lefogni ; 
9. Minden löv.ho. és löv.dd. számára legalább tíz átjárót nyitni; 
10. A fasiszta vezetést dezorganizálni és megsemmisíteni. 

A légierő a következő feladatokat kapta: 
— a csapatokat a megindulási állásokban légitámadás ellen oltalmazni 
— a peremvonal tűz- és páncélelhárító rendszerét lefogni 
— a harc során felfedett ellenséges tüzérséget és páncélelhárító fegyvereket 

megsemmisíteni 
— az ellenség ellenintézkedéseit meghiúsítani, a harcászati tartalékokat szét

zúzni, a hadműveleti tartalékok előrevonását megakadályozni 
— a harcemezőhöz vezető utakon a forgalmat dezorganizálni. 

A műszaki biztosítás érdekében : 
— az átkelőhelyeket meg kellett erősíteni, az oda vezető utakat kiszélesíteni, 

a be- és kirakodási helyeket használatképes állapotba hozni, a hidak előtti 
teret megtisztítani; 

— minden hídhoz légitámadás esetére legalább 25% tartalék elemet biztosí
tani; 

— a jégátkelőhelyeket meg kell tisztítani és erősíteni ; 
— a roham megindulási állását elő kellett készíteni, a harcászati mélységbe 

való betörés után minden, a támadó ellen irányuló tűzfészket megsemmí^ 
síteni, a nagyobbakat védelem céljaira átépíteni; 

— átjárókat kellett nyitni az aknamezőkön és a zárakon; 
— anyagokat kellett előkészíteni az elfoglalt területek megerősítésére. 

A parancsnok megítélése szerint a harckocsiveszélyes irányok Kolomejeevo, 
Petrovszkoje, Verhnyije Marki voltak, tartalékául egy löv.zj.-at és egy pct.tű\ 
osztályt tartott rendelkezésére. 

A 18. löv.hdt. harcálláspontja Duhovoje DNy-i szegélye és az attól északra 
levő erdőben települt, a figyelő a 160,7 map-on volt.9 

A fentiekből meggyőződhetünk arról, hogy a szovjet csapatok valóban nem 
számszerű túlerővel, hanem éppen a hadművelet elgondolásának merészségével 
és végrehajtásának igen alapos és megfontolt előkészítésével teremtették meg 
a feltételeket az egész ellenséges csoportosítás, közte a 2. magyar hadsereg meg
semmisítéséhez. 

Hogy a végrehajtást teljesen megérthessük, indokoltnak látszik a hadművelet-

9Uo. 
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ben résztvevő 3. hk.HDS. (és 7. lov.hdt.) tevékenységi tervének rövid ismerte
tése, mert a későbbiékben erre is kell utalni. 

A 3. hk.HDS. (pk. Ribalko vőrgy.) azt a feladatot kapta, hogy a Front déli 
szárnyán törje át a 180., 184. és a 48. gd.löv.ho.-okkal a német—olasz arcvonalat 
és a 180. löv.ho. sávjában a 12. hk.hdt.-nek az áttörésbe való bevetésével fejlesz-
sze tovább É-i irányban támadását. Ennek a támadó csoportosításnak az olasz— 
német csapatok bekerítése után Karpenkovo térségében kellett találkoznia a 18. 
löv.hdt. balszárny-csapataival és befejezni az ott levő magyar erők bekerítését 
és megsemmisítését. A 184. löv.ho. áttörési sávjában a 15. hk.hdt.-nek kellett 
ÉNy-i irányban áttörnie és Alekszejevkánál egyesülnie a 40. HDS. jobbszárny
csapataival, befejezve ezzel a 2. magyar hadsereg bekerítését. Végül a balszár
nyon a 7. lov.hdt. bevetésével ki kellett jutni az Oszkol folyóra, átvágva a Kasz-
tornoje—Vorosilovgrád vasútvonalat és délről biztosítani a hadművelet sikerét. 
(Ezt a célt szolgálta a Délnyugati Front 6. HDS.-ének Pokrovszkojéra irányuló 
támadása is.) A 3. hk.HDS. három lövészhadosztályból, egy lövészdandárból, 
két hk. hadtestből és két önálló harckocsidandárból állt. Megerősítésül többek 
között egy Főparancsnoksági tartalék tüzérhadosztályt, egy lgv.tü.ího.-t, hét 
M—30 és hat M—13 sorozatvető osztályt kapott. A 7. loviidt. két lovashadosz
tályból, egy hk.dd.-ból, egy gépesített ezredből és három sídandárból állt. Ennek 
a csoportosításnak 478 hk.-ja volt, közülük 250 nehéz és közepes hk. 770 löveggel 
és nehéz aknavetővel rendelkezett. Ha összehasonlítjuk a három támadó csopor
tosítást, kétségkívül ez utóbbi rendelkezett a legnagyobb átütőerővel. 

Az áttörés szakaszán élőerőben és tüzérségben kétszeres, harckocsik terén 
döntő fölénye volt. Meg jeli jegyezni, hogy a déli csoportosítás előkészületei az 
utolsó pillanatig tartottak, s ott az anyagi ellátás sem volt olyan jó, mint a 40. 
HDS.-nél és a 18. löv.hdt.-nél. A tüzérségnek átlagban 1 javadalmazás lőszer 
sem állt rendelkezésére, a lövészhadosztályok ellátottsága nem volt kielégítő, 
hiány volt üzemanyagban, a harckocsik egy része nem érkezett be az összpon
tosítási körletbe.10 

Előzőekben részletesen ismertettük a német „B" hadseregcsoporttal szemben 
álló szovjet erőket, az osztrogozsszk—rosszosi hadművelet sávjában kialakult 
erőviszonyokat és a Voronyezsi Front elgondolását a hadműveletre, a 2. magyar 
hadsereg arcvonalán tevékenykedő csapatokat és a 40. HDS., valamint a 18. 
löv.hdt. parancsnokainak hadműveleti elképzeléseit. Magyar hadműveleti elkép
zeléseket nem vázolhattunk, mert ilyenek nem voltak. Hozzá kell tenni, hasonló 
volt a helyzet a német és olasz csapatok arcvonalán is; az egyetlen irányelv a 
végsőkig való kitartásra vonatkozó parancs volt. A szovjet csapatoknál — a 
gyalogságot nem is említve — harckocsik és tüzérség tekintetében sem volt 
meg à folyóátkeléssel egybekötött támadáshoz az elméletileg szükséges általá
nos fölény. A magas színvonalú vezetés viszont az áttörési szakaszokban olyan 
túlsúlyt tudott biztosítani, amely a kemény .tél viszonyai között is megterem
tette a siker előfeltételeit. Nem arról van tehát szó, ami a köztudatban él, és 
több erről a témáról szóló műben is olvasható, hogy a hatalmas túlerő döntötte 
el a harcot,, hanem arról, hogy a szovjet vezetés az akkori legmodernebb katonai 
elvek szerint járt el, gondos előkészítéssel és álcázással a döntő helyeken össz
pontosította erőinek döntő részét és így nagyon tudatosan hozott létre olyan 
helyzetet, mely számára a Ihadművelet kedvező kimenetelét biztosította. 

* 

10 A 3. hk. HDS. törzs 03. sz. harcjelentése. 43.1.11.10.00. AMO 203. f., 7000 sz. op. 20. gy. 17—21.1. 
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Ilyen körülmények között kezdődött meg a 2. magyar hadsereg elleni táma
dás, melynek időpontja január 14-ére volt kitűzve. 

Ebben az időszakban a szovjet hadseregben már általános szabály volt, hogy 
a támadó hadművelet megkezdése előtt, megfelelő időpontban, harcfelderítést 
kell végrehajtani az ellenséges állások és tűzfészkek pontos felderítésére. A so
rozatvető tüzérség tömeges megjelenése után ugyanis a német vezetés ahhoz az 
eljáráshoz folyamodott, hogy a peremvonalat csak csekély erőkkel szállta meg 
és tüzérségét gondosan rejtette. így a tüzérségi előkészítés nem járt a kellő ered
ménnyel, mert a csapatok csak annak befejezése után szállták meg védőállásai
kat, és a tűzeszközöket se sikerült megsemmisíteni. Ezért a Voronyezsi Front 
parancsnoka, Golikov altbgy. elrendelte, hogy bármennyire is felderített a ma
gyar védelem, két nappal a támadás előtt, január 12-én, megerősített zászlóaljak
kal, nagy tüzérségi előkészítés után erőszakos felderítést kell végezni a magyar 
állások pontos felfedésére és a tűzeszközök pontosítására. 

Január 12-én a 18. löv. hdt. szakaszán a reggeli órákban a 12. könnyű had
osztály egy század erejű felderítőcsoportja erőszakos felderítést kísérelt meg 
a 309. löv.ho. ellen, melyet visszavetettek. Ugyanakkor a 309. löv.ho. folytatta 
Szvoboda D-en az erőszakos felderítést, de az a magyar csapatok heves ellen
állásába ütközött, Liszkiből nehéz ütegekkel lőtték a felderítő osztagot és Szvo
boda déli körzetében folytatódott a harc. A magyar légierő felderítő repüléseket 
folytatott Anoskino, Petropavlovszkoje, Bojevo és Krasznij Log körzetében, va
lamint bombázta Davidovkát. A szovjet légierő Plotava, Masztjugino, Peszko-
vatka, Korotojak és Osztrogozsszk körzetében folytatott felderítést. 

A 40. HDS. sávjában a 291. csatarepülő hadosztály gépei Masztjugino, Dovga-
levka, Boldirevka, Orehovaja ligettől nyugatra levő horhosok (Uriv É 2 km) 
körzetében több tucat bevetést végeztek. Moszkvai idő szerint 11 órakor műkö
désbe lépett a tüzérség. Óriási tűzcsapása a sorozatvetők hatalmas sortüzével 
kezdődött és nagyszámú löveg és aknavető bevonásával egy órán keresztül tar
tott.11 

A hadsereg csapatai a védelemre kijelölt terepszakaszokon folytatták a vé
delmi tevékenységet, a 141. ho. (pk. Raszadnyikov alez.) kijelölt felderítő cso
portjai Pasenkovo körzetében tevékenykedtek. 

A 25. gd.löv.ho. (pk. Safarenko vőrgy.), a 107. löv.ho. (pk. Bezsfco ezds.) és 
a 340. löv.ho. (pk. Martiroszjan vörgy.) csapatai azonban — kihasználva a ma
gyar védelem tűzrendszerének szétzúzását — felderítő osztagaikkal a hídfő ki
szélesítésére részleges vállalkozást indítottak. 12.00 órakor az utászok, akik az 
éjszaka folyamán 33 átjárót nyitottak, levegőbe repítették a drótakadályokat 
és a tüzérség támogatásával harcba léptek a lövész alegységek. Tevékenységük 
még a szovjet vezetés számára is váratlan eredménnyel járt. 

A 25. gd.löv.ho. 73. és 81. gárdaezredének megerősített zászlóaljai, áttörve 
a védelmet, elfoglalták Orehovaja ligetet (Uriv É) és Urivo-Pokrovszkoje falut 
és délutánra — foglyokat és zsákmányt ejtve — további 300 métert nyomultak 
előre és Orehovaja ligettől Ny-ra beásták magukat. 

A 107. löv.ho. 516. löv.e.-ének és a 340. ho. 1144. löv.e.-ének felderítő zászlóal
jai az Uriv—Goldajevka szakaszon törtek át, elfoglalták a 160,2 map Ny-i lej
tőit, Urivot, Goldajevkát, 18.00-ra teljesen szétzúzták a 160,2 map-on levő 
zászlóaljkörletet és 19.20-ra a 107. ho. felderítő zászlóalja 450 métert nyomult 
Ny-ra, ahol megerősítette magát. A magyar 20. k.tho. jobb- és a 7. Ik.ho. balszár
nyán a 2. magyar hadsereg hónapokon át kiépített védelme 6 km, szélességben 

11 A 40. HDS csapatainak harci tevékenysége a Nagy Honvédő Háborúban 1941. VIII.—1945. V. AMO 395 
f. 9130. op. 34. gy., 57—01. o. 
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és 3 km mélységben át volt törve.12 És ezt az áttörést nem 5—6 hadosztály, 
mint ezt a már említett szerzők írják, hanem 4—5 zászlóaljnyi erő érte el ! 

Váratlanul teljesen új helyzet állt elő. A szovjet vezetésnek haladéktalanul 
döntenie kellett, hogy az elért sikert megfelelően kiaknázhassa. A késő esti 
-órákban a 40. HDS. parancsnokának javaslatára megszületett Golikov vezérez
redes döntése: a hadsereg első lépcsőjének főerőit a leggyorsabban harcba kell 
vetni, a támadást a tervezettnél egy nappal előbb, 13-án reggel meg kell indí
tani. Lázas tevékenység kezdődött: az éjszaka folyamán a csapatoknak új meg
indulási állásokba kellett előrezárkózniuk, helyesbíteni kellett a tüzérség tüz-
tervét, a három harckocsidandár a lövészek harcrendjébe csoportosított át, 
a 253. löv.dd. (pk. Kraszin alez.) Urivban összpontosult. 

A 340. löv.ho. 13-án 5.00-kor már Boldirevka megközelítési útjain harcolt, 
a 107. löv.ho. Gyevica irányába támadott és 522. löv.ezrede virradatra kijutott 
a Gyevica patak (Gyevica ÉNy 500 m) — Don (Doniscse Ny 2 km) vonalhoz. 

Január 13-án hajnalban, most már nem a peremvonalra, hanem a magyar vé
delem mélységben felfedett céljaira, a vezetési pontokra, hírközpontokra, tüze
lőállásokra zúdult az előző napinál is lényegesen nagyobb tüzérségi tűz. Arhan-
gelszkoje, Oszkino, Pervoje Sztorozsevoje, Uszty Muravljanka, Prilepi körze
tében szétzúzta a technikai eszközöket, felrobbantotta az aknamezőket, szét
zúzta a földjfaerődöket, a fedezékek födémét, megbénította a vezetést, és a csa
patok mozgását. Pedig a légierő, a rossz időjárás miatt, nem is vehetett részt az 
előkészítésben. Utána rohamra indultak az első lépcső csapást mérő csapatai. 
Az előző napi eredmények következtében most már nem mélyebben fekvő meg
indulási állásokból, hanem sík terepről indíthatták a rohamot, 30—40 cm magas 
hóban, ködben, 20 fokos hidegben, 

A támadás középen és a bal szárnyon hamarosan átütő eredménnyel járt. 
A 340. löv.ho. a 150. harckocsidandárral és a 107. löv.ho. a 86. hk.dd.-ral sikere
sen fejlesztette ki támadását, és bár szívós ellenállásra talált és több ellenlökést 
kapott, a 107. löv.ho. Gyevicára nyomult előre. A 340. lövjho. Jablocsnoje—Bol
direvka körzetéből kapott erős ellenlökést. A német vezetés itt rendelkezésre 
bocsátotta a 700. német páncélos csoportot, ezt azonban a támadó csoportosítás, 
a bevetett 30 harckocsiból 11-et megsemmisítve, szétverte és visszavonulásra 
kényszerítette. A páncélos zászlóalj parancsnoka és segédtisztje fogságba esett. 
Délutánra a 340. löv.ho., megsemmisítve az ellenállási fészkeket, elfoglalta Bol-
direvkát és átvágta a Voronyezs—Osztrogozsszk utat. Ezzel a magyar—német 
csapatoknak a front mentén való manőverezési lehetősége megszűnt. 

A 25. gd.löv.ho. csapatai különösen heves ellenállásra találtak, mert a 23. gya
logezred jobb szárnyának átkarolása után ÉNy-ra fordulva velük szemben rész
ben a 429. német gyalogezred csapatai működtek. Az esti órákra sikerült kijut
niuk a 116. hk.dd.-ral Dovgalevka megközelítési útjaira, de azt csak Veszelij 
Hutor elfoglalása után, a hajnali órákban sikerült bevenniük. A 40. HDS. csa
patai 13-án estére az áttörést 10 km-re szélesítették és mintegy 10 km-es mély
ségben nyomultak előre. 

A Front középső csoportosításán — a scsucsjei hídfő szakaszán — még mindig 
kétoldalú felderítő tevékenység folyt, magyar részről is mintegy két századnyi 
erő próbált többször is kisebb csoportokban, egyszer 40 perces tüzérségi és akna
vetőtűz után, behatolni a 309. löv.ho. harcrendjébe. 

Kétségkívül meg lehetett állapítani, hogy a védőöv peremvonalának áttörése 
és a védelembe vert ék, ha visszavonulásra kényszerítette is a magyar csapato
kat, a védelmi rendszert még nem zúzta szét. A magyar vezetés Kor ot o jak és 

12 A 40. HDS. törzsének harcjelentései. AMO 395. f. 813G. op. 1C9. gy., 12. o. 
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Osztrogozsszk helyőrségeinek egy részével csapást készített elő az áttörésbe be
tört támadó csapatok szárnyaira. Ezért a szovjet vezetés úgy döntött, hogy a tá
madás kifejlesztése érdekében harcba veti második lépcsőjét. Goldajevka—Uriv 
körzetébe vonta előre a 305. lov.ho.-t és Orehovaja ligetbe a 253. löv.dd.-t, 
amelynek parancsnoka, Kraszin alez. az éj folyamán elesett. A parancsnokságot 
Krutikin ezredes vette át. 

14-én a 40. HDS. szakaszán tovább folytatódtak a harcok. A támadó jobb
szárny kisebb ellenállásra talált, mert a magyar vezetés elhatározta a szárny 
bekanyarítását és Arhangelszkoje irányában visszavonult,13 a balszárny azon
ban heves ellenállásra talált Szoldatszkoje É 6 km, Prilepi, Jezdocsnoje, Mosz-
tiscse körzeteiben. 

Támadásba ment át a 141. löv.ho. is, másfél órás tüzérségi előkészítés titán 
áttörte a védelmet, elfoglalta Pervoje Sztorozsevojet és a 253. löv.dd.-ral együtt 
továbbfejlesztette támadását. A 305. löv.ho. (pl. Danilovics ezds.) a siker kimé-
lyítésére a balszárny támadó csapatai között került bevetésre. A 40. HDS. csa
patai által elfoglalt helységek között találjuk Pervoje Sztorozsevojén kívül 
Masztjuginót, Dovgalevkát, Jablocsnojet, Prilepit, Szoldatszkojet, Peszkovatkát, 
Jezdocsnojet. Ily módon a 40. HDS. csapatai a nap végéig teljes mélységben 
áttörték a magyar védelmet. Az áttörés szélessége elérte az 50, mélysége a 
17 km-t. 

A 40. HDS. csapatai tehát 12—14-e közt 15—32 km-t nyomultak előre, el
foglaltak 15 helységet, 4500 magyar és német katonát semmisítettek meg és kb. 
2600 foglyot ejtettek. Zsákmányoltak — többek között — 152 löveget, 60 akna
vetőt, 215 géppuskát és golyószórót, 2000 puskát, 11 rádióállomást, 18 raktárát. 
Megsemmisítettek 17, zsákmányul ejtettek 3 német harckocsit.14 

Bizonyos értelemben itt lezárul a harcok egyik szakasza. (A következő napon 
már meggyorsul az előnyomulás üteme, rohamosan emelkedik a zsákmány, nő 
a halottak és foglyok száma.) Más értelemben éppen ez a nap a támadás meg
indulásának napja, hiszen ekkor, az előre kitűzött időpontban indul meg a 18. 
löv.hdt. és a 3. harckocsihadsereg tevékenysége. 

Le kell szögezni, hogy az ellenállás kezdetben általában szívás volt, a tüzérségi 
támadás okozta sokkot leszámítva a magyar csapatok ellenállást tanúsítottak, 
a rendezetlen visszavonulás ekkor még nem vette kezdetét. Az, hogy a harcoló 
szovjet hadosztályoknak ezekben a napokban alig volt veszteségük, elsősorban 
a rendelkezésükre álló nagy tűzerőnek volt köszönhető. A január 14-i harcok
ban pl. a 141. löv.ho. 2 halottat és 12 sebesültet, a 25. gd.löv.ho. 40 halottat és 
102 sebesültet, a 107. löv.ho. 20 halottat és 30 sebesültet vesztett.15 

Ezt csak azért említem, mert egyes volt magyar katonai vezetők jelentéseiben 
a politikai biztosok által fegyverrel előre hajtott szovjet katonákról olvasunk, 
akik tömegesen buktak fel a magyar ellenállás tüzétől. Az igaz, hogy a szovjet 
katonák ezekben a napokban általában nem szökellve nyomultak előre, hanem 
lépésben, tüzelve, de nem azért, mert annyian voltak, hogy nem számított az 
emberélet, hanem mert a tűz biztosította a mozgásukat. Ezt alátámasztja, hogy 
a 40. HDS. támadó csapatainak és a támogató tüzérségnek lőszerfelhasználása 
január 12—14. között a következő volt: puskatöltény: 1843 000; pisztoly (gép
pisztoly) töltény: 747 000; páncéltörő puska töltény (14,5 mm) 27 000; kézigránát: 
17 300; harckocsi elleni gránát: 2800; akna, 50 mm-es: 10 600; 82 mm-es: 21 400; 
120 mm-es: 4500; lövedék, 45 mm páncéltörő: 7600; 76 mm ezredágyú: 4300; 

13 Horváth Miklós: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál, (összeáll., bev. —• ) Bp. 1958.142.0-
14 A 40. HDS törzsének harcjelentései. AMO 395. f. 9136. op. 109. gy., 10. o. 
15 A 40. HDS harctevékenységének naplója. AMO 395. f. 9136. op. 185. gy. 
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76 mm hadosztályágyú: 7900; 122 mm tarack: 1700; 152 mm tarack: 1000; 
203 mm tarack : 400.16 

1943. január 14^én a Voronyezsi Front középső és déli csoportosítása is táma
dásba lendült. Egyidejűleg harcba léptek, a déli csoportosítás szárnyának vedel-» 
mére a Délnyugati Front 6. hadseregének csapatai. Kibontakozott a Voronyezsi 
Front osztrogozsszk—rosszosi támadó hadművelete. 

Két órás tüzérségi előkészítés és több lépcsőben végzett csatarepülő tevékeny
ség után, 10.30-kor, a harckocsikkal együtt támadásba mentek át a 18. lövJhdt. 
csapatai a scsucsjei hídfőből. A 12. magyar k.ho. védelme rövid időn belül meg
szűnt létezni. A jobbszárnyon támadó 129. löv.dd., a megerősítő csapatokkal, 
másfél órán belül elfoglalta az első állást; két km-t nyomulva előre és 17.00-ra 
megtörve a 18. magyar gyalogezred ellenállását, 8 km mélyen hatolt be a véde
lembe. Középen a 309. löv.ho., ellenlökést visszaverve, DNy-i irányban szorította 
vissza a védőket, egyik ezredével elfoglalta a „Március 8." kolhozt, két másik 
ezredével Mihajlovszkoje-ért kezdte meg a harcot. 

A balszárnyon a 219. löv.ho. a számára rendkívül kedvezőtlen terepen a 48. 
magyar gyalogezred heves ellenállásába ütközött, erős tüzérségi tüzet kapott és 
csak a nap végén tudott előnyomulást kierőszakolni. 

A 18. löv.hdt. csapatai tehát az első napon áttörték a fővédőövet és a 159.6 
map — „Március 8." kolhoz—tejfarm vonalat érték el. A hadtest parancsnoka, 
Zikov vörgy., úgy döntött, hogy a harcot éjszaka is folytatja, hogy az első napi 
feladatot, a Mihajlovszkoje—Petrovszkaja—Jekatyerinovka—„Iljics Hagyatéka" 
kolhoz vonalat elérje. Rendkívül nehéz körülmények között, erős szélviharban, 
25 fokos hidegben folyt az éjszakai harc, amelyben a 129. löv.dd. (pl. Ladigin 
vőrgy.) 15-én 6.00-ra elérte a Nyikolszkij DK 1 km — 159,6 map vonalat, a 
309. löv.ho. — két század erejű, 5 harckocsival támogatott ellenlökés visszauta
sítása után — Mihajlovszkoje nyugati, délnyugati szegélyét, a 219. löv.'ho. a 
„Március 8." kolhoz — „Iljics Hagyatéka" kolhoz ÉK 300 m terepszakaszt. Ily 
módon a hadtest 15-én reggelre teljesítette 14-i napi feladatát, 10—12 km-t 
nyomult előre és az áttörést 16 km-re szélesítette. A feladat most az volt, hogy 
tovább hatoljanak előre a magyar védelem harcászati mélységébe és fejlesszék 
ki a támadást a védőcsapatok egymástól való elszigetelésére. 

Ugyanezen a napon, tüzérségi előkészítés után, 12.20-kor támadásba ment át 
lövészegységeivel a 3. harckocsihadsereg is. 13.40-kor bevetette harckocsi csapa
tait, áttörte az olasz—német csapatok védelmét és január 15-re, Mitrofanovká-
nál vívott heves harcok után a 12. hk.hdt. elérte Rosszost, a 15. hkihdt. pedig 
— feladatának megfelelően — Alekszejevka irányában nyomult előre, hogy ott 
a 40. HDS. csapataival egyesülve, bezárja a 2. magyar hadsereg körül a gyűrűt. 
A főerők 15-én estig 20—35 km-t nyomultak előre, a lövészegységek kissé lema
radva követték őket és megtisztították a terepet. 15-én hajnaltól a hadsereg 
délről való biztosítása érdekében az áttörésbe bevetésre került a 7. lovashad
test is. 

Január 15-én megváltozott a helyzet. A Voronyezsi Front esti napi jelentése 
már úgy kezdődik, hogy az ellenség gyenge ellenállást tanúsított és csapatai 
gyorsan vonulnak vissza nyugati és északnyugati irányba. 

A 40. HDS. előtt a magyar csapatok, bár zászlóalj-^erejű ellenlökéseket még 
végrehajtanak, számottevő ellenállás kifejtése nélkül, a harcmezőn nagy meny-
nyiségű technikai eszközt elhagyva, új állásokba vonulnak vissza. 

A 141. löv.ho., folytatva előnyomulását, elfoglalta többek között Arhangelsz-
• kője, Pasenykovo, a 253. löv.dd. Roszoski, Ivanovszkij, a 25. gd.löv.ho. Szkoric-

16 AMO 203. f., 2843. op., 290. gy. 
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A Voronyezsi Front Osztrogozsszk — 
Rosszosi hadművelete 
( 1 9 4 3 . január 13-17.) 

JELMAGYARÁZAT 

hadsereg sávhatár 
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helyzet január 16-án 
helyzet január 18-án 
vasútvonal 
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kője, Fabrickoje községeiket és folytatta támadását Repjevkára. A 340. löv.ho. 
Ternovoje körzetében heves ellenállásra talált és részleges visszavonulásra 
kényszerült. A 150. hk.dd. elfoglalta Lesznoje Ukolovót, de nagy anyagi veszte
ségeket szenvedett és visszavonult a 340. löviho. jobbszárnya mögé. A harcok 
eredményeként az áttörés 100 km-nyire szélesedett, a jobbszárnyon elérte a 20, 
középen a 35, a balszárnyon pedig a 16 km mélységet. Ez már a teljes harcászati 
mélység áttörése volt, megkezdődhetett a scsucsjei hídfőből támadó és a déli 
szárnyon előnyomuló csapatokkal együttműködésben az egész magyar—olasz 
csoportosítás bekerítése és felszámolása. 

Ehhez hozzájárult, hogy a 18. löv.hdt. is sikeresen fejlesztette ki tevékenységét 
a scsucsjei hídfőből. Bár a szárnyakon, különösen Kozki, Verh. Marki és Szvo-
boda (Kresztyiki) körzetében erős volt az ellenállás, középen megkezdődött a 
visszavonulás. A jobbszárny csapatai nyugati irányban, Osztrogozsszkra törtek 
előre, hogy a 40. HDS. balszárny-csapataival egyesülve befejezzék a 13. és 
10. k.ho.-ok bekerítését. A középen támadó főerők Kamenka—Karpenkovo 
irányban támadtak, hogy ott találkozzanak a 3. hk. hadsereg délről támadó 
12. hk. hdt.-ével és bezárják a gyűrűt a német—olasz csoportosítás körül. A bal
szárny Marki—Saguny irányban nyomult előre, hogy a Don partján védelemben 
álló 19. és 23. k.ho.-ok hátába kerüljön. A 129. löv.dd. egész napon át tartó he
ves harc után 16-án hajnalra elfoglalta Zaluzsnojét és Liszkit, a 309. löv.hb. 
Popasznojét és a 12. k.ho. visszavonuló részeit üldözve elérte az erős támasz
ponttá kiépített Puhovót, a január 15-én reggel bevetett 161. löv.ho., a 192. 
hk.dd.-ral együttműködésben elfoglalta Krutyecet, és Volcsjéért harcolt, ahol 
a 26. német hadosztály egy ezrede védte a 2. védőövet. A 219. löv.ho. Jekatye-
rinovka elfoglalása után Kozki és Marki elfoglalásáért kezdett harcot. Ez azt 
jelentette, hogy a támadási sáv 50 km-re szélesedett ki és mélysége elérte a 15— 
25 km-t. 

A légihadsereg ezen a napon — a földi csapatokkal együttműködésben — 163 
bevetést teljesített Kolomejcevo, Petrovszkaja, Mitrofanovka, Arhangélszkoje, 
Maszlov Log és Sztaraja Kalit va körzetében. 

Január 15-én estére a Voronyezsi Front 40. HDS.-e és 3. hk. HDS.-e teljesen 
áttörte a magyar, illetőleg olasz—német védelem harcászati mélységét és már 
csak a 18. löv.hdt. csapatai előtt állt ennek a feladatnak teljesítése. 

A 40. HDS. csapatai január 12—15 között 46 km-t nyomultak előre, 56 hely
séget szabadítottak fel, 6247 foglyot ejtettek, mintegy 8100 ellenséges katonát 
és tisztet semmisítettek meg. Ha összehasonlítjuk az előzőekben közölt 12—14. 
közötti adatokkal, látjuk, hogy 15-ével valóban új helyzet állt elő. A zsákmány 
410 löveg, 197 aknavető, 340 géppuska és golyószóró, 6000 puska, 4 harckocsi 
(17 megsemmisítve), 51 páncéltörő puska, 26 rádióállomás, 250 gépkocsi, 130 
vontató, 272 ló, 120 országos jármű, 50 raktár, 350 km kábel, 250 000 lövedék, 
5 millió puskatöltény.17 

A szovjet csapatok embervesztesége nem volt jelentős, az anyagi veszteség 
azonban, a zord időjárás, a hallatlan nehéz útviszonyok és a helyenként heves 
ellenállás következtében nem elhanyagolható. 

A 116. hk.dd.-nak a hadművelet kezdetén a vonalban 21 db KV és 26 db 
T—70 harckocsija volt, január 15-re 6, illetve 10 maradt harcképes. 

A 86. hk.dd.-nak a hadművelet kezdetén volt az első vonalban: KV: 4; T—34: 
19; T—60: 17; T—70: 2; január 15-re maradt: KV: 3; T—34: 15; T—60: 15; 
T—70: 2. 

A 150. hk.dd.-nál azonban, mely a 700. német páncélos dandárral került szem-

J7 AMO 395. f., 913«. op., 109. gy. 10. o. 
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be a támadás kezdetén volt: T—34: 29; T—70: 11, T—60: 3, összesen 43 hk., eb
ből január 15-én éjszakára maradt T—34: 3, T—70: 1, úgyhogy az üzemképes 
harckocsikat a 86. hk.dd.-nak átadva kivált a harcból, hogy anyagi veszteségeit 
rendezze.18 

Az elmondottak rövid összegezése található a Voronyezsi Front törzsének 016. 
számú harcjelentésében, mely 1943. január 16-i kelettel „Szigorúan titkos!", 
„Egyetlen példány" jelzéssel a Legfelsőbb Főparancsnok részére készült, s me
lyet a Front parancsnokán kívül a Főhadiszállás képviselője, Vasziljevszkij is 
aláírt: 

„Végrehajtva az ön parancsát a Voronyezsi Front csapatai 1943. január 13-án 
és 14-én támadásba mentek át a következő irány óikban: 

a) Davidovka, Repjevka 
lb) Scsucsje, Kamenka 
c) Kantemir ovka, Rosszos, Valujki 
Kétnapos harc eredményeként a Front csapatai áttörték az ellenség hat hóna

pon keresztül erősen megszilárdított védelmét: 
a sztorozsevojei szakaszon (40. HDS.) 45 km széles arcvonalon, 60 km-ig ter

jedő mélységben és kijutottak a Borscsevo, Novo Szoldatka, Krasznolipje, Kasz-
janov, Drakino, Buturki, Szvh. Bikovszkij, Krasznoje, Kamisenka, Ruszkaja 
Trosztjanka, Lesznoje Ukolovo, Berezovo, Osztrogozsszk É 5 km, Korotojak 
Ny-i széle terepszakaszra; 

a scsucsjei szakaszon (18. lövJhdt.) 50 km szélességben, 35 km mélységben és 
kijutottak a Melogorje vá., Kovalevo, Melahino, Scserbakovo, Krutyec, Volcsje, 
Kozki, Kolibjelka terepszakaszra; 

a kantemirovkai szakaszon: (3. hk. HDS.) 30 km szélességben, a gyalogság 
35 km, a harckocsi magasabbegységek 90 km, a lovasság 55 km mélységben és 
kijutottak a Rosszos, Olb-ovatka, Harkovszkaja, Rovenyki, Novo Belaja, Bondar-
jevo terepszakaszra. 

Kétnapi harc után a Front csapatai felszabadítottak több, mint 600 lakott 
belységet. Átvágták a Kamenka—Liszki vasútvonalat. . ." 

A továbbiakban a szétzúzott ellenséges erőket, az ellenségnek okozott veszte
séget (51 000 halott és sebesült, 47 000 hadifogoly), valamint a nem teljes adatok 
szerinti zsákmányt jelenti, majd így fejeződik be: 

• „A harcokban kitűntek Moszkalenko vörgy., Zikov vörgy., Ribalko vörgy. csa
patai és a következő magasabbegységek: 107. löv.ho. (Bezsko vörgy.), 340. löv.ho. 
^Martiroszjan vőrgy.), 129. löv.dd. (Ladigin ezds.), 25. gárda löv.ho. (Safarenko 
vörgy.), 253. löv.dd. (Kraszin alez.), 141. löv.ho. (Raszadnyikov ezds.), 305. löv.ho. 
(Danyilovics ezds.), 309. löv.ho. (Menysikov ezds.), 180. löv.ho. (Malisickij ezds.), 
48. gd.löv.ho. (Makovcsuk gd.vörgy.), 15. hk. hdt. (Kobcov vörgy.), 12. hk.hdt. 
(Zinkevics ezds.), 7. lovas hdt. (Szokolov vörgy.). 

A Front csapatai folytatják a feladatok végrehajtását, az ö n által jóváhagyott 
terv szerint."19 

Miután, mint az előzőekben láttuk, a 40. HDS. és a 3. hk. HDS. áttörte a ma
gyar, illetőleg az olasz—német csapatok harcászati mélységét, az a feladat állt 
előttük, hogy az egész ellenséges csoportosítást minél gyorsabban bekerítsék és 
felszámolják. A 18. löv.hdt.-nek a szárnyak irányába kellett támadását tovább-

" fejlesztenie, hogy a két csapást mérő hadsereg feléjük irányuló szárnyával az 
összeköttetést megteremtsék és evvel a bekerített csapatokat részekre szab
dalják. 

18 AMO 395. f., 9136. op., 132. gy. 
19 A Szovjet Hadsereg Vezérkarának Levéltára. 991. sz. sz. oszn. op., 10. gy., 38—40. o. 
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A 40. HDS. és a 3. hk. HDS. (utóbbi tevékenysége itt kerül a 2. magyar had
sereg csapataival kapcsolatba) elérték Ilovszkoje—Alekszejevka térségét és ev
vel a teljes osztrogozsszk—rosszosi csoportosítás körül bezárult a gyűrű. A 40: 
HDS. 107. löv.ho.-Jának a balszárnyon működő csapatai Korotojak elfoglalása 
után az egyik ezreddel január 17-én Osztrogozsszkig nyomultak előre, ahol 
egyesültek a 18. löv.hdt. 129. löv.dd.-ának és a 309. löv.ho.-nak 17-én illetőleg 
18-án oda beérkező csapataival. A 2. magyar hadsereg hét hadosztálya körül 
bezárult a gyűrű. (A Cramer hadtestről külön szólunk.) A 20., 7. és a 12. k.ho;-
ok után, amelyeknek sorsa lényegében már a Don-menti védelemben betelje
sedett, az Osztrogozsszkra visszavonuló 13. és 10. k.ho.-ok maradványai itt ke
rültek január 18-án elkeseredett harcokba. Ekkor már csak az Ilovszkoje és 
Alekszejevka közötti, mintegy 8 km széles folyosó állt a menekülők rendelke
zésére, melyet a tüzérség mindkét oldalról belőtt. Mindenesetre ezen a résen 
keresztül sikerült egyes csapat részeknek és harcoló csoportoknak még vissza
vonulniuk. A 19. és 23. k.ho.-oknak az áttörésnél nem érintett csapatai az 
olasz—német csoportosítással együtt a 18. löv.hdt. bal szárnya és a délről elő
nyomuló 12. hk.hdt. és az azt követő lövészcsapatok gyűrűjébe kerültek. 

A további részletezés helyett, ami meghaladná e tanulmány kereteit, ismét 
a Voronyezsi Front Sztálinnak küldött január 18-i 0020. sz. harcjelentésére hi
vatkozunk : 

„Hatnapos támadó harc eredményeként a Voronyezsi Front csapatai, meg
valósítva a magyar—olasz—német csoportosítás szétzúzásának tervét, sikeresen 
teljesítik az ö n parancsát. 

A 40. HDS. és a 18. lövJhdt. csapatai a sztorozsevojei és a scsucsjei hídfőből 
nyugati és délnyugati irányba támadva egyesültek a 3. hk. HDS. csapataival az 
Alekszejevka, Tatarino, Kamenka terepszakaszon és megsemmisítik az ellenség 
bekerített erőit. 

A Front csapatai a harcok folyamán szétzúzták a 6., 20., 7., 13., 10., 12., 19. és 
23. magyar gyaloghadosztályokat, a 2., 156., 4. olasz gy.ho.-t, a 168., 26., 385., 
387. német gy.ho.-okat és hat különböző (SS., rendőr, önkéntes, vegyes) ezredet. 

A harcok hat napja folyamán a Front csapatai felszabadítottak mintegy 2500 
helységet, köztük Korotojak várost és Kamenka, Rosszos, Olhovatka, Podgór-
noje, Krasznoje, Repjevka, Rovenyki, Markovka, Mitrofanovka, Velgyejevka 
jelentős körzeti székhelyeket. Átvágták az Osztrogozsszk—Valujki vasútvonalat. 

A Front csapatai kijutottak a Kosztyenki, Isztobnoje, Pervaja Rosszos, Hmele-
voje, üovka, Alekszejevka, Vejgyeljevka terepszakaszra és folytatják az ellen
ség nyugat felé visszavonulást megkísérlő csapatainak üldözését, foglyul ejtését 
és megsemmisítését. 

A harcok folyamán 43. 1. 12—17-ig az ellenségnek jelentős veszteségeket okoz
tak : nagy a száma az ellenség megölt és megsebesített katonáinak és tisztjeinek. 
Ejtettek 31 136 foglyot (ezek közül mintegy 22 000 magyar, kb. 7000 olasz, mint
egy 2000 német); megsemmisítettek mintegy 150 harckocsit, lelőttek 20 repülő
gépet; 

Zsákmányoltak: 144 harckocsit, 330 vontatót, 4 páncélgépkocsit, kb. 1560 lö
veget, mintegy 2500 géppuskát, 3952 aknavetőt, 3464 gépjárművet, 1300 kerék
párt, 107 motorkerékpárt, kb. 45 000 puskát, 271 nehézpuskát, mintegy 10 millió 
töltényt, kb. 600 000 lövedéket, 136 különböző raktárt, 98 rádióállomást, kb. 
1Ö00 lovat, több, mint 500 km távbeszélő kábelt és sok más harceszközt. 

I. 18-a folyamán a Front csapatai folytatják előnyomulásukat közvetlenül Va^ 
lujkira, teljesítve további feladatukat."20 

20 Uo. 49—50. o. , ; 
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Itt csak röviden említhetjük, bár a következő két-három hétben ennek még 
komoly szerepe lesz, hogy a német vezetés, a 2. német hadsereg szárnyának és 
hátának óvása érdekében erőket volt kénytelen elvonni annak állományából is, 
hogy a 40. HDS. jobb szárnyon előretörő csapatainak a 2. német hadsereget ve
szélyeztető részeit feltartóztassa. így a VII. német hadtest 57. gy.ho.-ának, majd 
a XIII. hdt. 68. hadosztályának egy-egy ezredét és az 57. gy.honnak egy további, 
Voronyezs térségében védő ezredét. Ezeket a III. magyar hadtest 9. és 6. had
osztályaival, a 20. k.ho. maradványaival, az áttörés szárnyán már megtépázott, 
a 20. k.ho.-t erősítő 429. német gyalogezreddel, valamint a 700. német harckocsi
dandár maradványaival összevonva hozta létre az ún. „Siebert csoportot", 
amely a későbbiekben a Voronyezs—Kasztornoje-i hadművelet alatt heves har
cokat vívott, és amelynek soraiban a III. hadtest (pk. Stomm Marcell vörgy.) fel
morzsolódott. 

A Voronyezsi Front támadó csoportosítása a hadmüvelet első hat napja alatt 
az alábbi feladatokat teljesítette: 

1.. A 40. HDS. jofobszárny-csapatai a III. magyar hadtestet, a 9. és 6. ktio.-
okat, a 20. k.ho. részeit és a magyar hadsereg vonalában védő 429. német gye.-et 
a 2. német hadsereg területére szorították vissza és arra kényszerítették, hogy 
a Dontól elszakadva észak—déli irányú arcvonalat vegyenek fel. A „B" hadse
regcsoportot a többi, északabbra fekvő arcvonalból erők elvonására késztette 
és evvel megkönnyítette a már egyidejűleg szervezés alatt álló Voronyezs— 
Kasztornoje-i hadművelet sikerét. 

2.. A 40. HDS. közepének, főirányban támadó csapatainak Alekszejevkára 
való előretörésével és a 3. harokocsühadsereg ugyanakkor előnyomuló csapa
taival létrehozta a bekerítés külső arcvonalát. 

3. A 40. HDS. Osztrogozsszkra előretörő balszárnya egyesült a 18. löv.hdt. 
csapataival és bezárta az e térségben lévő, vagy oda visszavonuló magyar—né
met alakulatokat. 

4. A 18. löv.hdt. Karpenkovóra előretörő csapatai egyesültek a 3. hk. HDS. 
ugyanide előnyomult csapataival és katlanba zárták a 19. és 23. magyar k.ho.-
okat, a 12. k.ho. maradványait, valamint a Karpenkovo—Rosszos térségben ta
lált olasz és német csapatokat. 

5. A hadműveleti területen átmenő vasútvonalak átvágásával és birtokba vé
telével, a hadműveletnek a déli szárnyon való biztosításával [megfosztotta az el
lenséget mozgási és szállítási lehetőségeitől és megteremtette a kedvező feltéte
leket további, sikeres hadműveletek kifejlesztésére. 

A következő napok feladata már a körülzárt csapatok felszámolása volt. Tény,, 
hogy az időközben megkezdett átcsoportosítás nem tette lehetővé, hogy a beke
rítés teljesen hézagmentessé váljék, és így a körülzárt csapatok egy részének 
— további óriási veszteségekkel — helyenként sikerült a bekerítésből kitörniük,, 
vagy kicsúszniuk. 

Ezeknek a napoknak részletes ismertetése azonban már túlmegy e tanulmány 
keretein. Itt csupán azt a célt tűztük magunk elé, hogy bizonyítsuk : 

A 2. magyar hadsereget nem valamilyen elsöprő számbeli fölényben levő, 
a tömegekkel operáló, megsemmisíthetetlen harckocsik óriási többségével ren
delkező szovjet csapatok semmisítették meg, hanem számbeli hátrányban és alig 
valamelyes technikai túlsúlyban lévő, a szabályzatok által kötelezően előírt erő
fölénnyel egyáltalán nem rendelkező csapatok, amelyeket a nagyszerű vezetés 
képessé tett arra, hogy a főirányokban — a másodrendű irányok merész meg
gyengítésével — megfelelő fölényt hozzanak létre ahhoz, hogy jól kiképzett, ma
gas erkölcsi színvonalon álló harcoló állománnyal megsemmisítő csapást mérje
nek a sémákban gondolkodó, rugalmatlan és politikai szempontból gerinctelen; 
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magyar vezetésre, annak áldozatként odadobott, a háború célját nem értő ka
tonatömegeire. 

Nem állja meg helyét az az állítás, hogy a 2. magyar hadsereg egyetlen cérna
vékonyságú vonalban állt a Don mentén. Az igazság az, hogy a Don menti védő-
állások — ha, elsősorban a vezetés hibájából, nem is megfelelően — ki voltak 
építve, a Don uralgó partján, előretolt állásokkal is rendelkeztek és megvolt a 
mélységük is, 6—8 km, ha csapatokkal nem is megfelelően megszállva. Itt a 
helységek védelemre voltak berendezve, a magaslatokon is voltak tűzfészkek. 
Ha az a 12 gyalogzászlóalj szállta volna meg ezeket felfegyverezve, amelyek 
gyakorlatilag fegyvertelenül bolyongtak, mint a harcolók váltása, komoly ellen
állás kifejtésére is képesek lehettek volna. Az események is bebizonyították, 
hogy a Nyikolszkoje—Osztrogozsszk—iPuhovo—Szaguny vonalon a valóságban 
egy második védőöv is létezett, 10—20 km-rel a peremvonal mögött. A vissza
vonuló csapatok itt is tanúsítottak ellenállást, helyenként bekerítve is szívósan 
tartották magukat. 

Nem állja meg helyét az az állítás, hogy a 2. magyar hadsereg katonái 
nem tanúsítottak ellenállást a támadó szovjet csapatoknak. Fordult elő pánik, 
fordult elő tömeges fegyvereldobálás és fejvesztett menekülés, de ahol kemény
nek bizonyult a vezetés, maga mögé tudta állítani, vagy — saját érdekükkel 
szemben — kényszeríteni a katonák jó részét. A megtorlástól való félelem, a 
besulykolt, gondolkodás nélküli vakfegyelem, a szovjetellenes propaganda ha
tása állt-e e mögött, ebből a szempontból nem elsőrendű kérdés. Tény, hogy sók 
helyütt még kis csoportok is ellenállást tanúsítottak és több tízezren harcok 
közepette menekültek ki a gyűrűből, hogy megkapják Jány Gusztáv parancsát 
az elveszített becsületről és arról, hogy még élelmet sem érdemelnek. 

így állunk a 2. magyar hadsereg szétverésének körülményeivel. 
Egyetlen kérdést szeretnék még röviden érinteni : a hadműveleti tartalék kér

dését. Igaz-e, hogy ennek bevetésén, pontosabban bevetésének megtiltásán múlt 
a 2. magyar hadsereg sorsa? 

A Cramer hadtest, mint a „B" hadseregcsoport egyetlen hadműveleti tarta
léka, 1943. január 1-én alakult meg a 168. német gyaloghadosztályból (egy ezred 
nélkül), a 26. német gyaloghadosztályból, a 700. német harckocsidandárból 
((pontosabban a 700. páncélos csoport és a 190. rohamlövegosztály = 60 harc
kocsi+40 rohamlöveg) és az 1. magyar páncélos hadosztályból. A 2. magyar 
hadsereg területén került elhelyezésre és formálisan a 2. magyar hadsereg alá
rendeltségébe is tartozott. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy ez egy 30 had
osztályból álló, mintegy 500 km-es szakaszon védő hadseregcsoport egyedüli tar
talékát képezte és hogy a német hadvezetés összes tartaléka az egész 6000 km-es 
arcvonalon nem haladta meg a 12 hadosztálynyi erőt. Ilyen szemszögből a Cra
mer csoport az egész német vezetés egyik legjelentősebb tartaléka volt. Jány 
szándéka az volt, hogy a Cramer hadtestet a 2. magyar hadsereg sávjának északi 
részén helyezze el, ahonnan az alkalmazható lett volna az urivi, de a scsucsjei 
hídfő támogatására is. De Jány — és ezt a hiányos tájékoztatás miatt aligha le
het hibájául felróni — nem is láthatott tovább Sztorozsevojénál és Scsucsjénál; 
ha neki rendelték alá a Cramer hadtestet, így látta volna helyesnek az elhelye
zését. A német felsőbb vezetés azonban, amely szövetségeseivel szemben is tisz
tességtelen játékot folytatott (miért pont Jány lett volna kivétel?) már tudta, 
hogy a magyar hadseregtől délre eső szakaszon is komoly események várhatóik. 
Ezért elrendelte, hogy a Cramer hadtestet a 2. magyar hadsereg arcvonalának 
déli szárnyán kell elhelyezni. Azt még mindig nem árulták el, hogy felhaszná
lása tekintetében nem a 2. magyar hadsereg parancsnokának, de még a „B" had
seregcsoport parancsnokának se lesz hatásköre az OKH engedélye nélkül dön-
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leni. Az eljárástól eltekintve, érdemben igazat kell adnunk a német felső veze
tésnek. Más erő közel-távolban nem állt rendelkezésére és az egész arcvonal 
szempontjából is legkomolyabb támadás valóban a 2. magyar hadsereg arcvona
lától délre következett be. Igaz, a 2. magyar hadsereg arcvonala ellen 8 hadosz
tály és 2 dandár (a Front tartalékait nem számítva), a Déli csoportosítás ellen 
4 hadosztály és 4 dandár támadott, ám ha ehhez hozzászámítjuk a két lovas had
osztályt, már egyenlő erőket kapunk. De — lényegében azonos tüzérségi sűrűség 
mellett — a 2. magyar hadsereg ellen támadó 263 harckocsival szemben {ebből 
148 nehéz és közepes) 478 harckocsi (ebből 250 nehéz és közepes) került beve
tésre, továbbá ettől közvetlenül délre zajlott le egyidejűleg a 6. szovjet had
sereg támadása is. Nem vitás, hogy ez az áttörés volt a nagyobb erejű, s mint 
a későbbiekben be is bizonyult, a nagyobb kihatású is. Így az adott körülmé
nyek között a német vezetés nem hibáztatható azért, mintha helytelenül járt 
volna el a tartalék elhelyezése kérdésében. Valójában akkor járt volna el önző 
módon a német vezetés, ha a 2. német hadsereg szárnyának biztosítása érdeké
ben — csak a saját csapataira tekintettel — nem avatkozik be a Cramer hadtest 
-dél felé való eltolása érdekében. 

Dalnoki Veress Lajosnak az a véleménye, hogy a Cramer hadtest január 13-i, 
Ujivnál való bevetésével helyre lehetett volna állítani a hídfőben a helyzetet, 
másnap pedig Scsucsjénál is eredményesen lehetett volna közbeavatkozni. Utó
lag könnyebb okosnak lenni, de ez még nem jelenti azt, hogy utólag mindenki 
okos. Dalnokinak igaza lehetne akkor, ha elhinnénk azokat a túlzásokat, melye
ket neki szovjetellenes beállítottsága sugall. Az előzőekben már rámutattunk, 
hogy január 12-én a magyar fővédőövbe — nem mélyen — néhány zászlóalj, 
nem pedig néhány hadosztály^ tört be. A harcászat szabályai szerint zászlóaljak 
ellen, az első árokért folytatott harc időszakában nem szokás — nem is taná
csos — hadtestet bevetni. Ha már a helyi erők, a második lépcsők nem voltak 
képesek helyreállítani az eredeti helyzetet, aminek sok oka közül azt is fel lehet 
említeni, hogy a védelem nem volt megszervezve, hogy nem volt megtervezett, 
összehangolt tűztevékenység, hogy a lövegek ott maradtak a peremvonalban, 
hogy a páncéltörő fegyverek nem tudtak a peremvonal elé lőni stb., a magyar 
vezetésnek akkor is lett volna módja megfelelő ellenrendszabályokat életbe lép
tetni. Ha már ellenlökést kellett volna végrehajtani, miért a hadműveleti tarta
lék felhasználásának engedélyezésétől tették ezt függővé? A későbbiekben látni 
fogjuk, hogy a Cramer hadtest felmorzsolódásának egyik oka éppen az volt, 
hogy szétforgácsolták, egyik részét itt, a másikat ott vetették be, és végül leg
nagyobb teljesítménye az volt, hogy részeinek sikerült a bekerítésből kimene
külnie. Ha kizárólag katonai szemmel nézzük e problémát, önkéntelenül felme
rül a kérdés, ha már ellenlökést kellett volna végrehajtania és a magyar vezetés 
ezt el is határozta, miért nem vette ehhez a III. hadtestnek a betöréstől északra 
tétlenül álló csapatait igénybe, amelyekkel szemben semmilyen támadásra al
kalmas erő nem állott. Lehet, hogy a III. hadtest parancsnoka egyedül nem volt 
képes ilyen elhatározásra jutni, de miért volt akkor hadseregparancsnokság, 
állítólag kiválóan képzett tábornokokkal és vezérkari tisztekkel? Hadműveleti 
szempontból sokkal inkább azért lehet hibáztatni a 2. magyar hadsereg vezeté
sét, mert már a főerők bevetése előtt, saját lehetőségeivel nem is számolva, 
azonnal a magasabb tartalék igénybevételére hajlott. Január 13-án egyébként 
— egy 4—5 zászlóalj erejű, ellenlökő csoportosítással — a 700. német páncélos 
csoport bevetésre is került és gyakorlatilag meg is szűnt létezni. Mi a biztosíték 
arra, hogy a 1. magyar páncélos hadosztály harcbavetésének már ezen a napon 
nem lett volna azonos végkimenetele? Hasonló sorsra jutottak azok a német 
gyalogezredek is, melyek szétaprózva a Potudan folyónál és Ternovojénél kerül-
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tek bevetésre. Január 16-án az 1. magyar páncélos hadosztály a scsucsjel iránya 
ban, tehát nem is a támadás főirányában került alkalmazásra, ugyancsak ered
mény nélkül. Végül Osztrogozsszk felmentésére kellett volna január 18-án tá
madnia, de ezt már nem hajtotta végre, hanem megkezdte nyugatra való kitéré
sét. 18-án estére a páncélos hadosztály 3 megmaradt harckocsijával megkezdi 
a visszavonulást, a 26. német gyaloghadosztály Ilovszkojén keresztül tör ki, 
a 168. német gy.ho. Osztrogozsszkból, maradványaik a további harcokban nem 
játszanak komolyabb szerepet. 

Visszatérve a kérdésre, január 13-án egy hadtest bevetésének legalább az 
egész sztorozsevojei hídfő felszámolása lehetett volna a célja. Nem naivság-e fel
tételezni, hogy mikor ez sokkal kedvezőbb körülmények között nem sikerült, 
most, hogy a szovjet csapatok éppen az uralgó magaslatokat foglalták el és az 
adott térségben óriási erőket vontak össze, az adott terep és időjárási viszonyok 
mellett ez eredménnyel járt volna? 

Tisztán elméletileg sokkal inkább azt kell megállapítani, hogy ha ez a hadtest 
a német vezetés valóban legutolsó tartaléka volt, még délebbre kellett volna al
kalmazni, mert az egész doni arcvonal felbomlása csak akkor nem következett 
volna be, ha a déli támadó csoportosítást sikerül megállítani, a harckocsikat a 
gyalogságtól elválasztani, és az egész Alekszejevkára irányuló átkarolást meg
akadályozni. Ha ez nem sikerül, és kevés a valószínűsége, hogy bármiképpen si
kerülhetett volna, nem lett volna más választás, mint a visszavonulás és az egész 
Cramer hadtestnek az új védelmi vonalon való alkalmazása. A „B" hadsereg
csoport — felsőbb utasításra, vagy saját elhatározásból — nem ezt az utat vá
lasztotta, így kitette magát — Cramerrel vagy Cramer nélkül — a megsemmi
sítésnek. 

Hozzá kell ehhez még tenni, hogy a német vezetés — ugyancsak hibás elgon
dolás alapján — a Cramer hadtestet elsősorban a scsucsjei hídfő ellen gondolta 
felhasználni, hogy az ottani másodrendű csapás elhárításával a 40. HDS. támadó
csapatait az északon levő 2. német hadsereg és a Cramer hadtest koncentrikus 
csapásával verje vissza. Ez a terv azonban nem számolt avval, hogy a 2. német 
hadsereg sávjában a 13., a 38. és a 60. szovjet hadseregek is ott álltak, már ké
szülőben egy új támadó hadműveletre. Kevéssé elképzelhető, hogy ezek tétlenül 
nézték volna az eseményeket. Az utólagos elemzés arra utal, hogy — ami a Cra
mer hadtest felhasználását illeti — Jányi és Weidhs semmi esetre se tehettek, 
volna joggal sok szemrehányást egymásnak. 

A Cramer hadtest sorsáról még annyit: „Miután a magyar 1. páncélos had
osztály, mely súlyos veszteségeket szenvedett, legnagyobb részt széthullott, már 
csak a 26. és 168. gyaloghadosztályból áll, melyek egymástól elszakítva kell, 
hogy az orosz bekerítésből visszaküzdjék magukat. Az áttörés sikerül és napo
kon át tartó harcokban és menetekben a két hadosztály, egy pár kis, még harc
képes magyar kötelékkel kivonja magát a bekerítésből. Január 23-án a zöm 
Novij Oszkol térségébe ér; de a 26. gy.ho. zászlóaljai már csak 40—50 fő ere
jűek, tüzérségüknek ütegenként 2 lövege van. Még rosszabb a 168. gy.ho. hely
zete, mely már kora őszön elvérzett a Donnál; gyalogsága 400 fő, egész tüzér
ségének még két csöve van."21 

Általában meg lehet állapítani, hogy a támadás hírére a magyar vezetés pá
nikba esett. Jóllehet régen beszéltek róla, váratlanul érte a támadás megindu
lása, időt engedett a támadó csapatok kibontakozásához és képtelenné vált az 
ellenintézkedésekre. A merev védelem fogalmát mereven értelmezte, a tűzfegy-

21 Ricker, Karlheinrich: Ein Mann verliert einen Weltkrieg. (Die entscheidenden Monate des deutsch-russischen 
Krieges, 1942/43.) Fridericus Verlag, Frankfurt a. Main, 1955.195. o. 
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<verek mozgásképtelenek voltak. Az eredeti helyzet visszaállításának legfeljebb 
12-én lett volna lehetősége, ha gyorsanmozgó tartalékok állnak rendelkezésre 

•és gyors elhatározás születik. Amikor a szovjet csapatok támadása már kibon
takozott, a tartalékokkal legfeljebb hátsóbb védőállásokat lehetett volna elfog
lalni, ez azonban az ellencsapás lehetőségének teljes feladását jelentette volna, 
és a kezdeményezést semmi esetre se tudta volna magához ragadni. Végső fokon 
tehát már akkor eldőlt a 2. magyar hadsereg sorsa, mikor az erőket az egész 
»arcvonal mentén úgy osztotta el, hogy tartalékokkal nem rendelkezett, nem volt 
bátorsága ilyeneket akár az első vonal meggyengítésével is létrehozni és evvel 
legalább a harcászati mozgásszabadságot bizonyos mértékben megőrizni. Ellen
lökést csak akkor lehet a siker reményében végrehajtani, ha a támadásnak még 
nem volt ideje saját elhárítását megszerveznie. Néhány óra késedelem itt sokkal 
hosszabb előkészületet igényel és sokkal kevesebb sikerrel kecsegtet. A magyar 
vezetés ezt az időt elvesztette. 

A Cramer hadtest pedig, bár jelentős erőt képviselt, éppen mert szétaprózot-
tan, kapkodva, nem a hadműveleti tartalék szerepkörében került alkalmazásra, 
semmilyen eredményt nem tudott elérni. 

Nem tudott befolyást gyakorolni a „B" hadseregcsoport közepén és déli szár
nyán történtekre, s így lehetővé tette, hogy még az ebben a térségben zajló had
művelet közepette, január 20-án, Osztrogozsszk felszabadításának napján, meg
kezdődhessék a Voronyezs—Kasztornoje-i hadművelet előkészítése. Még folyt 
az Alekszejevkánál körülzárt csapatok likvidálása, mikor a 40. hadsereg csapa
tainak egy részével már hozzáfogott a szükséges átcsoportosítás végrehajtásához 
és január 24-én a Brjanszki Front 13. hadseregével együtt megkezdte a 2. német 
hadsereg szétzúzását, a Vörös Hadsereg új támadó hadműveletét, amely — töb
bek között — a magyar III. hadtest még megmaradt erőinek felszámolását is 
eredményezte. 

Пал Корнши 
ОСТРОГОЖСКО-РОССОШАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА, В ПЕРИОД 13—17 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА 

Резюме 

В статье, — являющейся продолжением публикации, напечатанной в предыдущем номере 
нашего журнала — рассматриваются план и проведение острогожско-россошанской опе
рации, в результате которой были уничтожены центр и южное крыло 2-ой венгерской ар
мии, начиная с момента окружения и до завершения её истребления по частям. 

Используя в основном до сих пор неопубликованные советские оперативные документы и 
материалы, автор излагает и анализирует соотношение и распределение сил противостоящих 
сторон. В статье показывается, как советское руководство, как правило, в неблагоприятной 
для него обстановке в результате высокого оперативного искусства и смелости военачальников 
ослабило почти 90 % фронта противника и на участках прорыва создало предпосылки, необ
ходимые для успеха. Автор статьи указывает на то, что укоренившаяся в общественном 
сознании легенда о гигантском превосходстве советских войск не имеет никаких оснований: 
2-ая венгерская армия потерпела поражение не вследствие превосходства сил Советской 
Армии, а была разгромлена советскими солдатами, обладавшими хорошей подготовкой и 
высоким моральным превосходством и руководимыми советскими полководцами, блестяще 
применявшими правила современной тактаки. Эта операция была первой в истории Великой 
Отечественной войны, когда предусматривалось одновременное окружение противника и 
разгром его по частям, что явилось новым шагом в развитии советского военного искусства. 

В статье дается критика бездейственности венгерского военного руководства, его суетли
вости, жесткости, халатности, в результате которой были упущены имевшиеся в распоряжении 
месяцы, которые могли бы быть использованы для организации обороны, а также той безот
ветственности, с которой венгерские военные массы были принесены в жертву интересам за
хватнической войны. Автор опровергает также и те широко распространенные утверждения 
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о том, что венгерские войска вообще не оказывали никакого сопротивления, а немедленно' 
бежали, побросав свое оружие. Нехватка наступающих войск и упорное сопротивление, ор
ганизованное на некоторых участках фронта явились причиной того, что несколько затягива
лось смыкание кольца окружения и значительные силы венгров получили возможность выйти 
из окружения. Громадные потери, понесенные 2-ой венгерской армией, являются в первую 
очередь результатом краха руководства, более решительное высшее военное руководство 
смогло бы спасти жизни десятков тысяч солдат. 

Автор статьи выступает против стремлений последующего оправдания разбитых венгерских 
военных руководителей, которые за постигшую 2-ую венгерскую армию катастрофу обвиняли 
лишь немецкое руководство, в первую очередь в связи с проволочкой при введении в бой 
корпуса Крамера, и считает, что оперативный резерв армейской группы «Б» был не 
в состоянии повлиять на ход событий именно в результате того, что он применялся не по 
назначению и не так, как этого требовала военная обстановка. Статья по-новому освещает до 
сего времени причиняющую боль трагедию второй венгерской армии и, сосредотачивая вни
мание на действительных профессиональных проблемах, стремится рассеять заблуждения,, 
которые всё еще мешают ясно видеть исторические факты. 

Pál Komis 

DIE OSTROGOSHSK—ROSSOSCHER ANGRIFFSOPERATION 
DER WORONESHER FRONT ZWISCHEN 13—17. JANUAR 1943 

Resümee 

Als Fortsetzung der in der vorigen Numimer unserer Zeitschrift veröffentlichten 
Abhandlung erörtert dieser Aufsatz den Plan und die Durchführung der obigen 
Kriegsoperation, die die Vernichtung der Mitte und des Südflügels der 2. unga
rischen Arrnime zur Folge hatte, (bis zur Beendigung der Umschließung und Auf
spaltung der Armee. 

Der Verfasser erörtert und analysiert die Kräfteverhältnisse der gegenüberstehen
den Parteien und die Verteilung der Kräfte aufgrund von zum Großteil unver
öffentlichten sowjetischen Kriegsdokuimente. Er beweist, daß die sowjetische Füh
rung, unter für sie im Allgemeinen unvorteilhaften Verhältnissen, mit hochgradiger 
Kriegskunst und strategischem Mut etwa 90% der Frontlinie schwächte, um die 
erforderlichen Voraussetzungen für einen Erfolg an der Strecke des geplanten 
Durehbruchs zu schaffen. Der Verfasser weist darauf hin, daß die im allgemeinen 
Bewußtsein existierende Legende über die sowjetische Überlegenheit jeder Grund
lage entbehrt: Die 2. ungarische Armee wurde nicht von der Überlegenheit, son
dern von einer die Regeln der .modernen Taktik richtig anwendenden Führung und 
von einem entsprechend vorbereiteten und moralisch überlegenen Militär besiegt. 
Diese Angriffsoperation war im Laufe des Großen Vaterländischen Krieges die 
erste, die die Einschließung und Aufspaltung der feindlichen Truppen zur selben 
Zeit vorgesehen hat. Das war neu in der Entwicklung der sowjetischen Kriegs
kunst. Die Abhandlung kritisiert die Unfähigkeit, die Kopflosigkeit der ungarischen 
militärischen Führung, die Nichtausnützung der für die Organisation der Verteidi
gung zur Verfügung stehenden Monate und die Unverantwortlichkeit, mit der sie 
die Massen ungarischer Soldaten den Interessen des Raubkrieges zum Opfer ge
worfen hatten. Er widerlegt auch die allgemein verbreitete Meinung, dass die 'Un
garischen Truppen gar keinen Widerstand geleistet und ihre Waffen wegwerfend 
sofort die Flucht ergriffen hätten. Gerade die Unzulänglichkeit der angreifenden 
Truppen und der stellenweise organisierte Widerstand hinderten die vollkommene 
Einschließung des Ringes und ermöglichten den Ausbruch beträchtlicher Kräfte 
aus diesem Ring. Dde riesigen Verluste der 2. Armee sind vor allem Folgen des 
Versagens der Führung, da eine entschlossene obere Führung das Lében zehntau-
sender Soldaten hätte verschonen können. Der Verfasser setzt sich den nachträg
lichen Rechtfertigungsibestrebungen der besiegten ungarischen Militärführer entge
gen, die ausschließlich die deutsche Führung, besonders die Verzögerung im Zu
sammenhang mit dem Einsatz des Cramer-Armeekorps für die Katastrophe der 2. 
Armee verantwortlich macht. Er erörtert, dass die strategische. Reserve des Armee
gruppe „B" die Gestaltung der Lage nicht beeinflussen konnte, weil sie nicht ihrer 
Bestimmung gemäß und nicht des Kriegslage entsprechend eingesetzt wurde. Die 
Abhandlung stellt die bis heute schmerzhafte Tragödie der 2. ungarischen Armee 
ins neue Licht und versucht sich auf die realen Fachproblemen konzentrierend die 
allgemeinen falschen Vorstellungen, die bisher das Klarsehen gestört haben, zu 
zerstreuen. 
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JÁN LIPTÁK—(EDUARD CEJKA 

A CSEHSZLOVÁK NÉPHADSEREG A NÉPI DEMOKRATIKUS 
FORRADALOM SZOCIALISTA FORRADALOMMÁ VALÓ ÁTNÖVÉSE 

IDŐSZAKÁBAN 
(1945 ÁPRILIS—1948 FEBRUÁR) 

A Csehszlovák Néphadsereg megalakulása szorosan összekapcsolódik Cseh
szlovákia Kommunis ta Pár t jának a szocializmusért vívott forradalmi harcával . 
Az új , népi demokrat ikus csehszlovák hadsereg közvetlenül a cseh és a szlovák 
nép antifasiszta, nemzeti-felszabadító mozgalmából nőtt ki. 

A CSKP a háború kedvezően alakuló menetének, a Szovjetunió és fegyveres 
erői döntő sikereinek hatására növelni tud ta szervező és harci aktivitását , ve 
zető erőként tudott fellépni Csehszlovákia népeinek nemzeti-felszabadító küz
delmében és biztosítani tud ta annak népi demokrat ikus forradalommá való át-
növéséí, amely a Szlovák Nemzeti Felkeléssel vette kezdetét. Győzött a k o m 
munista vonal, amely éles ellentétben állt a burzsoázia ellenállásban részt vevő 
rétegének koncepciójával. Ez utóbbi a r ra i rányult , hogy kizárja a néptömegeket 
az ak t ív harcból, de főleg egy olyan döntési folyamatból, hogyan alakul janak 
a jövőben a társadalmi viszonyok a felszabadult országban. 

1945. április 4-én a felszabadult Kassa városában elnöki aláírás szentesítet te 
a Csehek és Szlovákok Nemzeti Front jának első kormányát . A CSKP tör ténel
me folyamán először vált vezető pár t tá , az új kormányban kulcspozíciókhoz 
jutot t , amelynek a forradalom további kibontakoztatása szempontjából nagy 
jelentősége volt.1 Az új kormány haladéktalanul — m á r a megalakulását követő 
napon ta r to t t ülésén — történelmi jelentőségű kormányprogramot fogadott el. 
Csehszlovákia népeinek tuda tában ez Kassai Kormányprogram néven él. 

A Kassai Kormányprogram a népi demokrat ikus forradalom átfogó prog
ramja volt. Mivel jóváhagyására és közzétételére olyan időszakban kerül t sor,, 
amikor a köztársaság területének nagy része még a hit leristák megszállása alat t 
állt, a n n a k első része olyan kérdésekben dönt, min t Csehszlovákia háborús erő
kifejtésének fokozása Németország ellen, valamint a maximális segítségnyújtás 
a szovjet hadsereg harcoló csapatainak. A program politikai lényege pedig a b 
ban ju to t t kifejezésre, hogy megfogalmazta az új állam bel- és külpoli t ikájának 
alapjai t : szövetség és fegyverbarátság a Szovjetunióval, a cseh és a szlovák nép 
egyenjogúsága, az új államigazgatási rendszer bevezetése és az ál lamrendszer 
demokratizálása, a Nemzeti Front és a Nemzeti Bizottságok létrehozása, az új 

1 A 25 fős kormányon belül a kommunisták 7 helyet szereztek. Miniszterelnökhelyettes lett K. Gottwald és V. 
Siroky. Ezen kívül kommunisták kerültek még a belügyminiszteri, a külügyi államtitkári, a földművelésügyi minisz
teri, az oktatási és művelődésügyi miniszteri, valamint a tájékoztatásügyi miniszteri posztra. 
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néphadsereg építése, a későbbiekben pedig a földreform végrehajtása, a bankok 
állami ellenőrzésének bevezetése, a kollaboránsok és árulók felelősségre vonása, 
magánvagyonok kisajátítása, a fasiszta és a szimpatizáns politikai pártok be
tiltása stb. 

Azokat az alapvető történelmi tanulságokat, amelyeket a csehszlovák nép 
vont le a szégyenteljes müncheni árulásból, valamint a fasiszta megszállók el
leni elkeseredett harc éveiből, a CSKP, mint vezető politikai erő a felszabadult 
köztársaságban, a kassai program katonai részében is kifejezésre juttatta. 
A párt katonapolitikájának, — de nem csak katonapolitikájának — súlyponti 
kérdése Csehszlovákia népei biztonságának megoldása volt. A CSKP e téren a 
következő alapelvekből indult ki : külső szempontból biztosítani kell a csehszlo
vák külpolitika rendíthetetlen szovjetbarát orientációját. Belsőleg pedig első
sorban az államrendszernek a népi demokratikus elvek alapján a csehek és a 
szlovákok — mint két önálló és egyenrangú nép — államaként történő átalakí
tásával kell biztosítani. A szabadság és biztonság záloga csakis egy olyan had
sereg lehet, amely fenntartás nélkül teljesíti a nép akaratát és annak elválaszt
hatatlan részévé válik. 

A hadsereggel kapcsolatosan a Kassai Kormányprogram abból a megváltoz
tathatatlan tényből indult ki, hogy mivel az új hadsereg éppen a fasizmus elleni 
harcban született, a jövőben is csak következetesen antifasiszta, demokratikus 
és népi hadseregként fejleszthető. Ezeknek a követelményeknek leginkább azok 
az ellenálló alakulatok feleltek meg, amelyek a legaktívabban küzdöttek a fa
sizmus ellen hazai területen és a határokon túl, és amelyekben a népi demokra
tikus jelleg a legkifejezettebben érvényesült. „Ezen mag körül, de különösen 
a Szovjetunióban szervezett 1. Csehszlovák Hadtest körül" — mondja ki a kas
sai program — alakuljon ki az új csehszlovák véderő."2 A program kívánatos
nak tartotta a csehszlovák hadseregnek a szovjet hadsereg mintájára történő 
építését, tartalmazott továbbá számos konkrét követelményt is, mint az ún. poli
tikamentes hadsereg elvével való szakítás, a nevelő tiszti intézmény bevezetése, 
a politikai nevelő munka beindítása, általános választójog biztosítása a fegyve
res erők személyi állományának, a parancsnoki kar megtisztítása a népellenes 
elemektől stb. A CSKP új, népi demokratikus hadsereg építésére törekedett, 
amely szorosan kötődik a néphez és támaszkodik a Szovjetunióval és hadsere
gével való szövetségre. Ez olyan koncepció volt, amely az új körülmények kö
zött, a demokráciáért és a szocializmusért vívott harc egységéről szóló lenini 
tanítás alapján, meghatározta a proletárforradalomhoz való viszony új formái
nak érvényesülését és ebben az összefüggésben végső soron a szocialista had
sereg építéséhez való hozzáállást is. 

Az új népi demokratikus állam osztály alap j át a kommunista párt által a mun
kásosztály köré tömörített, a népi demokratikus forradalom programja meg
valósításának útjára lépett dolgozó nép forradalmi-demokratikus diktatúrája 
alkotta. Csehszlovákia történetében először vált a CSKP vezette munkásosztály 
az államhatalom meghatározó tényezőjévé. 

A népi demokratikus állam politikai alapját a Nemzeti Front képezte, amely 
a kommunisták kezdeményezésére már a háború folyamán létrejött. A Nemzeti 
Front politikai kifejezője volt „a cseh és a szlovák munkásosztály, a parasztság, 
a kisiparosok és az értelmiség, a városok és falvak dolgozói osztály- és társa
dalmi szövetségének. Politikailag tömörítette a demokratikus antifasiszta erő
ket és egyben azon politikai pártok szövetségét is, melyek részt vettek az anti
fasiszta küzdelemben és kötelezettséget vállaltak az új, népi demokratikus köz-

2 KSČ o ozbrojených silách. (A CSKP a fegyveres erőkért) Dokumenty 1918—1970. Praha, 1970. 195. o. 

— 616 — 



társaság közös építésében."3 A forradalom kibontakozása során a Nemzeti Front 
osztály- és társadalmi tartalma fokozatosan a dolgozók osztályszövetségévé ala
kult át, amely a burzsoá reakció, és végső soron az egész burzsoázia ellen irá
nyult. 

A szovjet hadsereg által felszabadított Csehszlovákiában a dolgozó nép vette 
kezébe a hatalmat és azt a forradalmi nemzeti bizottságok révén gyakorolta. 
A nemzeti bizottságok nemcsak az új államhatalom hordozói és az új állam
igazgatás alapjai lettek, hanem az államrendszer politikai struktúrájában vég
bemenő változások és az új államapparátus építésének eszközei is. így alakultak 
ki az új államhatalmi szervek, amelyek társadalmi alapjukat tekintve a népi 
demokratikus forradalom eszközeivé váltak. A nemzeti bizottságok zömében 
a kommunisták döntő befolyásra tettek szert.4 

A népi demokratikus állam létrejöttével még nem dőlt el a hatalom kérdése, 
mivel az sem volt kizárólagosan sem a munkásosztály, sem a burzsoázia kezé
ben. Klement Gottwald találóan jellemezte a Csehszlovákiában akkor érvé
nyesülő politikai erőviszonyokat: „Ök nem gyakorolhatják a hatalmat nélkü
lünk, de mi sem nélkülük. Mégis, ők inkább nélkülünk, mint mi nélkülük. 
Szükségszerű marad ezért az együttműködés a másik politikai csoporttal, amely 
viszont rákényszerül a velünk való együttműködésre."5 A nemzeti és demokra
tikus forradalom egy osztályszövetséget — beleértve a burzsoázia antifasiszta 
beállítottságú részét is — juttatott hatalomra, ami azt jelentette, hogy ez a for
radalom még nem hozta létre a szocialista forradalomra, vagy pedig a polgári 
forradalomra jellemző politikai-hatalmi felépítményt. A nemzeti és demokra
tikus forradalomban a politikai-hatalmi fordulat alapját a náci megszálló hatal
mi rendszer és támasza, a német és a magyar, valamint a kollaboráns cseh és 
szlovák burzsoázia likvidálása teremtette meg. 

Döntő tényező volt a forradalom további kibontakozása szempontjából Cseh
szlovákiában, mint Közép- és Délkelet-Európa más országaiban, hogy a forra
dalom vezető erejét a kommunista párt vezette munkásosztály alkotta.6 Ez ját
szott 'meghatározó szerepet a népi demokratikus forradalomnak a szocialista 
forradalomba való átmenetében, melyhez az alapot a munkásosztály hatalmának 
fokozatos kiszélesedése teremtette meg, és melynek keretében a munkásosztály 
vezette népi demokratikus diktatúra mindinkább a munkásosztály javára ala
kult át. Csehszlovákia legjelentősebb politikai ereje a CSKP lett, amely törté
nelme folyamán először töltötte be a hatalmon lévő párt szerepét, és vált a hi
vatalos kormányprogram — a Kassai Kormányprogram, vagyis a Nemzeti Front 
által kialakított közös platform — alkotójává. E program megvalósulása terem
tette meg a népi demokratikus forradalomnak a szocialista forradalomba való 
átnövéséhez szükséges feltételeket. 

Ha a burzsoázia meg kívánta tartani a nemzet meghatározott rétegeire gya
korolt befolyását, nem volt más lehetősége, mint egyetérteni a kormányprog
rammal. Ezeknek az erőknek, melyek szövetségesként együtt haladtak a mun
kásosztállyal és élcsapatával a Csehszlovák Kommunista Párttal a nemzeti fel
szabadításért folyó antifasiszta harcban, a háború győzedelmes befejezése kielé-

3 Pïehled Déjin KSČ. (A CSKP történetének áttekintése) Praha, 1970. 224. o. 
4 Az 1940. évi választásokig a kommunisták a városi és járási nemzeti bizottságokban Csehországban a helyek 37, 

Morvaországban pedig 32 százalékával rendelkeztek. Szlovákiában a kommunistáknak a városi és járási nemzeti bi-
ZOMságok zömében abszolút többségük volt. 

5 Gottwald, K.: Művei. XII . k. Praha, 1955. 21. o. 
0 Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban, Finnországban és Chilében a háború végén szintén antifasiszta 

kormány alakult a kommunisták részvételével. Ezekben az országokban nem voltak meg a burzsoázia diktatúrájának 
szokásos klasszikus formái. Franciaországban végül egyes iparágak államosítására is sor került. Az alapvető eltérés 
abban mutatkozott, hogy ezekben az országokban a vezető szerepet és főleg a meghatározó politikai és gazdasági 
pozíciókat megtartotta a burzsoázia. 
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gítette nemzeti és politikai érdekeltségét. Az osztályharc logikájából követke
zett, hogy a népi demokratikus forradalomnak a szocialista forradalomba való 
továbbfejlődése ezeket az erőket válaszút elé állította: vagy tovább haladnak 
a forradalom jelölte úton, ami lényegében azt jelentette, hogy szembekerülnek 
a saját osztályérdekeikkel, vagy a forradalom ellen lépnek fel és ezzel kiteszik 
magukat a társadalmi elszigeteltség veszélyének, és mint ellenforradalmi elemek 
lelepleződnek. A CSKP-nak feltétlenül számolnia kellett ezzel a valósággal. 
Ezért fogadta el a fokozatosság elvét a forradalom továbbfejlesztését illetően, 
egyidejűleg harcolt a dolgozók túlnyomó többségének megnyeréséért, hogy ez
zel kedvező feltételeket teremtsen a burzsoázia fokozatos elszigeteléséhez és 
végső soron teljes vereségéhez. Ez a harc azonban nem volt könnyű. 

A háború természetesen sem a burzsoázia, sem pedig az akkori köztársasági 
elnök, dr. Eduard Beneš számára nem végződött sikertelenül. A példátlan en
gedmények és kompromisszumok ellenére is, vagy éppen ezeknek köszönhetően, 
Beneš a felszabadult hazába tekintélyes személyiségként — államfőként tért 
vissza. Benešnek ezt elérnie — München után — nem volt sem egyszerű, sem 
könnyű dolog. Tudatában volt annak, hogy ehhez a CSKP támogatására és elis
merésére van szüksége. Elégedetlenségre végeredményben nem volt oka a bur
zsoá emigrációnak sem, hiszen visszatérhetett az országba, ahol fennmaradtak 
korántsem elhanyagolható politikai és gazdasági pozíciói, ahol megmaradt szá
mára — képletesen szólva — a Vár és védője, az a személyiség, akiben bízott 
és aki olyan reményekkel kecsegtette, hogy elnöki tisztségénél es főparancsnoki 
funkciójánál fogva megakadályozhatja, hogy Csehszlovákia és hadserege továb
bi fejlődése túllépje a polgári demokratikus kereteket. 

Csehszlovákia meghatározó politikai erői és azok vezető személyiségei tehát 
annak tudatában lépték át a társadalom és a hadsereg békés építése időszaká
nak küszöbét, hogy itt a „ki kit győz le" kérdése a döntő, és elkerülhetetlen az 
osztályok összecsapása a politikai hatalom birtoklásáért, és ezzel együtt a köz
társaság és hadserege jellegéért folytatott harcban. Nyilvánvaló volt, hogy ezen 
erők további közös fellépéséből hiányozni fog az a tényező, amely a háború idő
szakában, azaz a fasizmus elleni harcban, időlegesen egyesítette őket. Az osz
tályérdekek és antagonisztikus ellentmondások fokozatosan és kérlelhetetlen 
logikával nyitották meg az országon belül a hatalom birtoklásáért folyó harc 
belső arcvonalát. 

A kedvezően alakuló belső és külső feltételek lehetővé tették a CSKP, mint 
az állam legbefolyásosabb és számszerűen is legnagyobb politikai ereje számára, 
hogy irányt vegyen a szocializmushoz vezető békés fejlődés útjára, amely a for
radalmi változásokat a munkásosztály harca fegyveres formáinak alkalmazása 
nélkül valósítja meg. A fejlődésnek ezt a békés útját azonban a kommunisták 
nem osztálybékeként értelmezték, hanem a forradalmi osztályharc fegyveres 
formák alkalmazása nélküli útjának tekintették. 

A szabad Csehszlovákia fennállásának első hónapjaiban a belső társadalmi 
ellentéteket még háttérbe szorította népeink győzelmi lelkesedése, továbbá 
azok a sürgető és halaszthatatlan feladatok, amelyek a felszabadult köztársaság 
életének mielőbbi megindításából fakadtak. Nem sokkal a háború után végzett 
hozzávetőleges számvetések szerint a megszállás és a háború okozta károk 
429,7 milliárd cseh korona veszteséget jelentettek Csehszlovákiának; ebből a 
szorosan vett katonai károkat 42,5 milliárd koronára, a közlekedésben elszen
vedett károkat pedig 25,1 milliárd koronára becsülték. Az államadósság 1945 
végére elérte a 27 milliárd koronát (1946-ban tovább nőtt 91 milliárd koronára). 
Égető szükségszerűség volt a háború által lerombolt ipar és közlekedés helyre
állítása. 
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A felszabadulást követő első napoktól a csehszlovák hadsereg aktívan vette 
ki részét a népgazdaság újjáépítéséből. A hadsereg személyi állományából ala
kult brigádok több millió munkaórát teljesítettek a népgazdaság különböző te
rületein. 1946-ban csupán a mezőgazdaságban 8 998 638 órát, a szénbányászat
ban 1945 júniusától 1947 márciusáig összességében 2 292 564 órát dolgoztak. 
Ezenkívül végre kellett hajtaniuk kiterjedt körzetek aknamentesítését és bizto
sítani az ország egész területének ellenőrzését, beleértve a határ menti körze
teket, ahol az irányítás még a Wehrwolf tagjainak és a szétvert fasiszta alakula
tok maradványainak kezében volt. A hadsereg járőrei csupán 1945 augusztus— 
szeptemberében 200 Wehrwolf-tagot fogtak el, és mintegy 20 fegyvert és diver
ziós anyagokat tartalmazó raktárt számoltak fel.7 Ebben az időszakban a rend és 
nyugalom helyreállításában, a békés élet biztosításában, kimagasló szerepet ját
szott a hadsereg, amely a népi demokratikus állam jelentős hatalmi támasza lett. 

Nagy politikai jelentőségű feladatot teljesített a hadsereg a Szövetséges El
lenőrző Tanács 1945. november 20-án hozott határozatának végrehajtásával, 
a közel 2,5 millió németnek az ország területéről való kitelepítésével, mivel 
a hazai és a nemzetközi reakció ismét számításba vette a német kisebbség fel
használását a népi demokratikus rendszer gyengítése és aláásása céljából. 

A csehszlovák hadsereg tehát létének első pillanatától új típusú, népi, nem
zeti és demokratikus hadseregként mutatkozott be, amely alapvetően különbö
zött a München előtti burzsoá hadseregtől. Belső fegyveres funkcióját teljesítve, 
valamint számos népgazdasági feladat, politikai, szociális és kulturális állami 
intézkedés megvalósításában való aktív részvételével jelentősen hozzájárult a 
népi demokratikus forradalom további fejlesztéséhez nélkülözhetetlen alapvető 
feltételek megteremtéséhez. 

A hadsereg becsülettel teljesítette külső funkcióját is. Együttműködése a Nem
zetbiztonsági Testülettel (SzNB) a kártékony banderista csoportok8 elleni harc
ban a legnagyobb és hatását tekintve is a legjelentősebb fegyveres akciók so
rába tartozik a népi demokratikus forradalomból a szocialista forradalomba 
való átmenet időszakában. 

A népi demokratikus forradalom további kibontakozása és a hadsereg fejlő
dése azonban közel sem volt olyan egyenletes, mint ahogy arra a háború utáni 
első években gyakorolt belső és külső funkcióiról eddig közölt rendkívül vázla
tos jellemzésből következtetni lehet. 

A háború befejeződése a CSKP vezetését belpolitikai vonatkozásban elsősor
ban politikai és gazdasági feladatok elé állította. A pártnak fő erőkifejtését 
a társadalmi élet azon területeire kellett összpontosítania, amelyek a népi de
mokratikus rendszer megszilárdítása és az országon belüli hatalom kérdésének 
végső megoldása szempontjából meghatározóak voltak. Itt mindenek előtt 
a nemzeti bizottságok gyors megerősítéséről és megszilárdításáról, valamint 
a politikai, gazdasági és kulturális élet következetes megtisztításáról volt szó. 
A CSKP közvetlen feladatának a népgazdaság helyreállítását, a háború követ
kezményeinek felszámolását és a dolgozó tömegek ellátásának biztosítását te
kintette. 

7 VHA/MNO/St. taj. (1945) éj. 100 153. 
8 Štefan Bandera tagja volt az ukrán nacionalisták szervezetének, amely a húszas évek végén alakult egy olyan, 

..ívagy Ukrajna" létrehozása céljából, amely felöleli Csehs?lovákia egész keleti részét, majdnem Poprádig. A második 
világháború idején Bandera kegyetlen terrorizmusával, a legkíméletlenebb rablási és gyilkolási módszereivel kivívta 
a fasiszták elismerését. A hitleristák veresége után a banderista osztagok jelentős része Ukrajna és Kelet-Lengyel
ország területén maradt, ahol — a csehszlovák területen működő „Wehrwolf"-hoz hasonlóan — földalatti mozgalmat 
akartak szervezni és terrorizálni akarták a lakosságot. 

1947 folyamán, a banderista osztagok elleni harc legintenzívebb szakaszában, a hadsereg állományából 0087 fő, 
a Nemzetbiztonsági Testületből 5023 fő, valamint 3700 volt partizán bevetésére került sor. 1947. november elejére 
a Csehszlovákia területén működő banderistákat likvidálták. Ez azonban nem ment minden áldozat nélkül. Csak a. 
hadseregnek 40 halottja és 103 sebesültje volt. (VHA/MNO/Hl.št./1948/2/5/OO/c'j. 32.) 
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A burzsoázia politikai-hatalmi pozíciói Csehszlovákiában megdőltek. Az álla
mosítás felszámolta a nagyburzsoázia és a külföldi tőke gazdasági bázisát. Bár 
a dolgozó nép Ikezébe kerültek a bankok, a pénzintézetek, a kulcsipar és vala
mennyi ipari nagyüzem és gyár, a burzsoázia továbbra is jelentős gazdasági 
pozíciókat őrzött meg. Az államosítást követően, még 1945 októberében is 8449 
gyárral és üzemmel rendelkezett. Kezében tartotta különösen a közszükségleti 
cikkek gyártásának nagy részét (például, az élelmiszeripar 85, a textilipar 62 
százalékát), valamint a nagykereskedelmi hálózat jelentős részét. Ambícióit 
a burzsoázia összekapcsolta egy olyan törekvéssel is, hogy a háború utáni gaz
dasági nehézségeket és a közszükségleti cikkek terén mutatkozó piaci fennaka
dásokat a maga javára használja ki. A hatalomért vívott harc súlya ily módon 
természetesen a gazdasági szférára helyeződött át. Ezért a CSKP éppen ebben 
látta a népi demokratikus rendszer konszolidációjának és a népi demokratikus 
forradalom további kibontakozásának kulcsát. A népgazdaság helyreállítása és 
fejlesztése lett a társadalom legbefolyásosabb ereje, a CSKP politikájának egyik 
központi kérdése. A párt ugyanakkor tudatában volt annak, hogy csak akkor 
válhat igazán Csehszlovákia népeinek vezető erejévé, ha bebizonyítja, hogy 
a társadalom békés fejlődésének feltételei között is képes a dolgozó nép veze
tésére, az ország vagyonával való gazdálkodás irányítására. A gazdasági prob
lémák megoldásával ugyanakkor sikerült az ország biztonságával kapcsolatos 
alapvető kérdéseket is megoldani. 

A CSKP ennek a fő politikai célnak rendelte alá a hadseregfejlesztés felada
tait is. Ezért a hadsereg a háború utáni első években, a gazdasági újjáépítés 
körülményei között, a társadalomtól csakis a legégetőbb feladatok teljesítéséhez 
szükséges eszközöket kaphatta meg. 

A hadseregfejlesztés alárendelése a háború által tönkrement ország újjáépí
tésére irányuló átfogó koncepciónak nem jelentette a CSKP részéről a hadsereg 
építésének és az ország biztonságának lebecsülését. De ehhez a párt ekkor nem 
látta szükségesnek egy nagy létszámú hadsereg gyors létrehozását. Csehszlo
vákia biztonságának feladatát a CSKP elsősorban szélesebb értelemben vett 
belső és külső összefüggések révén kívánta megoldani: az új állam katonai ereje 
politikai és gazdasági alapjainak lerakásával és külpolitikájában a Szovjetunió 
felé történő orientáció megszilárdításával. 

A hadsereg vonatkozásában a CSKP arra törekedett, hogy az újonnan épülő 
hadseregben — a München előtti hadseregtől eltérően — kialakuljanak a poli
tikai jellegű átalakulás elengedhetetlen előfeltételei. Ezért erőfeszítéseit a had
sereg népi demokratikus és politikus jellegének a Kassai Kormányprogram ha
tározatai szellemében való erősítésére, a parancsnoki kar megtisztításának és 
demokratizálásának megvalósítására, a szovjet hadsereggel való szoros együtt
működés biztosítására és a csehszlovák hadseregnek szovjet mintájú építésére 
összpontosította. 

Más nézeteket vallott a csehszlovák hadsereg építése ügyében az akkori köz
társasági elnök és főparancsnok, dr. Eduárd Beneš. Röviddel az európai háború 
befejezése után, amely a fasiszta Németország és csatlósai teljes vereségét 
jelentette, Beneš a csehszlovák haderő gyors felfejlesztését követelte, mégpedig 
legalább olyan szintre, mint amilyennel Csehszlovákia 1938 előtt rendelkezett.9 

9 A csehszlovák hadsereg első, ún. ideiglenes szervezése, amelyet nagy harcok árán már 1945. május 25-én jóvá
hagytak, teljes egészében tiszteletben tartotta BeneS ezen elképzeléseit. Az új hadrend szerint a hadsereg egésze négy 
katonai körzetre tagozódott, ezekből háború esetén négy tábori hadseregnek kellett megalakulnia. A katonai körzetek 
közvetlen egységeiken és magasabbegységeiken kívül két-két hadseregközvetlen hadtesttel, hadtestenként két had
osztállyal rendelkeztek. A körzet harmadik hadtestét és a másik két hadtest harmadik hadosztályait mozgósítás révén 
kellett felállítani. A vezérkar közvetlen alárendeltségében ezeken kívül négy repülőhadosztálv. ègv harckocsihadtest, 
nehéztüzérhadosztály és híradó ezred állt. (VHA/Hl.št./1945/4.odd./čj. 120.) 
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Beneš „fordulať'-komplexusban szenvedett. Még a háború idején arra ösztö
nözte Angliában a csehszlovák egységeket, hogy a „háború után szilárdan kell 
tartani magukat, mivel ebben az időszakban a hadseregnek az egyesítő és koor
dinátor nagy szerepét kell betöltenie."10 Beneš a felszabadult országba való 
visszatérését követően igen határozottan kinyilvánította azon meggyőződését, 
hogy a jövőben Európában minden korszerű háború elkerülhetetlenül magában 
hordozza a forradalmi fordulat lehetőségét. És egy ilyen fordulattól mindennél 
jobban félt. 

Valóban meglepő gondolat volt, hogy közvetlenül a háború befejezése után 
a csehszlovák hadsereget gyors ütemben legalább olyan szintre kell felfejlesz
teni, mint ahol 1938 előtt, vagyis a második világháború előestéjén állt. Cseh
szlovákia stratégiai helyzete a Szovjetuniónak a második világháborúban ara
tott győzelme következtében olyannyira megváltozott, hogy a nagy létszámú 
hadsereg szükségessége abban az időszakban kérdésessé vált. Sőt mi több, olyan 
időszakban kellett volna azt felfejleszteni, amikor az ország és annak gazdasága 
a fasiszta megszállás következtében teljesen kimerült, amikor a nehézipar egyes 
fontos központjai éppen a háború utolsó napjaiban, az angol—amerikai bomba
támadások következtében megsemmisültek, amikor egyáltalán nem volt fegy
verzet és felszerelés, s amikor a hadsereg felső vezetése csak kétharmadannyi 
lakossal számolhatott, mint 1938-ban. 

Rendkívül súlyos volt az anyagi-technikai helyzet magában a hadsereg
ben is. Amikor 1945 június elején a honvédelmi törvény értelmében néhány sor
köteles korosztályt tényleges katonai szolgálatra behívtak, a hadsereg létszáma 
a burzsoá csehszlovák hadsereg 1938. szeptember 1-i, vagyis München előtti lét
számának mindössze 77,6 százalékát érte el. 1945 szeptember végére viszont 
a hadsereg összlétszáma már a München előtti létszám 125,6 százalékára fejlő
dött fel. Ezt a sok embert azonban nem volt mivel felszerelni, felfegyverezni. 
Még 1945 augusztus végén is 25 százalékos hiány mutatkozott lábbeliben, 50 szá
zalékos köpenyben, 25 százalékos ruházatban és 20 százalékos ágyneműben.11 

Gyengén álltunk harci-technikai eszközökben is. Például még 1945 végén is 
a békeszervezésű hadsereg állománytábla szerinti harckocsiszükségletének 
mindössze kétharmadával rendelkeztünk. Még rosszabb volt az arány a tüzér
ségnél, ahol az ezredtüzérség technikai feltöltöttsége csupán 65, a hadosztályé 
60, a területi tüzérségé 40, a főparancsnoksági tüzértartaléké pedig mindössze 
25 százalékos volt.. Hasonló volt a helyzet a többi fegyvernemnél is.12 Rendkí
vül nehéz körülményék uralkodtak a hadsereg élelmiszerellátása területén is. 

A csehszlovák hadsereg anyagi-technikai helyzete ebben az időszakban való
ban rendkívül súlyos volt. A hadsereg 1945-ben alapjában véve csupán azzal 
rendelkezett, amit a szovjet hadseregtől kapott. Kizárólag a Szovjetunió nagy
vonalú hozzájárulása tette lehetővé a hadseregben a minimálisan szükséges 
anyagi feltételek biztosítását ahhoz, hogy egyáltalán beindulhasson a kiképzés 
és a haderő legalább részben teljesíteni tudja feladatait. 

Amikor dr. Eduard Beneš ilyen feltételek között felvetette a nagy létszámú 
hadsereg szervezésének követelményét, akkor ezzel elsősorban belpolitikai célo
kat követett, ímelyek szorosan kapcsolódtak az osztálypolitikai erők „döntő" 
hatalmi összecsapásához fűződő számításaihoz. Ennek a lépésnek törvényszerűen 

10 VHA/VKPB,/1940—1945/14/1/20. 
11 Jelentés a csehszlovák hadsereg fegyverzeti és felszerelési helyzetéről. 
Az 1945-ben a hadsereg számára megrendelt 295 830 ruházat-felszerelési készletből a ruházati ipar nyersanyag

hiány miatt mindössze 30 ezret szállított, a hadsereg lábbeli megrendelését pedig mindössze 25 százalékban teljesí
tették. Gyapjú fehérneműt viszont 1945-ben a csehszlovák ipartól egyáltalán nem lehetett rendelni. (VHA/III. odbor 
100/194(3/31/1/31). 

12 VHA/Hl.št,/5.odd./1945/e.2032/Zpráva o stavu výzbroje a výstroje čs. armády z 20. listopadu 1945. Jelentés 
a csehszlovák hadsereg fegyverzeti és felszerelési helyzetéről. 
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ki kellett váltani a hadsereg szükségletei és a társadalom akkori lehetőségei 
közötti ellentmondást. Ezzel olyan belső atmoszférát teremtett, amely hozzájá
rult a válságos helyzet kialakulásához. Ezzel egyidőben jelentkezett a hivatásos 
állomány feltöltésének szükségessége is, ami következményeiben erősen csök
kentette a toborzással 'kapcsolatos politikai feltételek érvényesülését. Elsősor
ban a München előtti burzsoá hadsereg tisztjeinek ezreiről volt szó, akik nem 
vettek részt a fasizmus elleni aktív harcban, és ráadásul a hadsereg hivatásával 
és életével kapcsolatos elavult nézetek befolyása alatt álltak. Ebben az ügyben 
a kassai program követelményeitől lényeges visszalépés történt arra való hi
vatkozással, hogy feltétlenül ki kell használni ezen tisztek jelentős szakmai 
képességeit. Ezzel szemben viszont, Szovjetunióban alakult 1. Csehszlo
vák (hadseregközvetlen) Hadtest tagjai és a volt partizánok esetében, 
akik az aktív szolgálatba való átvételért folyamodtak, szigorúan megkövetelték 
a hivatásos tiszti képzettséget. Látnurik kell azt, hogy például a középfokú is
kolai végzettség megszerzése azidáig anyagi okokból csak a tehetős és közép
rétegek gyermekei számára volt elérhető, a munkás és szegényparaszt családok 
(ezek tagjai alkották az antifasiszta harcos erők magvát) gyermekei számára 
pedig csak kivételesen. Ilyen indok alapján a volt partizánok 5100 hivatásos ál
lományba helyezési kérelméből mindössze 241-et bíráltak el kedvezően, a volt 
1. Csehszlovák hadtest 1842 tartalékos tisztje közül pedig csak 508 főt vettek 
át.13 A képzettség követelménye így megtámadhatatlan, de hatásos osztálypoli
tikai szabályozóvá vált, amely lehetővé tette a néphadsereg fejlesztésének sza
bót ál ásat. 

Ez a politikai fellépés ellentmondott a Kassai Program és a CSKP katonapoli
tikája szellemének. A burzsoázia ugyanakkor nagyon sokat várt a parancsnoki 
karra, és különösen a hadsereg felső vezetésére gyakorolt befolyásától. Ezért 
igyekezett a parancsnoki karban minél jobban erősíteni a reakció pozícióit és 
rendkívül harciasan lépett fel a parancsnoki állomány megtisztítását követelők
kel szemben. A burzsoázia, tekintet nélkül számos tiszt erősen kompromittált 
múltjára, mindent megtett azért, hogy bejuttassa őket a hadseregbe és ezáltal 
erősítse saját pozícióját. Különösen a Népi Szocialisták és a Csehszlovák Nép
párt, de a Szlovák Demokrata Párt képviselői is, nem egy esetben olyan irány
ban befolyásolták a felvételi bizottságot, hogy nézzék el számos tisztnek a há
ború alatt tanúsított passzivitását, és térjenek el az új hadseregbe való felvételt 
szabályozó törvény alapkövetelményeitől, amelyek megszabták, hogy a hadsereg 
új tisztikarába való átvétel előfeltétele a kérelmezőnek az antifasiszta ellen
állásban való aktív részvétele legyen. A reakció képviselői ugyanakkor igye
keztek megakadályozni azt is, hogy a magasabb parancsnoki beosztásokat na
gyobb számban azok a parancsnokok töltsék be, akik kiállták a háború próbáját 
és megkísérelték fenntartani ezeket a beosztásokat a főtisztek közötti híveik 
számára, akik otthon, ellenállási tevékenység nélkül vészelték át a háborút. 

A tisztikar megtisztításáért és demokratizálásáért folytatott küzdelem a CSKP 
katonapolitikájának központi kérdése lett. A 'kommunisták nem utasítottak el 
minden olyan tisztet, aki korábban a München előtti burzsoá hadseregben szol
gált. A párt az olyan tisztek megnyerésére törekedett, akik a fasizmussal szem
beni elutasító magatartásukkal a múltban bebizonyították, hogy rendelkeznek 
az átneveléshez és az új néphadseregben való szolgálathoz szükséges feltételek
kel. Amikor a CSKP vezetése tapasztalta, hogy az első tisztogatás nem igazolta 
a Kassai Kormányprogram elvárásait, az 1946. március 6-i Ideiglenes Nemzet
gyűlésben elfogadtatta a 72/46. törvényerejű rendeletet ,,A hivatásos tisztek és 

13 VHA/VKPIÍ/19Í0/170/CJ. 245 T.AFNS/PNS/1945 — branný výbor — 20. province 1945. 
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tiszthelyettesek jogi helyzetének módosításáról és egyes személyeknek a Cseh
szlovák haderőbe való átvételéről". A törvény alapján már lehetővé vált a had
seregen belüli tisztogatás folytatása. Az említett törvény alkotta a CSKP káder
politikai irányvonalának fő tartalmát a hivatásos katonákra vonatkozóan egé
szen 1948 februárjáig. Mivel azonban a pártnak nem volt egyenes és közvetlen 
befolyása a tisztiállomány felvételére, kiegészítésére, elosztására, iskolázására 
és nevelésére, a burzsoá reakció pedig továbbra is a tiszteknek a hadseregbe 
való átvételével kapcsolatos alapelvek kijátszására törekedett, e törvény szelle
mét 1948 februárjáig nem sikerült következetesen érvényesíteni. 

Az egyik alapvető tényező, melyből a CSKP katonapolitikája kiindult, és 
amely lehetővé tette a háború utáni csehszlovák békehadsereg építésének meg
kezdését, a nagyarányú szovjet segítségnyújtás volt. A szovjet hadsereg térítés
mentesen biztosította a Szovjetunióban alakult 1. Csehszlovák Hadtest teljes át
szervezését 1. Csehszlovák Hadsereggé. Ez az átszervezés a csehszlovák kormány 
1945. május 15-i döntése alapján, vagyis az európai háború befejezését követően 
indult rneg. Az átszervezés keretében a szovjet hadsereg 'minden térítés nélkül 
fegyverzetet és egyéb haditechnikai anyagot adott át a csehszlovák hadsereg
nek négy gárda-ítípusú hadosztály, valamint a hadseregközvetlen egységek és 
alegységek felszerelésére. Ily módon a csehszlovák hadsereg már a békés építé
sének kezdetén viszonylag nagyarányú szovjet anyagi-technikai támogatásban 
részesült. A második világháború kezdetétől 1945. június végéig terjedő idő
szakban Csehszlovákia a Szovjetuniótól 37 062 puskát és karabélyt, 7823 pisz
tolyt, 14 455 géppisztolyt, 1599 jelzőpisztolyt, 2568 golyószórót, 829 nehéz és 
122 nagy űrméretű géppuskát, 1427 páncéltörő puskát, 974 aknavetőt, 97 páncél
törő ágyút, 96 tarackot és 314 különböző típusú és űrméretű löveget kapott. 
Ezenkívül a Szovjetunió 1943-tól 1945 szeptemberéig a csehszlovák hadseregnek 
142 harckocsit, 124 repülőgépet, 178 személygépkocsit, 60 páncélautót, 74 speciá
lis és 1010 tehergépkocsit, 68 vontatót, és 235 motorkerékpárt juttatott.14 Ezeken 
felül hadseregünk térítésmentesen nagy mennyiségű, németektől zsákmányolt 
fegyvert kapott, többek között 244 322 puskát és karabélyt, 24 162 géppisztolyt, 
23 162 géppuskát, 3914 pisztolyt, 26 lángszórót, 947 löveget és aknavetőt, vala
mint több ezer tonna egyéb anyagot és lőszert.15 Mindezek mellett a szovjet 
kormány a fegyverzet és más hadianyag szállításáról 1945. április 14-én kötött 
egyezményben vállalta további hat, feltételesen megalakuló hadosztály számára 
szükséges fegyverzet biztosítását.16 

A szovjet segítségnyújtás azonban nem korlátozódott csupán a fegyverzet és 
haditechnikai eszközök szállítására. Nem kevésbé jelentős volt a parancsnoki 
káderek képzése terén nyújtott segítség is. Az 1946-os évben a szovjet felsőfokú 
tanintézetekben összesen 23 csehszlovák tiszt és tábornok tanult.17 

A csehszlovák katonai tanintézeteknél már 1945-ben 86 kitűnő szovjet tiszt 
működött, átadva a tanári karnak gazdag tudását és háborús tapasztalatait. 
Továbbá a csehszlovák hadsereg főparancsnokságán Molotkov tábornok veze
tésével egy 18 fős szovjet tiszti és tábornoki összekötő csoport működött. 

A csehszlovák hadsereg segítséget kapott a különböző, a szovjet hadseregben 
% 

l-l Kommunist, 1975. 7. sz. 55. o.; (i. sz. 49. o. 
15 AMO SZSZSZH f. 40. op. 178 419 gy. 19, 11, 49, 52, 199. 
16 Ebben az egyezményben a Szovjetunió vállalta, hogy a csehszlovák kormánynak 21 832 puskát és karabélyt, 

5346 pisztolyt, 7301 géppisztolyt, 1875 golyószórőt, 636 géppuskát, 1107 páncéltörő puskát, 237 50 mm-es, 278 82 
mm-es, és 202 120 mm-es aknavetőt, 382 különböző űrméretű ágyút, és tarackot, 32 Pe—2-es könnvű bombázógépet 
«5 T—34-es harckocsit és egyéb katonai felszerelést szállít. (VÏIA/SSSE, IV/37/1. — Egyezmény "a Szovjetunió és 
Csehszlovákia kormánya között fegyverzet és katonai felszerelés Csehszlovákiába történő szállításáról. 1945. április, 
13.) Az 1945. július 2-án történt egyeztetés értelmében a szállítás mérve lénvegesen meghaladta az egvezményben 
olőirányzottakat. (VHA/és.voj. mise v SSSR/ej.5001.) 

17 VHA, Hl.St./3. odd./1946/157C. 
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kidolgozott szabályzatok és utasítások formájában is. Lefordításra és kiadásra 
került a „Vörös Hadsereg Harcászati Szabályzata", a „Vörös Hadsereg Páncélos 
és Gépesített Csapatai Harcszabályzata", az „Utasítás a hadseregihadtáp szerve
zésére és működésére", valamint más általános és fegyvernemi előírások tucat
jai. 

A helyzet a csehszlovák hadseregben nem volt egyszerű. Itt is — az egész 
csehszlovák társadalomhoz hasonlóan — szívós harcot kellett vívni a Kassai 
Kormányprogram elveinek valóra váltásáért. A reakciós erők élére, akik a had
sereget vagy befolyásuk alá vonni, vagy szétzülleszteni akarták, az ország má
sodik legnagyobb politikai pártjának a Csehszlovák Szocialista Pártnak a veze
tése lépett, amely hagyományosan igen közel állt Beneš elnökhöz. Bár Beneš 
a hadsereg kérdéseiben kerülte a nyílt összetűzést a kommunistákkal, mégis 
számos alkalmat talált arra, hogy megnyilvánulásaiban ügyesen megtorpedózza 
a kormányprogram elveit és a közvéleménnyel elfogadtassa a hadsereg kérdései
ben elfoglalt álláspontját, ami teljes egészében megfelelt politikai taktikázásá
nak és hírhedt „közvetett módszereinek". 

1945. őszén dr. Eduard Beneš már nyíltan elveti a kassai program elveit és 
egyre nyilvánvalóbban kiütközött a háború utáni hadseregnek a München előtti 
burzsoá hadsereggel való kontinuitásáról alkotott véleménye. A reakció táma
dása célba vette a nevelőtiszti intézményt, az erkölcsi-politikai nevelés rendsze
rét, a sajtót stb., vagyis mindazt, ami alapvetően a kommunisták kezében volt. 

Az 1946. év kezdete lényeges változásokat hozott a nemzetközi és a belpoli
tikai helyzetben egyaránt. Kezdetét vette az antifasiszta koalíció széthullása. 
Március 5-én Churchill Fultonban, Truman jelenlétében, meghirdeti a Szovjet
unió elleni ,,hidegháború"-t. Jelentősen megváltozott Csehszlovákia egyes poli
tikai pártjainak taktikája is. Miután a szovjet hadsereg csapatai 1945 végén el
hagyták Csehszlovákia területét, megkezdődött a burzsoázia aktivizálódása a 
demokratikus erők ellen. A legreakciósabb politikusok csoportja (Hála, Lettrich, 
Ripka, Zenkl és mások) köré tömörülni kezdtek a népellenes erők, beleértve 
a burzsoázia azon részét is, amely a háború alatt együttműködött a hitleristák
kal. A nép azonban nem követte őket. 

A reakció támadását a CSKP a munkásosztály és valamennyi dolgozó aktív 
fellépésével hárította el. Ebben a helyzetben készül fel az ország legerősebb 
pártja — a CSKP18 — a VIII. kongresszusára, (1946. március 28—31.). A kong
resszus értékelte a harc jelentős időszakát, benne a CSKP vezette munkásosz
tály szerepét a Kassai Kormányprogram által meghatározott számos fontos poli
tikai és gazdasági kérdés megoldásában. A programban megfogalmazott célki
tűzések zömének megvalósításával és az államosítás eredményeképpen kialakul
tak a népi demokratikus köztársaság szilárd alapjai. A kongresszus jóváhagyta 
a munkásosztály hatalmát békés úton és fokozatosan kiszélesítő és megszilárdító 
politikai irányvonalat. A CSKP katonapolitikájának központi kérdése továbbra 
is a hadsereg tisztikara megtisztításáért és demokratizálásáért folytatandó harc 
maradt. 

A CSKP VIII. kongresszusa egyben az 1946 májusában esedékes, háború utáni 
első választások nyitánya volt. Az egyes politikai pártok természetesen e válasz
tásoknak rendkívüli jelentőséget tulajdonítottak, hiszen ez volt a felszabadult 
Csehszlovákiában az első erőpróba. A választások kulcsfontosságúak voltak a 

18 Míg a CSKP a felszabadulás napjaiban 50 ezer tagot számlált, addig a taglétszám a VIII. kongresszusig 
1 081 457-re emelkedett. Ehhez még hozzá kell adni a szervezetileg önálló Szlovák Kommunista Párt kb. 2000 ezer 
tagját. Ha figyelembe vesszük, hogy a népi szocialisták és a Néppárt együttesen közel egymillió tagot számlált, a 
Szociáldemokrata Párt (bár jobb- és baloldalra tagozódott) mintegy 360 ezer taggal működött, akkor a kommunisták 
közel annyi párttagot számláltak, mint a három utána következő párt együttesen. 
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népi demokratikus állam további fejlődése szempontjából. A választásokkal vé
get ért a népképviseleti szervekben és a Nemzetgyűlésben az ideiglenesség, ame
lyet regulárisán választottak éš fő feladata alapján alkotmányozónak neveztek. 
A legnagyobb ambícióval a Népi Szocialisták tekintettek a választások elé. Győ
zelmükről maga az akkori köztársasági elnök, dr. E. Beneš is meg volt győződve. 
Elképzelése szerint a választások után is folytatni kell a Nemzeti Front politi
káját. A vezető szerepet a Nemzeti Frontban azonban a győztes Csehszlovák 
Szocialista Pártnak kellett volna átvennie,19 amely a jobboldali politikai pár
tok tömörülése élén túlnyomó többséget szerzett volna az Alkotmányozó Nem
zetgyűlésben. Az Egyesült Államok prágai nagykövete, L. Steinhardt sem rej
tette véka alá, hogy szerinte a „mérsékelt jobboldal" fog győzni és a kommu
nisták legfeljebb 88 mandátumot szerezhetnek a parlamentben. A választások 
azonban a nem kommunista pártok számára óriási csalódást okozott. 

A választások eredményei a kommunisták előrejelzését igazolták. A CSKP 
nagy győzelmet aratott,20 cseh területen a szavazatok 40,17 százalékát szerezte 
meg és ezzel 93 képviselői helyet kapott az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben. 
Itt a nemzeti bizottságok 55,1 százalékának élére kommunisták kerültek. A já
rási nemzeti bizottságok vonatkozásában ez az arány már 78 százalékos volt. 
A köztársaság további fejlődése szempontjából különösen jelentős volt az a tény, 
hogy a mezőgazdasági körzetekben éppen a CSKP lett a legerősebb politikai 
párt. 

Szlovákia Kommunista Pártja mellett szavazott az országrész összes szavazói
nak 30,37 százaléka21 és ezzel 21 képviselői helyet szerzett az Alkotmányozó 
Nemzetgyűlésben. Mindez szinte felmérhetetlen jelentőségű hozzájárulás volt 
a baloldali erők győzelméhez összállami vonatkozásban. Szlovákiában azonban 
döntően a Demokrata Párt győzött, amely a szavazatok 62 százalékát mondhatta 
magáénak. Ez a párt szerezte meg a többséget a nemzeti bizottságok túlnyomó 
részében is. Ezt a győzelmet a Demokrata Párt többek között azzal érte el, hogy 
sikerült a burzsoázia és a katolikus klérus erőfeszítéseit a saját érdekében egye
sítenie. 

A Demokrata Párt választási sikere azonban összességében nem tudta meg
akadályozni a jobboldali pártok vereségét Csehszlovákiában.22 Országos vi
szonylatban a kommunisták a szavazatok 38 százalékát kapták meg és ezzel 
a legerősebb politikai irányzat élére kerültek. A szociáldemokratákkal együtt 

19 Feierabend, L. K. Pod vládou národní fronty. (A Nemzeti Front Kormányzata alatt) Washington D. S. 1908. 
67. o. 

20 Választási eredmények cseh területen : 
CSKP 
Népi szocialisták 
Néppárt 
Szociáldemokraták 
Fehér szavazólapok 

2 205 427 
1 298 980 
1111009 

855 538 
19 453 

vagyis 
vagyis 
vagyis 
vagyis 
vagyis 

40,17% 
23,66% 
20,24% 
15,58% 
0,35% 

összesen : 5 490 407 szavazat 
A nemzeti bizottságok 150 ezer tagja közül 09 780 a kommunista. 
21 Választási eredmények szlovák területen: 

Demokrata Párt 999 622 vagyis 62,00% 
Kommunisták 489 590 vagyis 30,87% 
Szabadság Párt (1940. április 1-én alakult) 00 195 vagyis 3,73% 
Munkapárt (1940. január 20-án alakult) 50 079 vagyis 3,11% 
Fehér szavazólapok 12 724 vagyis 0,79% 
összesen : 1 012 210 szavazat 

22 Választási eredmények országos szinten és a küldöttek számának megoszlása az Alkotmányozó Nemzetgyű
lésben : 
Kommunisták 37,94% 114 küldött 
Csehszlovák Népi Szocialista Párt 18,29% 55 küldött 
Csehszlovák Néppárt 15,63% 40 küldött 
Szlovák Demokrata Párt 14,07% 43 küldött 
Csehszlovák Szociáldemokrata Párt 12,05% 37 küldött 
Szabadságpárt 0,85% 3 küldött 
Munkapárt 0,71% , 2 küldött 
Fehér szavazólap 0,45% — 
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szilárd ötven százalékot meghaladó (151 hely) többséget szereztek a 300 fős Al-
kotmányozó Nemzetgyűlésben. Az ország történetében először lett kommunista 
a kormány elnöke és egyben a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács23 elnöke — Kle
ment Gottwald személyében. A demokraták Szlovákiában aratott jelentős győ
zelme ellenére is sikerült a kommunistáknak az elnöki tisztet megtartaniuk a 
Képviselők Testületében. Ebben a funkcióban Karol Smidkét a választásokat 
követően Gustáv Husák váltotta fel. 

Az 1946. évi választásokban már a csehszlovák fegyveres erők tagjai is részt 
vettek. A CSKP a választási kampányt arra használta fel, hogy befolyását a 
hadseregben elmélyítse. Ebben az időszakban a párt területi és járási bizott
ságai mellett honvédelmi bizottságok alakultak azzal a feladattal, hogy szoros 
kapcsolatot teremtsenek a katona-kommunisták tömegeivel, közvetlenül az egy
ségeknél. A hadseregen belül a pártbizalmiaik hálózatát a lehetőségek szerint 
század szintig építették ki. A bizalmiakat felülről nevezték ki és működésüket 
szigorúan titokban tartották. A hadsereg és a nép közötti kapcsolat új formái 
alakultak ki, mint a katonák gyárlátogatásai stb. A nevelőtisztek, kevés kivétel
lel mind kommunisták, a választások előkészítése során tanfolyamokat és eliga
zításokat szerveztek. Közvetlenül a választások előtt egyes helyőrségekben „pró
baválasztásokat" tartottak, amelyek megmutatták, hogy a legénység és a tiszt
helyettesek majd 80 százaléka a kommunistákat támogatja. A parancsnoki kar
ban és a tiszti iskolákon azonban a helyzet lényegesen rosszabb volt.24 Maguk 
a választások is igazolták ezt a helyzetet. Egyes helyőrségekben a kommunisták 
a szavazatoknak közel 70 százalékát szerezték meg. Viszont ez nem mondható el 
a szlovák nemzeti egységekről,25 ahol a demokraták kapták a szavazatok 68, 
a kommunisták pedig 31 százalékát. 

Az 1946 májusában megtartott választások ugyan még nem döntötték el a ha
talom kérdését, mégis, a CSKP vezette munkásosztály pozícióinak kifejezett 
megszilárdulását jelezték. A választás jelentős előrelépés volt a népi demokrati
kus forradalom további kibontakozásának útján és hozzájárult annak szocialista 
forradalomba való átnövéséhez. Az új kormány összetételéről és programjáról 
folyó tárgyalások alapját lényegében a CSKP VIII. kongresszusán megfogalma
zott feladatok és követelmények alkották. 

A Nemzeti Front kormánya, élén Klement Gottwalddal, 1946 júliusában a 
Nemzetgyűlés elé terjesztette az Újjáépítési Kormányprogramot, amely a CSKP 
VIII. kongresszusának irányvonalából indult ki. A kormány programjában a 
fő súlyt az ország háború utáni újjáépítésének befejezését célzó első kétéves 
népgazdasági terv végrehajtására helyezte. A kormányprogramban a népi de
mokratikus állam katonapolitikájának alapelvei természetesen nem lehettek 
mások, mint a kassai programban foglaltak. A forradalmi fejlődés új szaka
szában azonban az eddigi megoldatlan feladatok mellett újak is előtérbe kerül-

23 Az állam Legfelsőbb Honvédelmi Tanácsa 1933. október 0-án alakult. Hatáskörébe tartoztak mindazon, az 
ország védelemre való felkészítésével kapcsolatos összállami jelentőségű kérdések, amelyek az államigazgatási szervek 
különböző reszortjainál merültek fel. A tanács elnöke a miniszterelnök volt, tagjainak kinevezése és felmentése a 
köztársasági elnök hatáskörébe tartozott. E szerv összehívásának és az ülésein való elnöklésnek a joga szintén a köz
társasági elnököt illette meg. A tanács működésének jogi alapját az 193(5. május 13-án érvénybe lépett Honvédelmi 
Törvénykönyv 131. sz. törvénye rögzítette. Mivel ez a törvény a háború utáni első években is hatályban volt, a Leg
felsőbb Honvédelmi Tanács működését a kormány 1940. március 1-én kelt rendeletével felújították. Első ülésére 1940. 
október 23-án került sor. Működését 1950. december 7-én szüntette be, amikor hatáskörét más szerv vette át. 

24 Ennek illusztrálására említhetők a „próbaválasztás" eredményei a hadtápszolgálat tartalékos tiszti tanfolya
mán és tiszti iskoláján, ahol a népi szocialisták 48 százalékot, a kommunisták viszont csak 18 százalékot szereztek. 

25 A Kassai Kormányprogram értelmében a hadsereg egységes vezetési és szervezési rendszerében a nemzeti egy
ségek szervezésének elve érvényesült, vagyis Szlovákiában — szlovák, Csehországban pedig — cseh. A politikai fejlő
dés ezeknél az egységeknél annyira bonyolulttá vált, hogy az már az új hadsereg egészének jellegéért vívott harcot 
veszélyeztette. Ezért Szlovákia Kommunista Pártja már a választások előtt javasolta: térjenek el az egységek nem
zeti szervezési rendszerétől. Tekintettel arra, hogy ez az elv olyan időszakban mondott ellent az egységes honvédelmi 
koncepciónak, amikor annak súlya Csehország délnyugati körzeteire tevődött át, 1948 februárja után hivatalosan is 
hatálytalanították. 
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tek. A kormányprogram mindenekelőtt a hadsereg népi demokratikus jellege 
további elmélyítésének fontosságát hangsúlyozta. Ennek kapcsán a program alá
húzta, hogy a kormány gondoskodni fog „a hadsereg valamennyi tagjának ha
tékonyabb, valóban demokratikus, nemzeti és tudatosan hazafias, de mindenek
előtt a pártokon felül álló, erkölcsi és állami-politikai neveléséről."26 Itt nyil
vánvalóan első ízben szerepelt a hadsereg vonatkozásában hivatalos okmány
ban a „pártokon felül álló" kifejezés, amely a reakcióval folytatott számos poli
tikai vita tárgya lett. A CSKP ezzel a kifejezéssel azt hangsúlyozta, hogy a had
seregben folyó nevelés alapja és tartalma az az állami politika legyen, amelyet 
főleg a Kassai és az "Újjáépítési Kormányprogram rögzített. Különös figyelmet 
fordítottak a hadsereg személyi állományának a népi demokratikus állam poli
tikája szellemében való erkölcsi-politikai nevelésére. Aktuálissá vált egy olyan 
katonai fegyelem megszilárdításának feladata a hadseregben, amely a katonák 

... magas fokú állami, nemzeti és demokratikus öntudatára épül. Továbbra is ér
vényben maradt a hadsereg megtisztításának és a nép dolgozó rétegeiből kike
rült új parancsnoki káderekkel való feltöltésének a feladata. 

A választásokban meggyengült burzsoázia kénytelen volt az új kormány új
jáépítési programjával egyetérteni és elfogadni a népgazdaság felújításának és 
építésének kétéves tervét. Ez az egyetértés természetesen bizonyos kompromisz-
szumokat rejtett magában. A Népi Szocialisták és más politikai pártok igényét 
a honvédelmi miniszteri tárcára a kommunisták elutasították és ebbe a funk
cióba ismét a párton kívüli Ludvik Svoboda tábornok került. 

1946 júliusában csehszlovák kormányküldöttség utazott Moszkvába és a tár
gyalások során a szovjet kormány képviselői ismét egyetértettek a csehszlovák 
kéréssel, hogy hosszú lejáratú hitelre fegyvert, lőszert és egyéb hadianyagot 
szállítsanak Csehszlovákiának. Ennek értelmében 1947. február 27-én egyez
ményt írtak alá, mely szerint a Szovjetunió 1947 folyamárt Csehszlovákia szá
mára 5 millió dollár értékű hadianyagot szállít előnyös, tízéves hitelre, 2 szá
zalékos kamat mellett.27 

A mind élesebbé váló osztályharc és a burzsoá reakció fokozódó aktivitása 
közepette a csehszlovák—szovjet katonai kapcsolatok sem fejlődhettek olyan si
keresen, mint közvetlenül a második világháború után. Ezek a kérdések kerül
tek a Csehszlovákiában folyó egész politikai küzdelem homlokterébe is. Egyre 
több akadály gördült a második világháborúban szerzett gazdag szovjet tapasz
talatok felhasználásának útjába. Egyes esetekben még e tapasztalatok teljes el
vetésére is sor került. így történt ez a légierőnél és a harckocsi-csapatoknál, 
ahol egy erős mag alakult ki a Nyugaton szerveződött csehszlovák egységek 
volt tisztjeiből. A csehszlovák katonai tanintézeteknél működő szovjet tanács- i 
adók száma — különböző indokok alapján — mind kevesebb lett. Először 86-ról 
34-re, majd végül csupán 8 főre, minden fontos tanintézetnél 1—1 főre csök
kent.28 

1947-ben, de különösen az év második felében gyökeresen megváltoztak azok 
a külső feltételek is, amelyek közepette a háború utáni időszakban Csehszlová
kia fejlődése végbement. Ebben az évben kirobbantak a Hitler-ellenes koalíción 
belüli ellentétek, sőt bekövetkezett a koalíció teljes széthullása is. Ez a helyzet 
törvényszerűen kihatott a társadalom belső osztályerőinek polarizálódására és 
meggyorsította a döntő osztályösszecsapást — a hatalom kérdésének eldöntése 
irányában. Arról volt szó: tovább halad-e Csehszlovákia a népi demokratikus 

26 Gottwald. K.: Művei. I. k. Praha, 1949. 55. o. 
27 VHA/DS/NM/52/C/18/07/4/10/ČJ. 1995. 
28 VHA/hl.št./3.odd./1947/čj. 13 920. 
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forradalomnak a szocialista forradalomba való átnövése útján, vagy pedig a ka
pitalizmus restaurációjának útjára lép. 

A cseh és a szlovák burzsoázia, az imperializmus fokozódó agresszivitásán fel
buzdulva, az országban mutatkozó ellátási nehézségeket és elosztási aránytalan
ságokat kihasználva, döntő ellenforradalmi csapás előkészítésére szánta el ma
gát. Ezt a szándékát az 1947. évi rendkívüli aszály következtében fellépő ka
tasztrofális terméshiány még inkább megerősítette. A burzsoázia a Nemzeti 
Front szétzüllesztését, egy kommunistaellenes tömb összekovácsolódását, a 
kommunistáknak a hatalomból való kirekesztését, és a Csehszlovákiában kiala
kult erőviszonyoknak a saját javára történő megváltoztatását tűzte ki célul. 

Az egyes politikai pártok tudatában voltak annak, milyen meghatározó sze
repet játszhat éppen a fegyveres erők legfontosabb része — a hadsereg — abban 
a hatalmi konfliktusban, amely felé az ország haladt. A társadalmi válságjelen
ségek kiéleződése kapcsán fokozott érdeklődés irányult a hadseregre. A legreak-
ciósabb párt — a Népi Szocialista Párt — amely egyre nyíltabban állt a reak
ciós erők élére, nem hagyott kétséget az iránt, hogy minden eszközzel tovább 
kívánja mélyíteni befolyását a hadseregre, amely szemmel láthatóan bizonyos 
mértékben elmaradt a csehszlovákiai általános forradalmi fejlődéstől. Bár a bur
zsoá politikai pártok és katonai megbízottaik fokozott erőfeszítéseket tettek 
a hadseregen belüli politikai helyzet uralására, a népellenes politika a hadsereg
ben sem hozta meg a várt eredményeket. 

1947 elején a CSKP is támadásba megy át és döntő harcot kezd a hadsereg 
megnyeréséért. A hadsereg ügye egyre gyakrabban szerepel napirendként a 
CSKP különböző szintű területi szerveinek tanácskozásán. Olyan helyzetben, 
amikor a reakció minden eszközzel szabotálta a kassai és a kétéves újjáépítési 
program megvalósítását, a kommunisták és a haladó erők is csak nagy nehéz
ségek árán tudták szorgalmazni az e kormányprogramokban rögzített alapvető 
katonapolitikai elvek érvényesítését a csehszlovák hadseregben. Végül is a kom
munisták hadseregben végzett szorgos munkája, a haladó szellemű parancsno
kok és tisztek törekvéseivel párosulva, meghozta a maga gyümölcsét. A CSKP 
hadseregre vonatkozó intézkedéseinek köszönhetően, 1945-től, fokozatosan ki
alakultak az új, valóban demokratikus néphadsereg alapjai; a katonák politikai 
jogok — főleg a választójog — birtokába jutottak, a hivatásos és sorállomány 
a laktanyákon kívül politikailag szervezhető lett; bevezetésre került az erköl
csi-politikai nevelés rendszere. A kommunista párt a hadseregben működő ne
velőtisztek (ezek kevés kivétellel mind CSKP tagok) révén biztosította döntő 
befolyását ezen a területen. A pártbizalmiák hálózata kiterjesztette tevékeny
ségi körét a sorkatonák elhelyezési körleteire is. A hadseregben működő kom
munisták munkájának irányítását a CSKP területi szervei mellett működő hon
védelmi bizottságok vették át. A helyőrséggel rendelkező kisebb településekben 
az alegységeknél működő pártbizalmiakat a CSKP helyi szervezeteinek honvé
delmi referensei irányították. Ennek a változásnak nagy jelentősége volt, mivel 
eddig a hadseregben dolgozó kommunisták munkáját a nem nyilvánosan mű
ködő ún. pártvezetőségek hadseregen belüli rendszere (hadseregi, körzeti, had
test- és hadosztály-) irányította. Az új vezetési módszer a CSKP területi szer
veinek legális szervezeti keretein belül valósult meg, amely jobban ki tudta 
használni a katonák (pártbizalmiak) politikai jogait. Ezek ugyanis lehetővé tet
ték számukra, hogy nyilvánosan is részt vegyenek a pártéletben a helyőrségben, 
de a katonai objektumokon kívül. Ez a változás egyszerűsítette a vezetést és 
szorosabbá tette a párt kapcsolatát a hadseregben, a vezetés különböző szintjein 
dolgozó kommunistákkal. így a CSKP fokozott politikai munkájával kiterjesz-
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tette befolyását a sorkatonák tömegeire, és fokozatosan kiépítette szilárd pozí
cióit a tiszti- és tiszthelyettesi kar haladó szellemű rétegeiben. 

A csehszlovák hadseregben tehát 1948 februárja előtt a kibontakozás más 
irányban haladt, mint ahogyan azt a reakció remélte. És bár a hadsereg meg
nyeréséért folytatott küzdelem februárig még korántsem dőlt el, mégis, a had
sereg személyi, szervezeti és politikai vonatkozásban egyaránt a népi demokra
tikus állam fegyveres eszközeként erősödött meg. 

Minél inkább szűkült a burzsoáziának a társadalom egészére gyakorolt be
folyása, annál inkább fokozta szembenállását, és egyre kevésbé válogatta meg 
harci formáit és módszereit, különösen 1947 közepétől. A népi szocialisták de
magóg követeléseikkel igyekeztek a hadsereg belső életét bomlasztani. A reak
ció figyelmét sem kerülhette el az a tény, hogy a katasztrofális aszály a had
sereget is érinti, mégpedig olyan érzékeny ponton, mint a csapatok élelmezése. 
Bár a hadsereget az élelmezésügyi minisztérium kiemelten látta el, mégis sor 
került a viszonylagosan amúgy is alacsony napi élelmezési norma további 10— 
15 százalékos csökkentésére, így a napi kalóriamennyiség csupán 2400—2500 
között mozgott.29 A hivatásos állomány megnyerése érdekében a reakció jelen
tős illetményemelést követelt. Nyáron, amikor a hadsereg vezetése gazdasági 
okokból az 1923-as korosztály idő előtti leszerelését készítette elő, a reakció — 
ezt kihasználva — a tényleges katonai szolgálati idő csökkentésének demagóg 
követelésével jelentkezett. Ezt a kampányt a „Svobodné slovo" (Szabad Szó) 
olyan cikkei kísérték, amelyek az amerikai hadseregben rendszeresített fantasz
tikus fegyverekről szólva igyekeztek kisebbségi érzést kiváltani és olyan meg
győződést sugallni, hogy a kétéves kötelező katonai szolgálaton alapuló regulá
ris hadsereg fenntartása felesleges az ország számára. Amikor 1947 végén a kor
mány kénytelen volt a katonák közmunkakötelezettségéről készített törvény
tervezetet elfogadni, amely szerint a hadsereg személyi állományának egyhar
mada állandóan a néphadsereg segítésére irányuló munkát végez, a reakció ezt 
a tényleges katonai szolgálati idő csökkentése érdekében indított demagóg kam
pány végső kiélezésére "használta fel. A kérdésben kirobbant szenvedélyes viták 
miatt a kormány kénytelen volt a törvénytervezetet a Nemzetgyűlés Honvédel
mi Bizottsága ülésének napirendjéről levenni. Közvetlenül 1948 februárja előtt 
a reakció még olyan eszközhöz is folyamodott, hogy megkísérelte a sorkatonák
nak a szolgálati idő csökkentését követelő tömegtüntetését megszervezni. Ez az 
akció azonban, amely a sorkatonák erkölcsi állapotát kívánta aláásni, szervezői 
számára kudarccal végződött. Tetszetős jelszavaikkal Prágában mindössze 150, 
Plzenben pedig 100 katonát tudtak a tüntetésre mozgósítani. Ezeket az akciókat 
nemcsak a hadsereg vezetése ítélte el, amely a tüntetés résztvevőit a katonai 
szabályzatok előírásainak megszegéséért felelősségre vonta, hanem maguk a 
sorkatonák is. A hadsereg személyi állományának közmunkakötelezettségét 
pedig a honvédelmi miniszter külön parancsban szabályozta. 

A hadsereg azonban nem csak a politikai küzdelem következményeitől szen
vedett. Komoly nehézségeket okoztak a katonai-szakmai, sőt a szervezési jelle
gű krónikus problémák is. Az egyik legégetőbb gond abból adódott, hogy a had
sereg viszonylagosan túl nagy szervezeti keretei miatt, állandó személyi hiány 
mutatkozott szinte minden kategóriában. A feltöltetlenség leginkább az egysé
geket sújtotta, ugyanakkor a magasabb parancsnokságokon — az intézetekben 
és a minisztériumokban is — létszámtöbblet jelentkezett. A hivatásos állomány, 
főleg a tisztikar, korát tekintve elöregedett. A hivatásos tisztek átlagos élet-

29 VHA/hl.št./C.odd./1947/Cj. 131. 
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kora 40 év volt. Több volt a főtiszt, mint a beosztott tiszt. Minden harmadik 
hadnagyra egy ezredes, sőt tábornok jutott. 

Ezt a mind veszélyesebb ellentmondásos helyzetet a hadsereg felső vezetése, 
számos kisebb és hatástalan átszervezési intézkedést követően, az ún. „Csehszlo
vák hadsereg általános átszervezése" tárgyú és 1947. október 1-én életbe lépő 
tervvel kívánta megoldani. Az átszervezési terv előirányozta az állománytábla 
szerinti békelétszám lényeges csökkentését és ezzel a hadsereg fenntartására 
fordított költségvetési eszközök egy részének korlátozását. Ezzel lehetett, leg
alábbis részben, pénzeszközöket biztosítani a hadsereg technikai felszereléséhez 
és a kapott zsákmányanyag javításához. Ezeket a gondokat azonban még ez az 
általános átszervezés sem tudta megoldani, csupán enyhíteni. Az átszervezési 
terv a csapatok diszlokálásának változását is tartalmazta. A reakció kedvetlenül 
vette tudomásul, hogy a hadsereg vezetése a honvédelem súlyát éppen a nyu
gati és délnyugati államhatárokra kívánja átcsoportosítani. Maga a honvédelmi 
államtitkár,30 a reakciós Szlovák Demokrata Párt lelkes híve, a Legfelsőbb 
Honvédelmi Tanács ülésén hevesen igyekezett bebizonyítani annak szükséges
ségét, hogy a hadsereg egységeinek minél nagyobb száma Szlovákia területén 
települjön. Ezt azzal támasztotta alá, hogy a potenciális fenyegetés veszélye to
vábbra is Magyarország felől jelentkezik, továbbá Szlovákia területén a szük
ségletet meghaladó sorköteles létszám mutatkozik, amelyet egyébként a cseh 
területen állomásozó egységekhez kellene behívni.'1 Valójában, teljesen nyil
vánvalóan arról van szó, hogy a Demokrata Párt a hadsereg minél nagyobb ré
sze felett kívánta befolyását megtartani. 

A csehszlovák hadsereg átszervezése új káderelosztással, egyes magasabb pa
rancsnokok és főnökök átirányításával is járt. A reakció e változásokhoz nagy 
reményeket fűzött. A CSKP e területen érvényesülő befolyásának gyengítését 
célzó tervei azonban ismét nem váltak be. A hadsereg 68 legfontosabb és leg
döntőbb tisztségviselője (hadosztályparancsnoktól egészen a vezérkar főnö
kéig)32 közül 21, azaz 30,9 százalék kommunista volt. A párttagok között volt 
a vezérkar főnökének első helyettese, Simon Drgác tábornok, a nevelési főcso
portfőnök, dr. Jaroslav Procházka tábornok, a páncélos csapatok és a tüzércsa
patok parancsnoka, két katonai körzet (a négyből) parancsnoka, három hadtest
parancsnok, négy hadosztályparancsnok, a műszaki csapatok parancsnoka, a 
hírszerző és elhárító csoportfőnökség vezetője stb. Csupán ketten tartoztak a 
népi szocialistákhoz és további három más politikai párthoz. A többi vezető 
pártonkívüli volt. 

A felsorolt funkcionáriusok osztály összetételének elemzése mutatja, hogy szo
ciális származás alapján a tábornokok és tisztek 22,1 százaléka munkás, 29,4 
százaléka paraszt és 48,5 százaléka kispolgári és egyéb család sarja volt. 

A hadseregben 1948 elején uralkodó helyzet, a pártnak a polgári életben ki
fejtett munkája, amely nem maradhatott közvetett hatás nélkül a hadseregre 
sem, az országban kialakult általános politikai légkör, valamint a kommunis
táknak magában a hadseregben kifejtett tevékenysége eredményeként, egyál
talán nem volt kedvező a reakció tervei és kísérletei számára. Ez abból is ki
tűnt, hogy a hivatásos állomány soraiból egyre többen kérték felvételüket a 
kommunista pártba. Bár a jelentkezők száma korántsem volt olyan jelentős, 

30 Az államtitkári funkciót 1945. április 4-én vezették be a'csehek és szlovákok Nemzeti Frontjának első kor
mányában, a külügy-, a külkereskedelmi, és a nemzetvédelmi minisztériumban. Az államtitkár miniszteri szinten állt. 
I t t olyan elv érvényesült, hogy cseh nemzetiségű miniszter mellé szlovák nemzetiségű államtitkárt állítottak, és meg
fordítva. 

31 VHA/nác.fond/NKOS/1947/cj. 9C7. 
32 Feldolgozva a csehszlovák hadsereg 08 legfontosabb és legdöntőbb beosztást') parancsnokának 1948. február 

1-én kelt személyes jelentései alapján. 
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mint a polgári életben, mégis tanulságos, hogy csupán januárban 112 hivatásos 
katona jelentkezett a CSKP soraiba, ebből 42 főtiszt volt. Február 12-ig további 
68 főtiszt és 1 tábornok lépett be a CSKP-ba. Ebben az időpontban már a hiva
tásos tisztek 15,4 százaléka volt a CSKP tagja.33 A hadsereg személyi állománya 
politikailag viszonylag erősen és gyorsan differenciálódott. És ha a hadsereg 
reakciós képviselőinek száma nem is volt elhanyagolható, a csehszlovák hadse
reg, mint egész, a reakció elgondolásai számára nagy kérdői elet és ezzel kocká
zatot is jelentett. 

Komplikáltabb volt a helyzet Szlovákiában. Ezt nemcsak a banderisták elleni 
harc elhúzódása nehezítette, hanem 1947 októberétől az is, hogy kiderült, a De
mokrata Párt egyes funkcionáriusai kapcsolatba léptek a volt fasiszta Hlinka-
Párt külföldön tartózkodó vezetőivel. Nem kis gondot okozott a Szlovákia reak
ciós szeparatista irányzatai elleni harc sem. Ekkor kísérelték meg először a 
reakció erői a nyílt ellenforradalmi fellépést. Ez pedig a mély politikai válság 
kezdetét jelentette Csehszlovákiában. 

Szlovákia Kommunista Pártja nagy győzelmet aratott. A munkásosztály, a 
kis- és középparasztság együttes és határozott fellépésével, a cseh munkásság 
támogatásával, elérte, hogy a képviselők testületét azonnali hatállyal visszahív
ták és egy újat alakítottak, amelynek sorait már megtisztították a reakciós kép
viselőitől. A képviselők új testülete 1947. november 19-én kezdte meg műkö
dését ismét Gustáv Husák vezetésével, és abban a Demokrata Párt már elve
szítette többségét. Ez a jelentős osztály- és politikai összeütközés a reakció gyen
gülésével, de nem a teljes vereségével végződött. A Demokrata Pártot továbbra 
is támogatta a cseh burzsoázia és annak politikai reprezentánsa — a Csehszlo
vák Szocialista Párt és a Csehszlovák Néppárt. 

Ezek a reakciós pártok 1948 elején már nyílt támadásba mentek át. A belpo
litikai válság 1948 február második felében érte el tetőpontját. Február 20-án 
a 26 fős kormányból a népi szocialistákat, a Néppártot és a Szlovák Demokrata 
Pártot képviselő mind a 12 miniszter benyújtotta lemondását. Mivel ez a kor
mány tagjainak kisebbségét jelentette, az érvényben lévő törvények értelmében 
a kormánynak jogában állt, hogy funkcióját továbbra is betöltse. 

A kormányválságot előidéző közvetlen ok az a teljesen jogos intézkedés volt, 
hogy a Nemzetbiztonsági Testület 13 tisztjét az átszervezés során — amely már 
hosszabb ideje folyt ennél a fegyveres testületnél — áthelyezték. Rendkívül 
pontosan határozta meg a reakciós miniszterek manőverének értelmét Klement 
Gottwald a Parasztbizottságok Kongresszusán, közvetlenül a februári győzelem 
után mondott beszédében: ,,Az ürügy, amellyel a reakció a válságot kirobban
totta, valóban kicsinyes és ostoba volt. A módszer, amellyel a reakció a válságot 
kiváltotta, ha lehet még ostobább volt. A reakciós összeesküvés gondolata és 
célja azonban messzenyúló volt, népi demokratikus köztársaságunknak egészen 
gyökeréig hatott."'y> 

A kommunisták ellentámadásba lendültek és fokozták a tömegek politikai 
aktivitását. Követelték, hogy Beneš elnök haladéktalanul fogadja el a lemondá
sokat és nevezze ki a megújhodott Nemzeti Front által javasolt kormányt. 
A képviselők testületének elnöke, dr. Gustáv Husák, funkciójával élve, levélben 
közölte a Demokrata Párt megbízottaival, hogy a párt által küldött miniszterek 
lemondását követően nem áll jogukban továbbra is gyakorolni a kormány által 
biztosított teljhatalmukat a képviselők testületében sem és át kell adniok fe
lelős reszortjaikat. A nép támogatta a kommunisták politikáját. Az egész or-

3:5 Feldolgozva a Nemzet védelmi Minisztérium Pártbizottságának lyukkártyás nyilvántartása lapján. 
M Goitwald. K.: Művei XIV. k. Praha, SNPL ]958. 282. o. 
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szagban Nemzeti Front akcióbizottságok alakultak, amelyek hozzáláttak az igaz
gatási szervek, a politikai pártok és tömegszervezetek sorainak a reakciósoktól 
való megtisztításához. A burzsoázia teljesen elszigetelődött és politikai vereséget 
szenvedett. Dr. Eduard Beneš, hosszadalmas taktikázás után, 1948. február 25-én 
a délutáni órákban kénytelen volt elfogadni a lemondásokat és a jobboldali szo
ciáldemokrata Václav Majer később benyújtott lemondását is, majd új kor
mányt kinevezni a megújhodott Nemzeti Front részéről Klement Gottwald által 
benyújtott javaslat alapján. A kormányválság alkotmányos megoldásával egy-
időben, forradalmi módszerrel oldották meg az országban uralkodó általános 
politikai válságot is. 

A burzsoáziának a politikai-hatalmi fordulat végrehajtására tett kísérlete 
kudarcot vallott. A hatalom kérdése eldőlt. Ezzel véget ért a munkásosztály és 
a burzsoázia között a politikai hatalomért folytatott hosszantartó küzdelem. 
A népi demokratikus forradalom szocialista forradalomba való átnövésének 
időszaka befejeződött. A hatalom kérdésének eldöntése alkotmányos úton, poli
tikai eszközökkel, a fegyveres erőszak eszközeinek alkalmazása nélkül ment 
végbe. A CSKP, élén a Gottwald-vezette központi bizottsággal, amelyet a párt 
és a csehszlovák dolgozó nép harcának élére a történelmi jelentőségű V. Kong
resszus választott meg, megoldotta az alapvető osztályfeladatot : hatalomra jut
tatta a munkásosztályt. 

A februári események során azonban nem lehetett kizárni a burzsoáziának 
a fegyveres fellépésre irányuló kísérletét sem. A CSKP nem becsülte le a for
radalmi vívmányok esetleges fegyveres védelmének lehetőségét. 

Amikor közvetlenül február előtt a CSKP Központi Bizottságához olyan in
formáció érkezett be, miszerint egyes reakciós körök a nép elleni fegyveres fel
lépés eshetőségére készülnek fel, a párt vezetősége 1948. február 17-én a Népi 
Milícia létrehozásáról és annak szükség esetén való felfegyverzéséről hozott ha
tározatot. A CSKP főleg erre az új testületre — a munkásosztály forradalmi-
hatalmi fegyveres szervezetére — kívánt támaszkodni abban az esetben, ha 
a reakció fegyveres puccsot kísérelne meg. Csupán február 25-én a délutáni 
órákban, amikor a kormányválság elhúzódott, és olyan veszély fenyegetett, hogy 
a reakciós miniszterek lemondásának az akkori elnök dr. Beneš részéről történő 
elutasítása esetén a reakció megkísérli a kifejezetten ellenforradalmi fellépést, 
került sor Prágában és Pozsonyban a milicisták felfegyverzésére, a brnói Zbro
jovka gyárból 1948. feburár 22—23-án odaszállított fegyverekkel. 

Beneš elnök hosszú tárgyalás utár elfogadta a lemondást. Ezért a CSKP ve-
vezetősége úgy döntött, hogy a Népi Milícia alakulatainak fellépése Prága ut
cáin végrehajtott ünnepélyes felvonulás formájában történjék. Már ezen alaku
latok puszta megjelenése is pánikszerű menekülésre késztette a népi szocialisták 
és a Néppárt által összecsődített reakciós diákcsoportokat. A Népi Milícia osz
tagai a fegyveres erők és a Nemzetbiztonsági testület alakulataihoz viszonyítva 
kis létszámúak voltak: a köztársaság egész területén hozzávetőlegesen 15— 
18 ezer főt számláltak, ezen belül Prágában voltak a legerősebbek, ahol létszá
muk elérte a 6550 főt. Csupán február 25-én, vagyis már a kormányválság meg
oldását követően határozta el a CSKP KB elnöksége a Népi Milícia egész or
szágra kiterjedő szervezését. 

Jelentős hatása volt az események békés lefolyására a Nemzetbiztonsági Tes
tületnek is. Már február 20-án 18 órakor bejelentette a belügyminiszter, a kom
munista Václav Nősek, a testület teljes készültségét és elrendelte a főváros va
lamennyi fontos objektumának őrzését. Prága körzetében vonták össze a tes
tület határőregységeinek több készenléti alegységét. Február 23-tól kezdve eze
ket az alegységeket többször is — éjjel és nappal — felvonultatták Prága ut-
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cáin, ami nem maradt hatás nélkül azokra a nem nagy létszámú csoportokra, 
amelyek provokációkra és zavarkeltésre vállalkoztak. 

Szlovákiában a Népi Milícia osztagain kívül a volt partizánokból alakított és 
felfegyverzett alegységek is készenlétben álltak. De ezek sem kényszerültek 
arra, hogy a februári eseményekbe közvetlenül, fegyveresen beavatkozzanak. 

A kormányválság megoldása Csehszlovákiában 1948-ban politikai síkon moz
gott. A Népi Milícia, a volt partizánok fegyveres osztagai és a Nemzetbizton
sági Testület közvetve mégis befolyásolta a politikai megoldást, mégpedig fő
leg lélektanilag — azonnali és határozott demonstratív fellépésével, puszta lété
vel. E fegyveres alakulatok energikus fellépése megakadályozta, hogy a bur
zsoázia fegyveres akciókat indítson és ezzel a vérontást, esetleg a polgárháború 
kirobbantását is. 

A csehszlovák hadsereg igen bonyolult belső helyzete kizárta a „ki kit győz 
le" kérdés megoldásában való aktív részvételét. Az események menetébe való 
belépésének lehetőségét és az ezzel járó következményeket azonban teljes egé
szében kizárni nem lehetett. Ennek a beavatkozásnak a megakadályozását tűzte 
a párt vezetősége a hadseregben dolgozó kommunisták elé: meggátolni, hogy 
a reakció a csehszlovák hadsereg erőivel egy hatalmi konfliktus esetén vissza
élhessen. Ezt a feladatot azonban nem a passzív értelemben, vagyis a hadsereg 
semlegesítésében határozták meg, hanem aktív értelemben, a katonatömegeknek 
a Gottwald-kormányzat támogatására való megnyeréséért folytatott harcban. 

Ha a hadsereg 1948 elejei erkölcsi-politikai állapotát elemezzük, olyan követ
keztetésre juthatunk, hogy a hadsereg személyi állományának jelentős része 
februárban a népi demokratikus állam oldalán állt és helyeselte annak bel- és 
külpolitikáját. Ez elsősorban a sorkatonák túlnyomó többségére, vagyis a had
seregnek arra a részére volt érvényes, amely valóban „kézben tartja" a fegyve
reket, és amely szociálisan, osztály- és eszmei-politikai szempontból szorosan 
kapcsolódott a dolgozó néphez, amelyből származott. A parancsnoki karnál a 
helyzet sokkal bonyolultabb volt. 

Február előestéjén a politikailag differenciálódott tisztikar három csoportjá
ról beszélhetünk. Kisebb része — talán egyharmada — tudatosan a népi demok
ratikus államrend mellett állt. E csoportban főleg a CSKP tagjai tartoztak, de 
rajtuk kívül az ellenállás tagjainak zöme, a volt politikai elítéltek, a partizá
nok, valamint a Szovjetunióban megalakult 1. Csehszlovák Hadtest állományá
nak alapvető része is. Politikailag a jelentős pozíciókkal rendelkezett a tiszti
karban a kommunistáknak az a számszerűen nem túl erős csoportja, amely 
a hadsereg vezető szerveiben, a minisztériumban, és a vezérkarnál szolgált. 
A vezetési szervek 35 legfontosabb funkcionáriusa közül 12 kommunista volt.35 

Ezek a tisztek bátor politikai fellépésükkel jelentősen befolyásolták nemcsak 
a hadsereg vezetését, hanem bizonyos értelemben a hadsereg egészének politikai 
hangulatát is. 

Számszerűen a legerősebb tiszti csoportot a kialakulatlan politikai nézetű, 
kiváró és a politikailag tartózkodó, zömében ingadozó parancsnokok alkották, 
olyan magatartással, amilyenre az ún. politikamentesség szellemében folytatott 
sok éves nevelés szoktatta rá őket. Ha csak a reakció hadseregen belüli feltét
len híveit vesszük, azok számát a tisztikarban a korabeli anyagok hozzávetőle
gesen 10 százalékra becsülik. Ez a csoport azonban valójában nagyobb volt. 
A társadalomban kialakult tömegpolitikai légkör, de maga a hadsereg légköre 
is, sokukat visszatartott a nyílt állásfoglalástól. 

35 Feldolgozva az emiitett magasabb parancsnokok 1948. február 1-én kelt személyes jelentései alapján. 

S Had tö r t éne lmi Köz l emények — 633 — 



Jelentős szerepet játszott a hadsereg politikai arculatának formálásában a 
honvédelmi miniszter, Ludvik Svoboda tábornok magatartása. A pártonkívüli 
miniszter pozíciója a február előtti Csehszlovákiában rendkívül exponált volt 
és korántsem szilárd. Mint becsületes és bátor katona-hazafi, a Szovjetunióhoz 
baráti szálakkal kötődő, egyenes jellemű férfi, általános tekintélynek örvendett 
a CSKP képviselői körében, de a dolgozók széles rétegei és természetesen az 
1. csehszlovák hadtestbeli harcostársai körében is. Svoboda tábornok kénysze
rűen ki volt téve az akkori elnök, dr. Eduard Beneš politikai nyomásának, aki
nek, mint főparancsnoknak, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltje volt. 
Nagy politikai jelentősége volt nemcsak a hadsereg, hanem az egész ország 
számára Svoboda tábornok felszólalásának a Nemzeti Front 1948. február 23-án 
tartott Központi Akcióbizottsági ülésén, ahol a hadsereg nevében a Nemzeti 
Front megújhodásának gondolata mellett foglalt állást. Ez a bejelentése, azon 
parancsával együtt, amelyben a hangsúlyt a hadseregnek a dolgozó néphez és 
a demokratikus rendszerhez való hűségére helyezte, valamint a nevelési főcso
portfőnök, dr. Jaroslav Procházka által a nevelőtisztekhez intézett intelmek, 
jelentős mértékben olyan irányban befolyásolták a hadsereget, amilyet a bel
politikai helyzet igényelt. 

Az az aktív politikai munka, amelyet a nevelőtisztek és a kommunisták nem 
nyilvános tevékenységük során számos alakulatnál, parancsnokságon és intéz
ménynél folytattak, sok helyütt éppen a területi pártszervek segítségével, pozi
tív politikai szerepet játszott. E munka eredményeként, valamint a párt és álla
mi vezető személyiségeknek a tömegkommunikációs eszközök útján és más for
mában nyilvánosság elé vitt közös állásfoglalásából a katonák kellő tájékozott
ságot szerezhettek az eseményekről, azok mozgatórugóiról és lényegéről. Ez elő
segítette az alakulatoknál a rend és nyugalom fenntartását és a hadsereg sorai
ban működő reakciós erők hatásának elszigetelését. A parancsnoki kar bizonyos 
részét azonban az események gyors változása erősen dezorientálta és nyugtalaní
totta. Nem hiányoztak a tanácstalanság megnyilvánulásai, de hiányzott a pucs-
csista reakció terveinek támogatására irányuló akarat és elszántság is. Bár a pa
rancsnoki kar kisebb részénél és a tartalékos tiszti iskolák hallgatóinak jelentke
zett a népellenes és ellenséges gondolkodás, az sehol sem csapott át aktív ellen
forradalmi tevékenységbe. így sikerült tehát a pártvezetés azon intelmének ele
get tenni, hogy a hadsereg — mint egész — február idején ne lépjen fel, őrizze 
meg a rendet és nyugalmat, és ezzel segítse a kormányválság kedvező politikai 
megoldásához szükséges feltételek megteremtését. 

A legnagyobb politikai feszültség napjaiban Klement Gottwald olyan kéréssel 
fordult a hadseregi pártvezetés tagjaihoz, gondosan mérlegeljenek minden eshe
tőséget olyan szempontból, vajon a párt végső esetben támaszkodhat-e egyes jól 
felszerelt és megbízható alegységekre, amennyiben a reakció fegyveres fellépés
re tenne kísérletet. Ennek alapján került sor néhány valóban megbízható alegy
ség harckészültségben tartására. Számos példa van rá, hogy a kommunista tisz
tek öntevékenyen a területi pártszervek rendelkezésére bocsátottak egyes külö
nösen megbízható alegységeket. Ezek beavatkozására azonban nem volt szükség. 
A hadsereg tagjai részt vettek a Népi Milícia alakulatainak szervezésében és 
felfegyverzésében. A kommunista tisztek sok helyütt vettek részt a munkásság 
oldalán a különböző nyilvános megmozdulásokban, a párt támogatását kifejező 
felvonulásokon. Számosan közreműködtek a Nemzeti Front akcióbizottságainak 
létrehozásában és munkájában. 

Mivel a politikai válság Csehszlovákiában a hazai és külföldi reakció egyesí
tett erői fellépésének következménye volt, nem lehetett egyértelműen kizárni az 
imperialista erők külső beavatkozásának veszélyét sem. Ez a tény fokozott kö-
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vetelményeket támasztott a csehszlovák hadsereggel szemben a külső védelmi 
funkcióval kapcsolatos feladatok teljesítésénél. 

A Nyugat-Németország területén állomásozó megszálló amerikai alakulatok 
feltöltéséről és a csehszlovák határ közelében való összpontosításáról szóló hí
rek, az amerikai hadsereg riadóztatása és egységeinek tartós harckészültségbe 
helyezése, fokozott éberségre intettek. Ezért 1948 február közepén, röviddel a 
kormányválság kirobbanása előtt, felülvizsgálták a csehszlovák hadsereg harc
készültségi helyzetét. Február folyamán és a válság tetőzésének napjaiban a 
csehszlovák hadsereg egységei, a kiképzési tervnek megfelelően, több harcgya
korlatot tartottak az ország nyugati körzeteiben. A nyugati határ biztonságának 
fokozását főleg azzal érték el, hogy a reakciós miniszterek lemondása után azon
nal életbelépett a határbiztosítási terv és a vezérkar parancsára a csehszlovák 
hadsereg meghatározott egységei elfoglalták a számukra előre kijelölt körle
teket. 

A külső feltételek szempontjából elsősorban a Csehszlovákia és a Szovjetunió 
közötti szövetség volt döntő jelentőségű. A Szovjetunió óriási tekintélye és 
presztízse az 1948. évi fébruási események során megakadályozott mindenféle 
külső ellenforradalmi intervenciót a hatalmi konfliktus döntő pillanatában, és 
így végső soron olyan alapvető külső tényezővé vált, amely biztosította a vál
ság békés, vértelen megoldását. 

A hadsereg, mint egész, február sima és nyugodt lefolyásához mindenekelőtt 
azzal járult hozzá, hogy soraiban uralta a helyzetet. A hadseregen belüli reak
ció elszigetelésével, meghiúsultak a burzsoázia olyan számításai, hogy a had
sereget esetleg ellenforradalmi akcióra használja fel. 

A fegyveres alakulatok — a hadsereg, a Népi Milícia, a Nemzetbiztonsági Tes
tület és a volt partizánok osztagai — 1948 februárjában nem játszottak döntő 
szerepet. 1948 februárja nem a fegyveres erőszak, sem pedig a fegyveres alaku
latok bevetésének eredménye volt. A kommunisták nem riadtak és ma sem riad
nak vissza a fegyverek alkalmazásától, ha azt a helyzet megköveteli. 1948 f eb--
ruárja Csehszlovákiában törvényszerű folyománya volt annak a fejlődési idő
szaknak, amely a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vette kezdetét, a kapi
talizmusból a szocializmusba való átmenet időszakának, amely a társadalmi ha
ladásért folytatott küzdelem élére a munkásosztályt állította. A CSKP, élén a 
gottwaldi vezetéssel, 1948 februárjában a munkásosztályra, annak forradalmi 
elszántságára és lelkesedésére, a dolgozó nép tömegeire és azoknak a szebb, 
szocialista holnap iránti természetes vágyára támaszkodott. A munkásosztály 
vezette dolgozó nép egysége döntötte el 1948 februárjának győzelmét. 

Csehszlovákiában a munkásosztálynak 1948 februárjában aratott győzelmével 
a hatalom teljes egészében a munkások kezébe ment át, amely ezt a hatalmát 
a kis- és középparasztsággal, a dolgozó értelmiséggel szövetségben gyakorolta. 
A proletariátus diktatúrájának megszilárdításával kialakultak a szocializmus 
építéséhez és ezzel a Csehszlovák Néphadsereg, mint szocialista típusú hadsereg 
építéséhez is a szükséges alapvető politikai feltételek. 
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Ян Липтак—Едуард Чейка 
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕРАСТАНИЯ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ (АПРЕЛЬ 1945—ФЕВРАЛЬ 1948 ГГ.) 

Резюме 

Формирование Чехословацкой Народной армии тесно сопряжено с революционной борьбой 
Коммунистической Партии Чехословакии за социализм. Правительственная программа, под
писанная 4 апреля 1945 года в Кошице, явившаяся всеобъемлющей программой народно-
демократической революции, сформулировала основы внутренней и внешней политики нового 
государства. В связи с армией в программе было зафиксировано следующее: так как армия 
родилась в борьбе против фашизма, то она может развиваться только как последовательно 
антифашистская, демократическая, народная армия. 

Однако с созданием народно-демократического государства еще не был решен вопрос вла
сти, так как она не находилась исключительно ни в руках рабочего класса, ни в руках бур
жуазии, сохранившей в значительной мере свои позиции. 

В отношении армии ЧКП стремилась к тому, чтобы во вновь формирующейся армии сло
жились предпосылки преобразований политического характера: чистка командного состава, 
демократизация, тесное сотрудничество с Советской Армией и т. д. Одновременно с этим 
чешская реакция строила иллюзии о буржуазной армии по образцу периода, предшествовав
шего Мюнхенскому соглашению и, несмотря на тяжелое послевоенное экономическое поло
жение требовала чрезмерного наращивания численного состава армии. Возглавившая силы 
реакции Чехословацкая Социалистическая партия, выдвигая требования необоснованного раз
вития армии, с осени 1945 года уже открыто стремилась подчинить армию своему влиянию 
за счет сохранения реакционных офицеров, сторонников Запада, и и вытеснения из армии 
возвратившихся из Советского Союза офицеров и бывших партизан. 

XIII съезд ЧКП предупредил шаги реакции. Съезд утвердил политическую линию, посте
пенно укрепляющую власть рабочего класса мирным путем. Центральным вопросом военной 
политики ЧКП и впредь оставалась борьба за чистку кадрового состава и демократизацию 
армии. 

На выборах 1946 года ЧКП одержала блестящую победу. Главой правительства и предсе
дателем Верховного Военного Совета стал коммунист Клемент Готтвальд. Хотя вопрос 
власти всё еще не был решен, но позиции ЧКП окрепли, в том числе и в армии, где в резуль
тате работы парторгов 80% рядового состава поддерживали ЧКП. Однако внутри кадрового 
состава и в офицерских училищах положение было несколько хуже. 

С 1947 года, когда вследствие окончательного распада антигитлеровской коалиции между
народная обстановка стала весьма напряженной, внутренние силы чехословацкого общества 
также поляризовались. Буржуазия ставила задачей деморализацию Национального Фронта 
сколачивание антикоммунистического блока и отстранение коммунистов от власти. Чехосло
вацкая коммунистическая партия успешно отразила стремления реакции, направленные на 
совершение переворота в стране. 25 февраля 1948 года Бенес был вынужден назначить новое 
правительство на основании предложения, представленного Клементом Готтвальдом от 
Национального Фронта. У результате конституционного решения правительственного кризиса 
и устренения революционными методами (формирование народной милиции) общего поли
тического кризиса, господствовавшего в стране, в феврале 1948 года в Чехословакии власть 
полностью перешла в руки рабочего класса. С упрочением диктатуры пролетариата сложились 
основные политические условия, необходимые для строительства социализма и тем самым и 
строительства Чехословацкой народной армии как армии социалистического типа. 

Ján Lipták—Eduard Čejka 
DIE TSCHECHOSLOWAKISCHE VOLKSARMEE IN DER ZEIT 

DES HINÜBERWACHSENS DER VOLKSDEMOKRATISCHEN REVOLUTION 
IN DIE SOZIALISTISCHE REVOLUTION (ZWISCHEN APRIL 1945 

UND FEBRUAR 1948) 
Resümee 

Die Gründung der Tschechoslowakischen Volksarmee ist mit dem revolutionären 
Kampf der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei für den Sozialismus eng 
verbunden. Das am 4-ten April 1945 unterzeichnete Regierunigsprogramm von Ka-
schau, das das umfassende Programm der volksdemoratischen Revolution war, faßte 
die Grundlage der Innen- und Außenpolitik des neuen Staates ins Wort. Im Zu-
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sammenhang mit der Armee stellte das Programm fest, daß sie, da sie im Kampf 
gegen den Faschismus entstand, nur als eine konsequent antifaschistische und demo
kratische Volksarmee weiterenwickelt werden kann. 

Mit der Entstehung des volksdemokratischen Staates war aber die Miachtfrage 
noch nicht entschieden, das sie weder ausschließlich in der Händen der Arbeiter-
kratiscihe Volksarmee weiterenwickelt werden kann, 
bewahrt hatte. 

In Bezug auf die Armee, strebte die ÖKP an, die Voraussetzungen für eine poli
tische Umwandlung in der neuen Armee auszubauen. Diese Voraussetzungen waren: 
Den stab zu säubern und zu demokratisieren, imit der sowjetischen Armee eng zu
sammenzuarbeiten usw. Zugleich jagte die Reaktion dem Träumen der Jahre vor 
München von einer bürgerlichen Armee nach und forderte in der schweren wirt
schaftlichen Lage nach dem Krieg die Anschwellung des Bestandes der Armee. 
Die Tschechoslowakische Sozialistische Partei, die die Führung der reaktionären 
Kräfte übernahm, wollte seit dem Herbst 1945 mit der Forderung der unbegründeten 
Entwicklung, der Behaltung der westfreundlichen oder reaktionären Offiziere und 
mit der Ausschließung der aus der Sowjetunion heimgekehrten Offiziere und der 
ehemaligen Partisane aus der Partei, ihre Einfluß auf die Armee schon offen er
strecken. 

Der VIII. Parteitag der CKP hat diese Schritte abgewehrt. Der Parteitag bestätigte 
die politische Richtlinie, die die Macht der Arbeiterklasse auf friedlichem Wege 
und sukzessiwe festigen wollte. Die Kernfrage der Soldatenpolitik der CKP blieb 
nach wie vor der Kampf für die Säuberung des Offizierskorps und für die Demo
kratisierung der Armee. 

An den Wahlen im Jahre 1946 hatte die CKP einen glänzenden Sieg. Der Kommu
nist, Klement Gottwald wurde Präsident der Regierung und des Obersten Verteidi
gungsrate. Obwohl die Machtfrage noch immer nich entschieden war, wurden die 
Positionen der CKP auch innerhalb der Armee stabiler, in der 80 Prozent der Mann
schaft infolge der Arbeit der Vertrauensleute der Partei, die CKP unterstüzten. 
Aber im Offizierskorps und an den Offizierschulen war die Lage schlechter. 

Seit 1947, als die internationale Lage, infolge des endgültigen Zerfalls der Anti
Hitler-Koalition sehr gespannt wurde, polarisierten sich auch die inneren Kräfte der 
tschechoslowakischen Gesellschaft. Die Bourgeoisie setzte sich zum Ziele, die Natio
nale Front zu desorganisieren, einen antikomimunistischen Block zusammenzu
schweißen und die Kommunisten aus der Macht herauszudrängen. Die CKP hat die 
eine Wendung fordernden Schritte der Reaktion erfolgreich abgewehrt. Am 25. 
Februar 1948 war Beneš gezwungen, die neue Regierung aufgrund des Antrages zu 
ernennen, der von der Nationalen Front durch Klement Gottwald eingebracht wurde. 
Durch die verfassungsmäßige Lösung der Regierungskrise und die Beseitigung der 
allgemeinen politischen Krise im Land mit revolutionären Methoden (Volksmiliz), 
ging die Macht bis zum Februar 1948 vollkommen in die Hände der Arbeiterklasse 
über. Durch die Stabilisierung der proletariatischen Diktatur gestalteten sich die 
zum Aufbau des Sozialismus und dadurch zum Ausbau der Tschechoslowakischen 
Volksarmee als einer sozialistischen Armee erforderlichen grundsätzlichen politi
schen Voraussetzungen aus. 
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KÖZLEMÉNYEK 

SOMOGYI ÉVA 

A HADSEREGFEJLESZTÉS ÉS A BIRODALMI EGYSÉG ELLENTMONDÁSAI 
A SZAZADFORDULÓN 
(Honvédtüzérség 1904) 

A hadsereg fejlesztése az 1890-es évektől kezdődően a Habsburg Monarchia 
politikájának mind fontosabb problémája lett. Beck vezérkari főnök az udvari 
körök, elsősorban Albrecht főherceg támogatásával nagyszabású tervet dolgo
zott ki a hadsereg modernizálására és létszámának emelésére. Elgondolásai 
1893-tól kezdve rendszeresen a monarchia vezető testületei elé kerültek.1 1896-
ban a közös minisztertanács magáévá tette a hadseregfejlesztés elvi szempont
jait Beck elaborátuma alapján: elismerte, hogy a Habsburg Momarchia hadere
je elmaradt más nagyhatalmakétól, hogy a haderő továbbfejlesztésének az 
újonclétszám emelésén Ikell épülnie; tényleges intézkedésekre azonban a minisz
terek alkalmatlannak látták az időt.2 Nemcsak azért, mert különösen liberális 
pénzügyi körök részéről olyan nézetek merültek fel, hogy a Monarchia erején 
felül költ fegyverkezésre, hogy népeinek adóterhelése jóval felülmúlja az össze
hasonlításul szolgáló nyugat-európai országokét.3 A hadseregfejlesztés igazi 
akadálya nem a birodalom anyagi lehetőségeinek szűkössége volt. Sokkal in
kább az, hogy az 1890-es évek közepétől a Monarchia mindkét felében olyan 
bizonytalan belpolitikai helyzet alakult ki, hogy egyik ország kormánya sem 
vállalkozott a hadseregfejlesztés, illetőleg az ezzel járó nagyarányú kiadások 
parlamenti beterjesztésére. A kormányoknak, ha létezni akartak, dönteniök 
kellett, mégpedig nem is arról, hogy a súlyos akadályokba ütköző teendők kö
zül melyikre vállalkozzanak, hanem hogy mivel odázzák el, vagy tegyék szeb
bé önnön bukásukat. 

1896-ban Badeni osztrák miniszterelnök, a létszámemelés kilátástalanságát 
látva, a gazdasági kiegyezéssel próbálkozott. A közös minisztertanácson azzal 
érvelt, hogy Ausztria és Magyarország gazdasági kapcsolatainak rendezetlensé-

1 Beck hadseregfejlesztési terve: 14.8. 1890. K. u. k. Chef des Generalstabes No. 084. az 1890. PZ. 393. közös 
minisztertanácsi jegyzőkönyv melléklete. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban — HHStA) PA XL. 
K. 297. Beck a szokásos évi „Denkschrift des Chefs des Generalstabes über die allgemeine militärisch-politische 
Verhältnisse"-ben ismételten panaszolja a császárnak, hogy nemcsak a közvéleményben, hanem magas kormány
körökben is téveszmék élnek arról, hogy korunk lázas fegyverkezés kora volna: 4.1. 1898. K. u.k. Chef des General
stabes No. 857. Kriegsarchiv, Wien. Militärkanzlei Seiner Majestät (a továbbiakban — Kriegsarchiv, MKSM) 1898 
25—1/1 

2 Az 1890. augusztus 29-i közös minisztertanács jegyzőkönyve PZ 393. HHStA PA XL. K. 297. Vö. Günther E. 
Rothenberg: The Army of Francis Joseph. West Lafayette, Indiana, 1970.120—129. o. 

3 Kaizl osztrák pénzügyminiszter fejtegetései az 1899. június 29-i közös minsztertanácson PZ. 415. HHStA 
PA XL. 
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ge legalább akkora presztízsveszteség a Monarchia számára, mint az újonclét
szám emelésének időleges elhalasztása.4 

Magyarországon még kilátástalanabb volt a katonai létszámemelés dolga. Itt 
nem az okozott gondot, mint Ausztriában. Ott a belső nemzeti problémák miatt 
a kormánnyal szembenálló ellenzék a kormány bármilyen javaslatára eleve obst-
rukcióval válaszolt. Magyarországon éppen a közös hadsereg volt az ellenzék 
támadásának egyik célpontja; az az intézmény, amely a magyar társadalom va
lamennyi rétege számára az ellenszenves, idegen (hatalom jelképe volt. A német 
nyelvű, császári szellemű hadsereg az ország belső önállóságának csonbítója, 
az önálló magyar nagyhatalmi igények korlátozója, a dzsentri szellemű közép
osztály számára a katonai karrier, a biztos előmenetel gátja volt. De nemcsak 
„úri" sérelmet okozott a közös hadsereg. Az iránta érzett ellenszenvben szinte 
egyesült a nemzet. Az egyszerű ember apái, dédapái szabadságküzdelmének eľ-
fojtóját, Haynau seregének jogutódját gyűlölte benne. S a jelen mindennapjai
ban a német kommandót, amely még gyötrelmesebbé tette az amúgy is sanyarú 
katonaéletet.5 1 

És a közös hadsereg nemcsak az ilyenfajta nemzeti sérelem terrénuma volt, 
hanem az az intézmény, ahol a magyar a birodalom sok nemzetének egyikévé 
süllyedt, ahol a magyarországi román, szlovák paraszt számára érzékletessé 
váltak a magyar uralom korlátai. A közös hadseregben nem gondoskodnak ar
ról — panaszkodik a katonai programmal ellenzéki pártot szervező Apponyi 
Albert gróf —, hogy a katonai nevelés által a magyar szellem és a hazafias ér
zés, a magyar államhoz tartozás tudata ébren tartassék.6 

A magyar szolgálati és vezényleti nyelv, a magyar jelvények bevezetésének 
széles visszhangot kiváltó ellenzéki programja a teljesebb nemzeti önállóság és 
a korlátlanabb nemzeti hegemónia törekvéseit egyaránt szolgálta. És éppen, mert 
a közös hadsereg elleni ellenszenv mélyen és széles táborban gyökerezett, lett a 
századfordulóra a „katonai program" olyanná, amellyel minden pártnak, a ki
egyezés változatlan fenntartása alapján álló kormánypártnak is számolnia kel
lett. 

Amikor 1903-ban Széli Kálmán magyar miniszterelnök a létszámemelési ja
vaslatba belebukott, saját liberális pártja dolgozott ki egy katonai javaslatot, 
azt remélve, hogy annak megvalósításával sikerül a parlamentben a létszám
emelést keresztülvinnie.7 

Az az elgondolás tehát, hogy a kormánynak a hadsereg létszámemelését — 
ami a véderőrendszer reformja, s mint ilyen, a magyar országgyűlés (hatáskörébe 
tartozik — nemzeti vívmány okihoz kell kapcsolnia, nem volt új. De Tisza Ist
vántól eredt a terv, hogy katonai „vívmányokra" ne, vagy ne csak a közös had
seregiben törekedjék a kormány, hanem a nemzetinek tekintett magyar honvéd
ség vonatkozásában is. 

Ismeretes, hogy 1868-foan, a közös hadsereg érintetlenül hagyása mellett, sor 
került a honvédség — illetőleg a dualista paritás kedvéért Ausztriában a, Land
wehr — felállítására. A magyar vezényleti nyelvű és bizonyos fokig a felelős 
magyar honvédelmi miniszter főhatósága alatt álló honvédséget azonban csak 
gyalogsággal és lovassággal látták el, s ezt a túlzottan is magyar szelleműnek 

4 L. a 2. sz. jegyzetet. 
5 Magyarország Története. 7. k. 1890—1918. (Szerk.: Hanák Péter) Budapest, 1978. 520—523. o. A magyarság 

az összmonarchia lakosságának kb. 20"„-a volt, a közös hadsereg tisztikarának azonban csak 9,7%-át adta. Rothen
burg: i. m. 127. o. 

(5 Apponyi Albert: Emlékiratai 2. k. 1899—1900 Budapest, 1934. 63—04. o. 
7 A liberális párt tin. kilences bizottságának katonai javaslatát közli <S. Halász Teréz: Széli Kálmán. Budapest, 

1943. 236—237. o.; A javaslat keletkezésének történetéről: Apponyi: i. m. 106—112. o.; Ľományos István: A ma
gyar parlamenti ellenzék történetéből 1901—1904. Budapest, 1963. 266—267. o. 
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vélt csonka hadsereget inkább belső karhatalmi szerepre szánták, mintsem a 
Monarchia tényleges védelmi erejének.8 

1904 februárjában, amikor a magyar képviselőház ellenzéke már nemcsak a 
katonai létszámemelés ellen obstruait, hanem a rendes évi újoncjutalékot sem 
akarta megszavazni, Tisza István miniszterelnök a honvédség tüzérségi alakula
tokkal való ellátását kérte az uralkodótól.9 Hivatkozott arra, hogy a honvédség 
ilyen irányú továbbfejlesztése régi magyar követelés, hogy a delegációban újó
lag felmerült ennek igénye. Korábban a reformot azzal utasították el, hogy a 
honvédségnél szokásos kétéves szolgálati idő nem elegendő a tüzérség kiképzésé
re. Most azonban, amikor a hadsereg egészében két esztendőre csökkentik a 
szolgálatot, ez az érv önmagától semmisül meg. Tisza hangsúlyozta, hogy poli
tikailag veszélytelen a terv, nem érinti a hadsereg egységét. Viszont az intézke
dés rendkívüli módon megerősítené a kormány pozícióját az ellenzékkel szem
ben. 

,,A Felséged legkegyelmesebb bizalmával rámruházott küldetésnek minden
kor a hazáért súlyos felelősséget érző ember szilárd eltökéltségével igyekeztem 
eleget tenni — zárul Tisza felirata —, s a jövőben is minden igyekezetemmel 
azon leszek, hogy sikerre vigyem a rám bízott feladatot, függetlenül attól, hogy 
az itt előadott legalázatosabb kérésem teljesíttetik-e vagy sem. (Kiemelés tőlem 
— S. É.) Azonban keserűen fájlalnám, ha meggátoltatnék e kiváló lehetőség fel
használásában, hogy felnyissam az emberek szemét, hogy a királyuk iránt érzett 
hűségükre és szeretetükre hivatkozhassam." Ferenc József figyelemreméltónak, 
az új véderőtörvény szempontjából jól hasznosíthatónak tartja Tisza javaslatát 
és a katonai szakértői véleményét kéri az ügyről.10 Feltűnhet ugyan, hogy a 
császár katonai kabinetirodájában a honvédségi tüzérség ügyéről őfelsége el
nöklete alatt tartott tanácskozáson a közös hadügyminiszteren és a vezérkari 
főnökön kívül csak az osztrák honvédelmi miniszter van jelen, a magyart 
elfelejtik meghívni, ám Pitreich közös hadügyminiszter, akinek pedig az előző 
hónapokban elég sok gondot okozott a magyarok .,nemzeti érzékenysége",11 

rokonszenvvel fogadja Tisza elaborátumát. Katonai szempontból előnyösnek 
tartja. Politikailag persze óvatosságra int: az intézkedést úgy kell feltüntetni, 
mint amit kizárólag katonai szempontok indokolnak, s nem politikai koncesz-
szió kényszere. Megérti, hogy Tisza kezdeményezőként akar fellépni, hiszen a 
véderő reformja esetén csak bizonyos katonai vívmányokkal tudja majd össze
tartani pártját. Csak az a kérdés, hogy ezen az áron sikerül-e majd a felemelt 
újonclétszámot, illetve az új véderőtörvényt keresztül vinnie a parlamentben? 
Bármilyen bizonytalan is a helyzet — zárja gondolatmenetét a hadügyminisz
ter —, a honvédségi tüzérség ügyében döntést kell hoznunk. Vagy eleve bele-

8 1808: XLI. te. Magyar Törvénytár 1836—1808. (Szerk.: Márkus Dezső) Budapest, 189«. Az. 1868. évi törvény 
szerint a honvédség a honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka alá voll rendelve: Biz utóbbit az uralkodó 
nevezte ki. A honvédség vezérlet i nyelve a magyar, illetve Horvátországban a horvál volt. A honvédség Magyar
országon kívüli alkalmazásához a parlament jóváhagyása volt szükséges. A honvédség behívás« és mozgósítása ;i 
király rendeletére a honvédelmi miniszter ellenjegyzése mellett történt. Feladatát a törvény így határozta meg:..Die 
Landwehr ist im Kriege zur Unterstützung des stehenden Heeres und zur innen n Verteidigung, im Frieden aus
nahmsweise auch zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Sicherheit best immi. L. A magyar királyi honvédség 
története 1808—1918. (Szerk: Berkó István) Budapest, 1928.; Papp Tibor: A magyar honvédség megalakulása a ki
egyezés után. In: Hadtörténelmi Közlemények, XIV. évf. Budapest, 1907. 317—322. o.; Walter Wagner: Geschichte 
des k. k. Kriegsministeriums 2. 1800—1888 (Studien zur Geschichte der österreichisch—ungarischen Monarchie, 
Bd. 10.) Wien—Köln—Graz, 1971. 43—51. o. 

9 Tisza István felterjesztése az uralkodóhoz: 21. 2. 1904. Kriegsarchiv, MKSM 1904 12—3/4. 
10 1903 márciusában a Reichskriegsminister tanulmányt készít „Über Landwehr-Artillerie": Kriegsarchiv, MKSM 

1904 12—3/4. Március 29-én őfelsége elnöklete alatt a katonai miniszterek tanácskozást tartanak „über die Frage 
der Schaffung von Artillerie bei den Landwehren": No. 080. Kriegsarchiv, MKSM 1904 12—3/4. A tanácskozáson 
Pitreich lovag közös hadügyminiszter, Welserlieimb gróf osztrák honvédelmi miniszter és Beck vezérkari főnök vesz
nek részt. 

11 Pitreich az osztrák delegáció előtt úgy nyilatkozik, hogy a hadseregtől távol kell tartani a politikai és nemzeti 
ellentéteket. A magyar képviselőház e nyilatkozatban a király által is acceptait magyar nemzeti igények elutasítását 
látta és tiltakozott ellene. Apponyi: i. m. 114—115. o. 
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értjük a véderő revíziójába a honvédségi tüzérség megteremtését, vagy meg
tagadjuk. De akkor történjék bármi, álláspontunkhoz ragaszkodnunk kell. Mert 
semmi sem veszélyesebb annál, mint hogyha az ellenzék vívja ki a kormány 
kívánságát. 

A katonai tanácskozás a vezérkari főnök és a közös hadügyminiszter nyilat
kozatai következtében, az osztrák honvédelmi miniszter bizonytalankodó óvá
sai ellenére, Tisza elgondolását támogató szellemiben zárul. 

A vitát az osztrák miniszterelnöknek az uralkodóhoz intézett felterjesztése 
váltja ki. Körber feliratában, majd az uralkodó elnöklete alatt tartott két egy
mást követő közös minisztertanácson utasítja el a „megengedhetetlent".12 

Az osztrák lakosság — vallja — a közös hadsereget tekinti a külellenség eí-
leni véderőnek. „Ez a nézet az egész Monarchiát magába foglaló osztrák állam
eszméből táplálkozik". Magyarországon azonban — írja teljes joggal — az oszt
rák állameszmének nincsenek mély gyökerei. „Magyarországon a honvédséget 
tekintik nemzeti seregnek, s vitathatatlanul nagyobb rokonszenvet éreznek irán
ta, mint a közös hadsereg iránt". A magyarok törekvéseit a honvédség fejleszté
sére aligha lehet félreérteni. És az osztrák kormány nem vezetheti félre népét. 
„A dualizmus Ausztriában sem lett olyan erős fennállásának harminchét esz
tendeje alatt, hogy az önálló magyar hadsereg megteremtésének súlyos próbá
ját kiállja. Márpedig itt (ti. Ausztriában) a honvéd tüzérség felállítását minden
ki az önálló magyar hadsereg születésnapjának fogja tekinteni."13 

Aligha kell ezek után Körber rémlátomását tovább vezetni: az önálló had
sereg perszonálunióra, s a birodalom mindkét felében azon szélsőséges pártok 
uralmára vezet majd, amelyeknek legfőbb céljuk a Monarchia szétrobbantása. 

A távoli víziónál talán reálisabb a pillanatnyi veszedelem: Ausztriában azt 
fogják gondolni, hogy az osztrák kormánynak nincsen befolyása a Monarchia 
sorsának alakulására, hogy a dualizmus harminchét évében azért költöttek óriá
si összegeket a katonaságra, hogy megteremtsék az önálló magyar hadsereget. 
Itt nem magyar ügyről van szó, Tisza bajlódásáról parlamenti ellenzékével. Vég
re nyugalmat kell teremteni s nem felkavarni a kedélyeket újabb és újabb kö
vetelésekkel. 

„A Monarchia legalább átmeneti nyugalma napjainkban elengedhetetlen fel
tétele annak, hogy ha ez egyáltalán lehetséges, fenntarthassuk a jelenlegi ál
lamjogi kereteket. Amíg azonban Magyarországon újabb és újabb katonai kö
vetelésekkel lépnek fel, amelyek ráadásul olyan félreérthetetlen formában je
lentkeznek, mint a honvéd tüzérség feállításának igénye, Ausztria hallani sem 
fog a kiegyezés megújításáról és a közösség semmi más formájáról sem."14 

Tisza a minisztertanácson támadó védekezésre rendezkedik be. A két Land
wehr egyidejű fejlesztését javasolja — mondja a magyar miniszterelnök —, amit 
katonai szempontok indokolnak, s amit nem szabad politikai és nemzeti üggyé 
felfújni. Javaslata nem érinti a Monarchia hadseregének egységét. Ha Ausztriá
ban mégis rossz hatást kelt, akkor a bajok okát ott kell keresni; abban a fel
fogásban, amely nem bízik a két ország viszonyának javíthatóságában, amely 
megkérdőjelezi az együttélés kialakult államjogi kereteit.15 

A magyar miniszterelnök a vitában persze nem az érvek ereje okán győze
delmeskedik. A hadsereg egységén féltve őrködő császár nem látja a honvéd 
tüzérségben az önálló magyar sereg veszedelmét. „A honvéd tüzérségi alaku-

12 Körber felterjesztése a császárhoz: 2. 4. 1904. Kriegsarchiv, MKSM. 1904. 12—3/4. A két minisztertanács: 23 
4. 1904. PZ 444/b és 5.5. 1904. PZ. 445/b. HHStA PA XL. K. 302 és 303. 

13 Körber felterjesztése a császárhoz: 2.4. 1904. L. a 12. sz. jegyzetet. 
14 Körber az április 23-i minisztertanácson. L. a 12. sz. jegyzetet. 
15 Vo. 
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latok felállítását annak idején, a honvédség megteremtésekor bizalmatlanság
ból nem engedtük. Azóta azonban a honvédség olyan irányban fejlődött, hogy 
nincs ok a bizalmatlanság további fenntartására."16 Igaza van persze Körbernek, 
mondja a császár, hogy a honvéd tüzérség politikai ügy, hogy Magyarországon 
annak megteremtését politikai engedményként fogják ünnepelni, s ez irritálja 
majd az osztrákokat. Mégis, a hadügyminiszter találjon módot arra, hogy a de
legációk kedélyeit mindkét országban megnyugtassa, hogy a honvédségek tüzér
séggel való ellátását a két kormánnyal egyetértésben fokozatosan, több év alatt, 
a tüzérség általános újjászervezése során megvalósítsa.17 

Mi történt hát? Körber védi a birodalmi egységet Beck vezérkari főnök, Pit-
reich közös hadügyminiszter, s Ferenc József császár akaratával szemben. Kör
ber, a liberális, a modern osztrák politikus őriz olyan doktrínákat, amit a csá
szári katonai kabinetirodában túlhaladottnak ítélnek? Vagy egyszerűen gyűlöl
te, megbuktatni akarta a magyar miniszterelnököt, akivel annak kormányra 
kerülése óta folytonos nézeteltérései voltak?18 És ezen túl: miért érdemel fi
gyelmet egy vita néhány honvédségi tüzérségi alakulat felállításáról (amire 
egyébként csak évek múltán, lényegesen megváltozott körülmények között ke
rült sor)?19 

Körber a birodalmi egységet, a Gesamtstaat eszméjét védelmezte, mint bü
rokrata elődei az elmúlt félszázadon át, a magyarok elkülönözési szándéka el
lenében. Vallja, hogy az osztrák-németség a birodalmi egység letéteményese, 
az osztrák nemzeti tudat hordozója, ahogy érveltek liberális elődei az 1861. évi 
alkotmány, s főleg Königgrätz óta. S a 19. századi axiómák a 20. század (hajna
lán is igazak maradtak, ahogy az a tétel is, hogy Magyarországon a magyarság 
a honvédséget, Ausztriában az osztrák-németség a Reichswehrt tekinti nemzeti 
seregnek. S e vitathatatlan realitásban gyökerezik Körber támadásának vehe
menciája. 

Amit Magyarországon a magyar vezérleti és vezényleti nyelv és a nemzeti jel
vények használata jelent (tehát a nemzeti szuverenitás teljesebbé és annak evi
denssé tételét, hogy a magyar az uralkodó nemzet a magyarországi nemzetisé
gek felett); ugyanezt jelenti Ausztriában a megbonthatatlan egységű, a vál
tozatlan német vezetésű közös hadsereg fenntartásának igénye. A közös birodal
mi hadsereget kell fejleszteni, nem a Landwehrt. Hiszen a Landwehrben éppúgy 
megkérdőjeleződik a németség vezető szerepe saját nemzetiségei felett, mint a 
közös hadseregben a magyarság hegemóniája a magyarországi nemzetiségek fe
lett. 

Nem, vagy nem csak a honvédségi tüzérség felállítását támadja Körber, ha
nem az osztrák Landwehr erősítését is, ahol a csehek ma, vagy holnap követel-

16 Uo. 
17 Pitreich az április 23-i minisztertanács után kidolgozza a delegációk előtt teendő nyilatkozata szövegét: 24.4. 

904. Präs. No. 3148. HHStA PA I. K. 576. Tisza a nyilatkozat olyan módosítását kéri. hogy a hadügyminiszter 
zövegéből kítessék, hogy a tüzérség ügye eldőlt. Tisza an Pitreich 28.4. 1904. 2001/M. E. HHStA PA I. k. 576. Körber 
nem ért egyet Pitreich tervezett nyilatkozatával. Körber an Pitreich 1.5. 1904. 799/M.P. Kriegsarchiv, Kriegsmi
nisterium Präs. 1904 72—34/4. 

18 Tisza nem ok nélkül, szerepet tulajdonított Körbernek abban, hogy a korona és a katonai vezetés elutasító 
a katonai követelések ügyében. Ez személyes ellenségeskedésre vezet a két kormány között. A viszony különösen 
kiéleződik 1903 novemberében, amikor Körber a hadsereg egységét veszélyeztetőnek ítéli az ún. 9-es bizottság köve
teléseit, Tisza pedig a magyar belügyekbe való illetéktelen beavatkozásnak minősíti Körber nyilatkozatát. Gustav 
Kolmer; Parlament und Verfassung in Österreich 8. 1900—1904. Wien—Leipzig, 1914. 513—517. o.; Rudolf Sieghart-
Die letzten Jahrzehnte einer Grossmacht, Berlin, 1932. 62—63. o. 

19 A honvédségi tüzérség megteremtésére 1912-ben kerül sor. 1912: XXXI. te. Az 1912. évi tör vénycikkek.(Szerkl 
Gréesi Károly) Budapest, 1913. 1912-ben Tisza István miniszterelnök a szó szoros értelmében karhatalommal viszi 
keresztül a képviselőházban az új véderőtörvényt, amelyhez bizonyos nemzeti vívmányok is kapcsolódnak, így az 
említett kétéves szolgálati idő bevezetése a hadsereg egészében, a szintén az 1890-es évek óta napirenden lévő magyar 
nyelvű eljárás bevezetése a katonai büntetőbíráskodásban, a honvédség bizonyos fejlesztése, s ennek keretében a 
honvédtüzérség megteremtése. Vö. Johann-Christoph Allmayer-Bed-: Der Ausgleich von 1867 und die k. u. k. 
bewaffnete Macht. In : Der österreichisch—ungarische Ausgleich von 1867. Vorgeschichte und Wirkungen (Szerk: 
Peter Berger) Wien—München, 1967. 122. o. 
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hetik a cseh vezényleti nyelvet, ahogy a horvát uralkodó a honvédség horvát 
ezredeiben. Welserheimb a katonai tanácskozáson még leplezetlenül kimondja, 
hogy a parlamenti pártok a Landwehrt legszívesebben federalista alapon szer
veznék.20 Többé ez a mondat nem hangzik el, de Körber aggodalmaiban ott 
kísért. 

És ha a katonai követelés Magyarországon politikai program, mozgósító, pár
tokat összetartó jelszó, vélt és valódi sérelmek levezetője, Ausztriában, ahol a 
belső viszonyok jóval bonyolultabbak voltak, éppúgy szükség volt a katonai kö
vetelések hasonló szerepére. Körbernek táplálnia kellett az osztrák-németség 
egyre fogyatkozó osztrák nemzeti önérzetét, a Gesamtstaathoz tartozás tuda
tát, s a Gesamtstaat védelme a „magyar fenyegetéssel" szemben ennek a tu
datnak nagyon is alkalmas tápszere volt. 

A honvédségi tüzérség epizódja egyetlen dolgot mutat: ha megváltoztak is a 
dualizmus évei alatt az ellentmondások formái, ha a honvédség a birodalom 
megbízható támasza lett is, a gondok forrása ugyanaz maradt; a rendszer vál
toztatásának még oly szerény igénye, amilyen Tisza javaslata, új konfliktusok 
sorát hozta felszínre. „Közös és egységes, mint amilyen, maradjon seregem" 
— mondotta nem kis önérzettel az agg császár.21 S ezt akarták miniszterei is. 
Tisza István nem kevésbé, mint Ernst Körber. A konfliktus nem az egység 
tagadásából, hanem az egység tarthatatlanságából táplálkozott. 

20 Igen jellemző, hogy 1868-ban, a Landwehr-ről szóló törvény kidolgozásakor Khuen akkori közös hadügymi* 
niszter naplójában így határozta meg a közös hadsereg, ill. a két Landwehr jellegét: „Die Landwehr beider Reichs-
hâlften müsse einen nationalen Anstrich bekommen, die Hauptarmee jedoch einheitlich sein." (Kiemelés — S. É.) 
Idézi : Wagner: G-eschichte des Kriegsministeriums 47. o. Welserheimb osztrák honvédelmi miniszter az uralkodó elnök
lete alatt tartott 1904. március 29-i katonai tanácskozáson: ld. 10. sz. jegyzetet. A Landwehr kötődése a tartományi 
szeparatista hagyományokhoz az osztrák jogtörténet számára is evidens. Ld : Edmund Bernatzik: Die österreichischen 
Verfassungsgesetze. Wien, 1911. 692—699. o. 

211903. szeptember 16-án a galíciai hadgyakorlat alkalmából Ghlopyban kiadott, nagy vihart kavart hadparancs 
szövegéből. Közli Kolmer: Parlament und Verfassung, i. m. 494—495. o. 
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SZEKERESNÉ NISZLER MÁRIA 

A GERJENI HlDFÖ 

Belgrád felszabadulása1 után a Vörös Zászlórenddel kitüntetett Dunai Kato
nai Flottilla két hajóbrigádja a jugoszláv főváros kikötőjében csoportosult. A 
„Keresi" hajódandár parancsnoka, P. I. Gyerzsavin másodosztályú kapitány, 
a Szovjetunió Hőse, a „Szulinai" hajódandáré, A. F. Arzsavkin másodosztályú 
kapitány, a flottaparancsnok Sz. G. Gorskov ellentengernagy volt. 

A Legfelsőbb Főparancsnokság a Dunai Katonai Flottillát2 1944. november 
9-ével a 3. Ukrán Front3 alá pendelte azon feladatokkal, hogy erőszakos folyam
átkeléseket hajtson végre a Dunán, továbbá hídfőállások foglalásával segítse a 
front erőinek és haditechnikai eszközeinek átszállítását a Duna jobb partjára. 
Ezen célok megvalósítása érdekében utasította Tolbuhin marsall a flottilla pa
rancsnokságát, hogy vonja előre hajóit az 57. hadsereg4 és a 4. gárdahadsereg5 

sávjába és a 83. tengerészgyalogos-dandárral biztosítsa a szárazföldi csapatok 
átkelését és utánszállítását. 

Az 57. hadsereg 75. hadtestével november 7-én hídfőállást foglal Apatinnál, 
a 2. magyar hadseregtől jobbra védekező német „Brandenburg" hadosztály sza
kaszán, majd 9-én Batina (Kiskőszeg) körzetében, ugyanazon a helyen, ahol elő
ző nap hídfőfoglalási kísérletük kudarccal végződött. Tevékenységüket a jugo
szláv népi felszabadító erők is támogatták.6 

Az átkelt 75. hadtest csapatainak súlyos harcokat kellett vívniuk az elfoglalt 
területek megtartásáért. A Duna áradása folytán ingoványossá vált talajon a 
szovjet csapatok előrenyomulása lelassult, sőt a november 19—20-án megindult 
heves német ellentámadások összébb szorították a szívósan küzdő 75. hadtest 
apatini és batinai hídfőit. November 12-én a 75. és a 64. hadtest, az 51. és 36. 
jugoszláv hadosztály elkeseredetten rohamozta a németek állásait, de csak más
nap sikerült megtörniük a makacsul védekező németek ellenállását. Végül a 
két hídfőben harcolók november 23-án egyesülhettek. 

1 Belgrád 1944. október 20-án szabadult fel. 
2 1944. április 11-én a Főhadiszállás utasította N. G. Kuznyecovot, a Fekete-tengeri Flotta politikai tisztjét, 

hogy szervezze meg a Dunai Katonai Flottillát. Parancsnoka Sz. G. Gorskov ellentengernagy, a katonai tanács tagja, 
A. A. Matusldn politikai tiszt, a törzsparancsnok A. V. Szverdlov elsőosztályú kapitány lett. Mivel a Fekete-tenger 
északnyugati része el volt aknásítva, a hajókat vasúton szállították el Zaporozsjeig, ahonnan leereszkedhettek a 
dnyeper-bugi limánon, majd a tengeren eljutottak Ogyesszába. A Nagy Honvédő Háborúban egyedi példa, hogy hajók 
vasúti szállítással jutottak el rendeltetési helyükre. A szállításra igénybe vettek 10 vasúti szerelvényt, több mint 
000 vagont. 

3 A 3. Ukrán Front állományába 1944 őszén az 57. hadsereg és a 4. gárdahadsereg, a 18. harckocsihadtest, a 17. 
légihadsereg tartozott és a fronttal együttműködtek a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg csapatai. 

4 Az 57. hadsereg a 75., 04. lövész- és a 0. gárda-lövészhadtestből, a 32. gárda gépesített dandárból, a 9. áttörő 
tüzérhadosztályból és egyéb megerősítésre alárendelt egységekből állt. 

5 A 4. gárdahadsereg a 20. és a 21. lövészhadtestből, a 08. és 135. lövészhadtestből, a 7. gépesített hadtestből 
és más megerőstésre kapott egységekből állt. November 15-én a 2. Ukrán Fronttól állományába került a 31. lövész
hadtest is. Nagy Gábor: A 3. Ukrán Front felszabadító hadműveleteinek első szakasza. Különlenyomat a Had
történelmi Közlemények 1972. évi 2. számából. 

0 Ennek emlékét hirdeti Augustinčic jugoszláv szobrász alkotása. 
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Az $7. hadsereg eredményei döntően kihatottak a Duna bal partján harcoló 
4. gárdahadsereg további tevékenységére. Ennek 31. hadteste Dunapentele—Ba
ja, a 21. hadteste Baja—Mohács között zárkózott fel a Dunára, a második lép
csőben a 20. hadtest helyezkedett el. 

A 4. gárdahadsereg parancsnoka (ekkor még I. V. Galanyin tábornok)7 uta
sította a 21. hadtestet, hogy november 24-én egy hadosztályával foglaljon hídfőt 
Mohácstól délkeletre. A német 31. SS páncélgránátos-íhadosztály részei az át
kelt csapatok előnyomulását ellenlökésekkel sem tudták megakadályozni. 

Az 57. hadsereg 64. hadteste ugyanezen a napon megtörte a vele szemben 
harcoló ellenséges erőket és átlépte a baranyai háromszög határát. 

November 26-án a 4. gárdahadsereg 21. hadteste felszabadította Mohácsot és 
Udvardnál felvette a kapcsolatot az 57. hadsereggel, majd Mohácstól délnyugat
ra és északnyugatra megtámadta a visszavonuló ellenséges 31. SS páncélgrá-
nátos-hadosztály utóvédjét. Estére már a hídfőben volt az 57. hadsereg szinte 
teljes állománya, a 4. gárdahadsereg 21. hadtestének több mint két lövészhad
osztálya és a 20. hadtest is megkezdte előkészületeit az átkelésre.8 

A frontparancsnok november 28-ával a 4. gárdahadseregnek rendelte alá a 
83. tengerészgyalogos-dandárt, hogy a 31. lövészhadtesttel együtt készüljenek 
fel Dunaföldvár és Paks körzetében hídfőállás foglalásra az ellenség hátában. 

Erre az időre kellett a Dunai Flottilla hajóinak és a 83. tengerészgyalogos
dandárnak is megérkeznie a már korábban, október 21-én felszabadított Bajára. 

A parancs végrehajtása azonban súlyos nehézségbe ütközött. A Belgrád fe
letti Dunaszakaszon: Ilók—Opatovac—Vukovar körzetében a németek mintegy 
115 kilométer hosszúságban beásták magukat a jobb parton, erős tüzérséggel és 
aknazárral igyekeztek a szovjet hajókat távoltartani. A 83. tengerészgyalogos
dandár 305. zászlóalja (parancsnoka D. D. Martinov őrnagy, a Szovjetunió Hő
se), a „Szulinai" hajódandár támogatásával megkísérelte a terep megtisztítását, 
de a németeket erről a szakaszról véglegesen csak 1945. áprilisában sikerült 
kiűzniük. 

Miután a Dunai Katonai Flottilla parancsnoksága meggyőződött arról, hogy az 
ellenség szilárdan birtokában tartja a Duna ezen szakaszát, úgy döntött, hogy 
azt .megkerülve, a Ferenc-csatornán keresztül viszi fel hajóit Bezdán körzetébe. 

Erre a döntésre így emlékszik vissza A. V. Szverdlov elsőosztályú kapitány : 
„Ideiglenesen én helyettesítettem a távollevő flottaparancsnokot. Amikor 

megtudtuk, hogy csapataink kiűzték a hitleristákat Baja és Batina kikötőkből, 
azon töprengtem, miképpen lehetne a flottilla hajóinak veszteség nélkül eljut
niuk Bajáig. Figyelmemet egyre inkább felkeltették a térképen bejelölt csator
nák. Felmerült bennem az a gondolat: mi lenne, ha valamelyik csatornán ke
resztül vinnénk fel a hajókat?"9 

Ez a megoldás a várható nehézségek ellenére is biztonságosabbnak látszott. 
Az alakulatához időközben visszatért Sz. G. Gorskov ellentengernagy jóvá
hagyta Szverdlov tervét. 

A csatornák felderítésével P. I. Gyerzsavin másodosztályú kapitányt bízták 
meg. A műszaki- és légifelderítés megállapította, hogy a csatornák vízét hínár 
borítja, medrükön számtalan híd ível át, melyeket a hajók előtt a műszakiaknak 
szét kell szedniük. A zsilipek használhatatlan állapotban vannak, vizük csekély, 
mindössze 80—90 centiméter mély. 

Az adatok kiértékelése után a flottilla parancsnoksága úgy döntött, hogy a 

7 A főparancsnokság utasítására a 4. gárdahadsereg vezetését a megbetegedett parancsnok helyett november 
27-én G. F. Zaharov hadseregtábornok vette át. 

8 y agy G.: i. m. 
9 A. V. Szverdlov elsősoztályú kapitány visszaemlékezése Moszkvából. 
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hajókat a Ferenc-csatornára10 irányítja és utasította G. N. Ohrimenko kapitányt, 
hogy aknátlanítsa a Tiszát és a csatornát. A műszaki, illetve utász-rohamdan-
dárnak volt a feladata, hogy átjárókat készítsen az aknazárakon és részt ve
gyen a hidak szétszedésében, valamint az akadályt jelentő hídpillérek felrob
bantásában. 

Két hétig folytak az előkészületek : reggel 6 órától egészen besötétedésig. Amíg 
a műszakiak egy része a csatorna megtisztításával foglalkozott, másik részük a 
hajókat hozta rendbe. Az őszre forduló idő, a nyirkos hideg és a korai sötétedés 
nagyban akadályozta a helyreállítási munkákat, de a kitűzött időpontra minden 
parancsot teljesítettek, mivel a tengerészek munkáját sokban segítette a helybe
li magyar és szerb lakosság is. A matrózok mindmáig jó érzéssel gondolnak visz-
sza a jugoszláv nép baráti segítségére.11 

A csatornát végül is hajózhatóvá tették. Elindulhatott a hajódandár. Az első 
konvoj hajói: a 33., 71., 111., 324., 337., 412., 422., 423., 431., és a 434. páncélos
naszádok, parancsnokuk Sz. I. Borbotyko sorhajóhadnagy. A másik konvoj a 
121., 124., 131., 132., 134., 221., 322., 330. és a 411. számú páncélosnaszádok
ból állt. Ennek parancsnoka I. Sz. Szoljanyikov sorhajóhadnagy. A hajókat a 
217. és 220. aknakereső hajók kísérték. Parancsnokuk Sz. V. Miljukov kapitány 
volt. 

A hajók november 17-én hagyták el a belgrádi kikötőt és november 22-én ér
ték el a Tisza torkolatát. A zsabányi révnél alacsony fahíd állta útjukat. A 
hidat nem lehetett megsemmisíteni, mert azon szünet nélkül szárazföldi csapa
tok és utánpótlást szállító gépkocsik haladtak át. Várniok kellett, míg az összes 
hajó fel nem zárkózik a hídhoz. 

Ekkor a frontparancsnok utasítására a hídon a forgalmat leállították, az utá
szok szétszedték a híd egy részét annyira, hogy a hajók kényelmesen át tudtak 
haladni a résen. Így értek Óbecséig, a Tisza jobb partján fekvő jugoszláv köz
ségig, amelynek közelében hajóztak be a csatornába. A páncélosnaszádokat a 
német légi felderítés megtévesztésére kis szigeteknek álcázták. Sajnos, minél 
jobban eltávolodtak a hajók a Tiszától, a csatorna annál sekélyebb lett. A veszé
lyes szakaszokon a matrózok kiszálltak a hajókból és a maguk erejével vontat
ták a naszádokat, mint valamikor a volgai hajósok, ahogy ezt Rjepin híres fest
ményén is láthatjuk. A páncélosnaszádok alja olykor csikorogva súrolta a csa
torna fenekét, a motorok gyakran befulladtak. A csatorna néhol csupán 6—7 m 
széles volt, így a part és a hajók két oldala között alig maradt egy kis szabad 
hely. A nehéz navigációs körülmények ellenére nemcsak nappal, hanem éjjel is 
hajóztak. Kormányosaiknak minden tapasztaltságukra és éberségükre szüksé
gük volt ilyen látási viszonyok mellett hajóik irányításához. Mindez állandó 
idegfeszültséget jelentett a hajók legénységének és a tiszteknek. Így is előfor
dult, hogy minden igyekezetük ellenére óránként még egy kilométernyi utat 
sem tudtak megtenni. Bezdan közelében már csak hajóikat ide-oda billentve 
haladhattak. Amikor jobb oldalra dűltek, a bal oldali hűtőrendszer szennyét 
tisztították ki a motorok szivattyúiból, bal oldalra dőlésnél a jobb oldalit. Oly
kor napközben is megromlottak a látási viszonyok, mert gyakran szemerkélt az 
őszi eső és a kormányosok 10—20 méternyire is alig láttak el. 

A dunai hajózás más követelményeket támaszt a tisztek és a legénység elé. 
A tengerhez képest szűk és kanyargós víziúton történő hajózást meg kellett 
tanulniuk és fel kellett készülniük a váratlan navigációs helyzetekre. A parancs-

10. A bácskai nagy csatornáról, az egykori Ferenc József -csatornáról van szó. 
11 A jugoszláv kormány kétezernél több szovjet harcost tüntetett ki érdemrenddel és érdeméremmel. Tizenhármán 

megkapták a Jugoszláv Nép Hőse címet, közöttük G. N. Ohrimenko harmadosztályú kapitány. 
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nokoknak tanulmányozniuk kellett a Duna folyásának változásait, az áradások 
bekövetkezéseit, az áramlás sebességét, a víz szintjének emelkedését. 

A csatorna Bezidán előtti szakaszán a 324. számú páncélosnaszád egy felrob
bantott hídroncsnak ütközött, léket kapott és csak kijavítása után tudták alkal
mazni a szárazföldi csapatok átszállításánál. A többi hajó, szerencsésen maga 
mögött hagyva a csatornát, kifutott a jól hajózható dunai vizekre. Bezdántól 
Bajáig csak az éjszakai órákban haladhattak, mert az arcvonal közelében számí
tani lehetett az ellenséges felderítőgépek megjelenésére. 

A számos akadály legyőzése után a naszádok november 28-án befutottak Ba
ja kikötőjébe. , 

Amíg a műszakiak a hajókat hozták rendbe, azalatt P. iL Gyerzsavin másod
osztályú kapitány felderítőket küldött a létesítendő hídfő környékére. 

,,A vakmerő felderítők — írja visszaemlékezésében a kapitány — eljutottak 
az arcvonalak mögé, kapcsolatot találtak a lakossággal, különböző hidrográfiai 
méréseket készítettek, megvizsgálták azt is, miként lehet majd átvezetni a na
szádokat a Baja térségében szeptember 13-án felrobbantott vasúti és közúti 
híd roncsai között és megfelelő helyet kerestek a partraszállók számára."12 

Közben Bajára ért a 83. tengerészgyalogos-dandár két zászlóalja: a 16. és a 
144., valamint a 6 db SZAU—76-tal ellátott 508. partvédő üteg, J. D. Paszmu-
rov őrnagy vezetésével. 

A dandár megtett útjáról Mihail Asik, a Szovjetunió Hőse, a következőket ír
ta: 

..Dandárunkat Burgaszból Szófián keresztül vasúton szállították Belgrádig. 
November 15-én érkeztünk meg és még aznap útnak indítottak bennünket, hogy 
mielőbb átkeljünk a Száva hídján, amely legnagyobb meglepetésünkre nem volt 
felrobbantva. Ez bizony azokban a háborús időkben ritkaság számba ment. 
Gyorsan átkeltünk a hídon. Rövid pihenő után egy fűzfákkal szegélyezett or
szágúton meneteltünk. Emlékszem, hogy nyirkos ősz volt, állandóan fújt a csí
pős hideg szél. November 21-én értük el a péterváradi erődítményt. Itt néhány 
napot pihentünk, majd a Dunai Flottilla jugoszláv területen maradt hajói át
szállítottak minket a Duna bal partjára, Űjvidék városkába. Rövid pihenő 
után — a 305. zászlóalj, D. D. Martinov őrnaggyal az élen Újvidéken maradt — 
minket, vagyis a 16. és a 144. zászlóaljat, külön-külön indítottak útnak Kula— 
Zombor útvonalon. 1944. november 27-én érkeztünk Bajára."13 

Tolbuhin marsall azt követelte Sz. G. Gorskovtól, a Dunai Katonai Flottilla 
parancsnokától, hogy a Dunai Katonai Flottilla egyik folyami naszádos dandár
ja segítségével a 83. tengerészgyalogos-dandár egy zászlóalja 1944. december 1-
én éjjel hajtson végre erőszakos folyamátkelést Gerjen térségében, semmisítse 
meg az ott megbúvó ellenséget, majd a 31. gárda-lövészhadtest átszállításával 
erősítse a folyó túlsó partján támadó 20. és 21. gárda-lövészhadtesteket. Ezek 
feladata az volt, hogy vágják el a Szekszárd—Dunaföldvár közötti utat, majd 
támadjanak Székesfehérvár, Balaton irányába. 

Az előkészületekről a következőket mondja Sz. G. Gorskov ellentengernagy : 
„Minden hadműveletre igyekeztünk gondosan felkészíteni csapatainkat. Ha 

a katonai helyzet megkívánta, a flottilla parancsnoksága, valamint a törzse a 
hadműveleti övezet közelében tartózkodott. Ilyenkor egy páncélosnaszádon ren
dezkedtünk be. Ezek a hajók könnyen mozgó, gyorsjáratú naszádok voltak, me
lyeket nagyon jól alkalmazhattunk a folyami harcokban, vagy az ellenség hátá
ba deszantok kirakásában. A hajók segítségével tűztámogatásban részesíthet-

12 P. I. Gyerzsavin másodosztályú kapitány visszaemlékezése Ogyesszából. 
13 M. V. Asik hadnagy visszaemlékezése Leningrádból. 
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tük támadásba lendült egységeinket, oltalmazhattuk az átkelőhelyeket és gyor
san szállíthattuk egyik helyről a másikra a szárazföldi csapatokat. A keskeny 
hajókkal behatolhattunk a Duna árterületeire és mellékágaiba, hogy „átfésül
jük" ezeket a helyeket, vagy „kifüstölhessük" az ilyen helyeken megbúvó hit
leristákat."14 

A sikeres partraszállás elősegítése érdekében a 4. gárdahadsereg parancsnok
sága november 30-án a 20. és a 21. gárda-lövészhadtestekkel támadást indított 
Bonyhád és Szekszárd irányába, hogy lekössék a németek erőit, amíg a 83. ten
gerészgyalogos-dandár tüzérsége, az 508. partvédő üteg, a flottilla parancsnok
sága, valamint a 31. lövészhadtest felvonul Gerjennel szemben, a Duna bal part
ján. 

P. I. Gyerzsavin másodosztályú kapitány az előkészületekre így emlékszik 
vissza : 

„November 30-án utasítottam a deszantot szállító hajók parancsnokait, hogy 
a kijelölt hajókat töltsék fel a szükséges haditechnikai eszközökkel és legyenek 
készen az indulásra. 

A feladat végrehajtására 15 páncélosnaszádot jelöltem ki. Ebből 10 naszád 
szállította a deszantot, egyen az egészségügyiek rendezkedtek be, négy hajó pe
dig tűztámogatásával fedezte a hajók útját."15 

A deszantot a következő hajók szállították: a 111. számú hajó, parancsnoka 
I. A. Balabuha főhadnagy; a 121., parancsnoka A. K. Abrahmanov főhadnagy, a 
Szovjetunió Hőse; a 131., parancsnoka G. A. Murzinov főhadnagy; a 134., pa
rancsnoka V. Sz. Guszjatnyikov hadnagy; a 221., parancsnoka V. V. Poljakov 
főhadnagy, a Szovjetunió Hőse; a 339., parancsnoka V. I. Portnoj hadnagy; a 
411., parancsnoka Sz. I. Penasin hadnagy; a 423., parancsnoka A. A. Peretyjat-
ku főhadnagy; a 434. számú páncélosnaszád, parancsnoka K. V. Menysikov fő
hadnagy és a 431. számú naszád, parancsnoka V. P. Iljanoj hadnagy. A hajóraj 
parancsnoka I. Sz. Szoljanyikov sorhajóhadnagy. Tűztámogatást a 33., 71., 324. 
és a 337. páncélosnaszádok nyújtottak. Ezek parancsnoka V. A. Birjuk főhad
nagy volt. 

A 322. számú páncélosnaszádon az egészségügyiek rendezkedtek be, akiknek 
az volt a feladatuk, hogy a sebesülteket felvegyék a hajóra és elsősegélyben 
részesítsék őket. Ennek a páncélosnaszádnak a parancsnoka A. Kurta hadnagy 
volt. 

L. K. Szmirnov ezredes, a 83. tengerészgyalogos-dandár parancsnoka, a hídfő 
létesítésére a 16. zászlóaljat jelölte ki és megparancsolta I. G. Beljak őrnagy
nak, hogy készüljön fel erre a feladatra. 

A kapott parancsra így emlékszik vissza I. G. Beljak őrnagy, a 16. zászlóalj 
parancsnoka : 

„Hívatott a dandár parancsnoka, L. K. Szmirnov ezredes, és közölte velem, 
hogy felelősségteljes feladat előtt állunk. Dandárunk azt a parancsot kapta, 
hogy egy zászlóalj erejű deszantot tegyen partra Gerjen térségében, semmisít
se meg az ellenséget, vágja el menekülésének útját és ne adjon neki lehetősé
get, hogy új állásokban megkapaszkodhassak. 

A parancs számomra nem volt váratlan, niégis szükséges volt, hogy megte
gyem a megfelelő intézkedéseket, és mindent alaposan mérlegeljek. Elő kellett 
készíteni a katonák behajózását, lőszert, élelmet, gyógyszert kellett vételezni. 
A legaprólékosabban át kellett gondolni az esetleges ellenlökés elhárításának 
módját. 

14 Sz. G. Gorskov ellentengernagy visszaemlékezése Moszkvából. 
15 P. I. Gyerzsavin visszaemlékezése. 
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; A parancsnoki harcálláspontra, egy Duna-parti házba, összehívattam a szá-
zadparancsnokokat, hogy ismertessem velük az előttük álló harci feladatot. Ki
jelöltem azt a hajót, amelyen az elsősegélynyújtás helyét rendeztük be. Csak 
amikor meggyőződtem arról, hogy minden egyes parancsnok tisztában volt sa
ját feladatával, akkor adtam ki a parancsot, hogy a zászlóaljat gyülekeztessék 
a behajózás körletében, ahol a politikai tiszt, I. P. Kalasnyikov százados szólt 
hozzájuk."16 

V. A. Pogrebnyak, az aknavetőszázad akkori hadnagya, így emlékszik vissza 
a tisztek eligazítására: 

„Késő délután volt, amikor I. G. Beljak őrnagy, a 16. zászlóalj parancsnoka 
magához hívatta a századparancsnokokat: Korobkint, az 1., Jelcovot a 2. és Fis-
mant a 3. század parancsnokait és engemet. Akkor már a megbeszélés helyén 
volt a zászlóaljparancsnok és helyettese N. I. Petrov őrnagy, I. P. Kalasnyikov 
politikai tiszt, L. I. Frolov százados a törzsből, valamint V. P. Bisztrov sorhajó
hadnagy. Beljak őrnagy ismertette az előttünk "álló feladatot, mely szerint még 
az éjjel el kell foglalnunk Gerjent és környékét."17 

I. Sz. Szoljanyikov sorhajóhadnagy 1944. december 30-án 19,30 órakor beha
józta a 16. zászlóaljat, összesen 475 tengerészgyalogost. Erről a következőkben 
tájékoztat a behajózásért felelős sorhajóhadnagy: 

„Annak ellenére, hogy előzetes felkészülésre nem volt sok idő, a behajózás 
gyorsan és a vártnak megfelelő rendben történt. Az állomány fegyelme kitűnő 
volt. A katonák, hála a politikai tiszt, I. P. Kalasnyikov százados kitűnő nevelő
munkájának, morálisan jól fel voltak készítve a harci feladatra. 

Közöltem a hajók parancsnokaival, hogy tilos a naszádokat kivilágítani, az 
ellenség rendszertelen lövéseit viszonozni, nehogy a torkolattüzek eláruljanak 
minket; a hajók húzódjanak a Duna keleti partjához, mert ez a Duna-szakasz 
a mi csapataink kezén volt. Közöltem azt is, hogy a hajók védelmét a tűztámo
gatást biztosító hajók fogják ellátni, a partraszállást pedig a Gerjennel szemben 
felvonult tüzérségünk fedezi."18 

A hajókonvoj 20,15-kor indult el felfelé a Dunán. A sűrű ködben az arcvona
lig az előre meghatározott sorrendiben, a legszűkebb távközben haladtak egy
mástól. Bevált álcázási manőverük volt, hogy a kipufogó gázokat a vízibe eresz
tették, és csak az egyik motort működtették. Ezzel mérsékelték a motorzúgást. 
így a lehető legkisebb zajt keltve sikerült egy ideig a német és a magyar part
védelmet kijátszaniuk. 

A behajózás körülményeire és a hajók útjára a még életben levő és felkutatott 
deszantharcosok így emlékeznek vissza. A már említett V. A. Pogrebnyak had
nagy ezt írja: 

„Az aknavető-század, melynek én voltam a parancsnoka, egy hajóra került a 
45 milliméteres lövegek szakaszával. November utolsó napja volt, az est hamar 
leszállt és úgy tűnt nekem, hogy ez még az eddigieknél is sötétebb. A folyóra 
sűrű köd szállt, és szemerkélni kezdett az eső. Két méternyire sem lehetett el
látni, ezért csak lassan haladhattunk előre. Néha az volt az érzésem, hogy már 
nagyon régóta hajózunk és hogy talán el is hagytuk a kiszállás helyét."19 

V. I. Martyinyec szakaszparancsnok-helyettes a következő visszaemlékezését 
küldte ei: 

„1944. november 30-án este nyolc óra körül behajóztak minket Baja térségé
ben. Parancsot kaptunk, hogy nagy mennyiségű lőszert vigyünk magunkkal, így 

16 I. G. Beljak őrnagy visszaemlékezése Nbvoszibirszkből. 
17 V. A. P«grebnyak hadnagy visszaemlékezése Nyizsnyevegyenyejevszkijből. 
18 I. Sz. Szoljanyikov sorhajóhadnagy visszaemlékezése Izmailból. 
19 V. A. Pogrebnyak visszaemlékezése. 
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a lőszeresládák között alig tudtunk mozogni. A teljes sötétség beálltakor, sűrű 
ködben indítottak útnak minket, hogy elfoglaljuk Gerjent, amely a Duna jobb
partján az ellenség kezén volt. A Ibal part a miénken volt. Hála a sűrű ködnek 
és a naszádok csendes motorzajának, az ellenség nem mindjárt fedezett f el ben
nünket."20 ' 

G. P. Rudakov matróz ugyanerről az útról a következőket mondja: 
,,1944. december elsejére virradó éjjel haladtunk felfelé a Dunán. Engem ak

kor megint úgy elkapott a maláriás láz, hogy egész menet alatt csak vacogtam. 
A hideg szél elleni védelmül a naszád lövegtornyához lapultam. Amikor az el
lenség zónájába kerültünk, felfedeztek bennünket és lövegekkel, valamint gép
puskákból lőni kezdték a hajókat. Az előttünk álló harci feladat okozta izga
lomtól imég a hidegrázásom is elmúlt egy időre."21 

Az ellenség a hajókat 23,45 órakor fedezte fel Gerjen alatt mintegy három 
kilométernyire és Kovács-puszta térségében nyitotta meg a tüzet. 

I. M. Szkolubin, a 3. század egyik tengerészgyalogosa a németek belövéseire-
így emlékszik vissza: 

„Katyusákkal felszerelt páncélosnaszádok kíséretében szállítottak minket fel
felé a Dunán. Részben a hajófenékben, részben a fedélzeten helyezkedtünk el. 
A hajók éjjel haladtak, hogy egy meghatározott helyen, a Duna jobb partján 
kitegyenek bennünket. Amikor az ellenség felfedezett minket, erősen tüzelni 
kezdett a hajók irányába, de a mieink hamar elhallgattatták tűzfészkeiket."22 

Csak a biztosítás négy hajója viszonozta a tüzelést és vonta így magára az 
ellenség figyelmét. A deszantot szállító hajók, a kiadott parancs értelmében^ 
nem lőttek, hogy az ágyúk torkolattüze ne árulja el őket. A köd jó takarónak 
bizonyult, az ellenség csak vaktában lövöldözött a motorzúgás irányába. Négy 
hajó kapott ugyan belövéseket, de a keletkezett rongálódások nem veszélyeztet
ték a naszádok további útját. A katonák közül senki sem sérült meg, de óva
tosságból a Duna bal partja közelébe ihúzódtak és igyekeztek mielőbb céljuk
hoz érni. 

December 1-én 00,05-kor megközelítették a kiszállás helyét. A tűztámogatást 
biztosító hajók előre húzódtak Gerjen fölé mintegy három kilométernyire. Ne
kik és a már Gerjen magasságában elhelyezkedett tüzérségnek kellett fedez
niük a partraszállást. 

Mivel a meglepetésszerű partraszállás meghiúsult, Beljak őrnagy a part menti 
ellenséges erők felderítése céljából az egyik naszád legénységét partra tette a 
közeli szigeten azzal a paranccsal, hogy hangos hurrá-kiáltásokkal hívják ma
gukra az ellenség figyelmét. A csel bevált, a németek a sziget irányába tüzel
tek, ezzel elárulva tűzfészkeik helyét. 

A harc ezen szakaszáról a következőkben számol be az őrnagy: 
„A partraszállás tervét menet közben módosítottam és azt két lépcsőben haj

tottam végre. Körülbelül másfél kilométernyire a kiszállás helyétől az egyik ha
jóról deszantot tettünk ki egy kisebb szigetre. Két másik hajónk a partközeibe 
húzódott és készen állt arra, hogy bármelyik pillanatban megkezdje manőve
rezését Gerjen irányába. Az ellenséges partvédelem hamar észrevette a szige
ten mozgó alegységet éš a sziget irányába aknavetőtüzet nyitott. Mikor láttam, 
hogy meg akarják rohamozni a szigetet, megparancsoltam, hogy a partközel-
he húzódott és magát ott álcázó két hajó induljon Gerjen irányába, az én ha-

20 V. I. Martyinyec visszaemlékezése Volgográdból. 
21 G. P. Rudakov visszaemlékezése Feodoszijából. 
22 I. M. Szkolubin visszaemlékezése Feodoszijából. 
23 I. G. Beljak visszaemlékezése. 
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jóm pedig felvette a kitett deszantot. Erre az időre befutottak a második lép
cső naszádjai is és ezekkel együtt közelítettük meg a partot."23 

I. M. Szkolubin matróz részt vett ebben a szigeti akcióban és így számol be 
róla: -

„Mivel magunkra kellett vonnunk a parton védekező ellenség figyelmét, 
hogy erejét megállapíthassuk, harsány thurrá-^kiáltások közepette hajóztunk ki 
egy kisebb szigeten. A csel sikerült, az ellenség tüze rövidesen felénk irányult, 
mivel feltételezték, hogy főerőink ott vannak. Szerettünk volna mi is támadni, 
de a parancs értelmében ott kellett megvárnunk az értünk küldött páncélos-
naszádot, hogy a Gerjen térségében tervezett partraszállásban részt vehes
sünk."24 

Amikor fellőtték a vezérhajó jelzőrakétáját, a páncélosnaszádok a kibonta
kozás körzetében 90°-os fordulatot tettek és igyekeztek késedelem nélkül meg
közelíteni a kikötés helyét. 

Elsőként V. I. Iljanoj hadnagy hajója ért partközeibe. Öt követte a többi ha
jó széthúzódva a Duna-part mentén. 

Gerjen előtt —• a Duna közepétől nézve — két kisebb és két nagyobb sziget 
terül el. A szovjet katonák az egyik kis szigeten szálltak partra éš a Duna 
mellékágán átgázolva kellett volna a nagyobb szigetre jutniuk, ahonnan ugyan
csak a Duna mellékágán keresztül partra jutniuk. Sajnos, az őszi áradások miatt 
megáradt folyóban olyan magas volt a vízállás, hogy nem minden szakaszon 
tudtak a katonák a mellékágon átgázolni. 

A tengerészgyalogosok közül még emlékeznek néhányan erre az akadály
ra. G. P. Bulgakov matróz ezt írja: < 

„Naszádunk egészen közel húzódott a parthoz. Gyorsan kihajóztunk, csatár
láncba fejlődtünk és megindultunk előre. 

Csak később vettük észre, hogy egy szigeten vagyunk. Jól felgyűrtük katona-
köpenyünket, géppisztolyainkat a fejünk fölé emeltük és beléptünk a yízbe, 
hogy gázlót keressünk benne. A víz bizony hideg volt és mély is. Belekapasz
kodtunk a fák törzsébe, hogy tarthassuk magunkat a sebes árban, de vissza
parancsoltak minket a szigetre. Voltak olyanok is, akik a vízből kiálló fák,te
tejére másztak fel és ott ültek, míg egy hajó értünk nem jött, hogy megfelelőbb 
helyre szállítson minket."25 . • 

N. K. Kurinyev matróz ugyanerről az akadályról ezeket mondja : 
„A Duna mellékágán nem tudtunk keresztüljutni. Egymás. után libasorban 

ereszkedtünk a vízbe. Legelői egy 210 cm magas bajtársunk — név szerint 
Szkvornyakov — haladt, imi meg mögötte. Egyszercsak Szkvornyakovot ellépte 
a víz. de szerencsésen a partra tudtuk húzni. Aztán kivártuk, míg értünk' jött 
egy hajó. A parton már folyt a harc, s a mieink „Palundra" („Előre") csata
kiáltással törtek előre. Csakhamar jött is értünk egy hajó és megindulhattunk 
a község felé."26 ""' ••>'<' -' 

Az a hajó, melyen V. A. Pogrebnyak hadnagy aknavetői és a 45 milliméteres 
lövegek voltak elhelyezve, egy vízmosásnál kötött ki, ezért a haditechnikái esz
közöket itt nem lehetett partra tenni. Rádiójelzéseikre a társhajók segítségevei 
megfelelőbb helyen tették partra a századot és felszerelését. 

A hadnagy a következeképpen mondja el a történetet: „Hajónk megközelítet
te a partot és megkezdtük a kihajózást. Hamarosan beláttuk, hogy minket egy 
vízzel elárasztott ellenséges védelmi szakaszra tettek ki. Átmentünk a töltésen 
és láttuk, hogy a töltés mögött is víz van. Először ki kellett tapasztalnom az át-

24 I. M. Szkolubin visszaemlékezése. 
25 G. P. Kudakov visszaemlékezése. 
26 N. K. Kurinyev visszaemlékezése Kercsből. 
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jutás lehetőségeit, de kit küldhettem elsőnek az ismeretlen mélységű vízbe? 
Ügy döntöttem, hogy magam indulok neki, mivel 181 cm magas vagyok és ta
lán nem lep el a víz? Sajnos, itt a kikötés közelében nem találtunk olyan he
lyet, amelyen át lehetett volna szállítani a haditechnikai eszközöket, ezért újra 
elindultam, hogy egy kicsit távolabb próbálkozzam. A víz bizony nagyon hideg 
volt, de mit lehetett tenni, katonák voltunk és tengerészek. Csakhamar jelzést 
kaptam, hogy térjek vissza, mert értünk jön egy hajó, hogy megfelelőbb part
szakaszra szállítson bennünket."27 

Abban a mellékágban, ahol Pogrebnyak hadnagy százada akart partraszállni, 
volt egy mély kopolya, amelyen keresztül nem lőhetett az aknavetőket és a kis 
kaliberű lövegeket átszállítani és amelyben a nagy mélység miatt több szovjet 
katona halt hősi halált."28 

Ezt a szomorú tényt említi levelében I. L. Bulgakov is, aki nemcsak az em
lített sikertelen próbálkozásról tájékoztat, hanem egyik bajtársának a haláláról 
is megemlékezik: 

„Ez a partraszállás sok időnket elrabolt és néhány bajtársunkat is elvesztet
tük itt. A zászlóaljban hárman voltunk Bulgakovok. Egyikük éppen itt fulladt 
a vízbe."29 

A partraszállókat a Duna-töltés gerjeni oldala felől körülbelül 30—40 fős ma
gyar csendőralakulat kézifegyver- és géppuskatüze fogadta. Rövid, de elkesere
dett harc keletkezett. A deszant azonban a tüzérség támogatásával 20 perces 
küzdelem után megsemmisítette az ellenséget, hídfőállást foglalt és támadásba 
lendült Gerjen — a Duna jobb partján 1 km hosszan és 500 métef mélységben 
elterülő, 1714 lakost számláló —község irányába. 

A községben lefolyt harcokról a következőket írta I. G. Beljak őrnagy: 
„Amint a töltés mentén kialakult harcokat befejeztük, nyomultunk Gerjen 

községbe. I. Sz. Jelcov és I. Z. Fisman századai elfoglalták a község nyugati pe
remrészét, de a további előnyomulásunkat a déli körzetben megakadályozták 
az ellenséges tűzfészkek. Tehát előbb ezeket kellett felszámolnunk. Parancsot 
adtam V. A. Pogrebnyak hadnagynak, az aknavetőszázad parancsnokának az 
ellenséges tűzfészkek megsemmisítésére, melyek akadályozták I. Z. Fisman szá
zadának előrenyomulását. I. Sz. Jelcov századának pedig megparancsoltam, 
hogy kerítse be a község belterületén védekező ellenséget."30 

Az aknavetőszázadból P. P. Bernadzikovszkij hadnagy szakaszparancsnok 
kapta a feladatot az ellenséges tűzfészkek megsemmisítésére. 

Az ebben a szakaszban harcoló V. I. Martyinyec szakaszparancsnok-helyettes 
jól emlékszik még a feladat végrehajtására: „Ennyi év után sem tudom elfelej
teni a helybeli lakosok segítőkészségét. A harcok alatt egy idősebb férfi jött be 
abba a pajtába, ahol szakaszunk tartózkodott és tört orosz nyelven magyaráz
va valamit, abba az irányba mutogatott, ahonnan szakadatlanul tüzelt felénk 
egy ellenséges géppuska és megakadályozta előrenyomulásunkat. Két bajtár
sammal és ezzel a gerjeni hazafival hátulról felmásztunk annak a háznak a 
padlására, ahonnan lőttek ránk és gránátot hajítva közéjük, megsemmisítettük 
az ellenséges gépfegyvert, kezelőlegénységével együtt. Nagyon sajnálom, hogy 
nem kérdeztem meg ennek a segítőkész embernek a nevét, csak azt tudom, hogy 
igazi hazafi volt."31 

A. B. Vajnsenker hadnagy géppuskás századának kellett a községben állomá-
/ 

27 V. A. Pogrebnyak visszaemlékezése. 
28 Szabó Elemér gerjeni tanácselnök tájékoztatása. 
29 I. L. Bulgakov visszaemlékezése Jevpatoriából. 
30 I. G. Beljak visszaemlékezése. 
ál V. I. Martyinyec visszaemlékezése. 

— 652 — 



sózó ellenség körében pánikot kelteni, hogy az említett századok zavartalanab
bul nyomulhassanak előre. 

A. B. Vajnsenker-hadnagy erről a következőket mondja: „Az ellenség a köz
ség belsejébe húzódott és ellenlökéseivel igyekezett megállítani rohamunkat. 
Heves tüzelése miatt és azért, hogy gyakori helyváltozatásainkkal pánikot kelt
sünk soraik között, gyakran megváltoztattuk géppuskáink helyét. így arra sem 
volt idejük, hogy bemérjenek minket. Az én szakaszomban A. M. Szoroka őr
mester volt az egyik kezelőlegénységnek a parancsnoka. Nagyon tiszteltük őt, 
mert mellét két Dicsőség-érdemérem is díszítette. Nyugodtsága, a győzelembe 
vetett hite mindnyájunkra átragadt. Amíg a harcosok egy imásik helyre gurítot
ták Maxin-géppuskáinkat, ő azalatt is tüzelt" . . .karabélyával.32 

Hajnal tájban Jelcov és Fisman századainak sikeres előnyomulása lehetővé 
tette, hogy G. F. Petrov őrmester rohamcsapata utcai harcokat kezdjen. Az 
ellenség egy ideig még ellenállt, de a szovjet katonák lendületes rohamát követő 
rövid utcai harcok után a községben tartózkodó csendőralakulatok elhagyták a 
községet és nyugati irányba vonultak vissza. 

A község, majd környékének átfésülése után 120 magyar katona — köztük 
tisztek is — került fogságba. 

A harcok következtében négy szovjet katona halt hősi halált. A község lakói 
közül hatan vesztették életüket: Berenkei Albert, Gerendai István, Fischl Sán
dor, Lacza József né, Lacza Mihály és Sz. Vajda Gergely.33 

A zászlóaljnak is volt néhány sebesültje, köztük volt a 221. számú páncélos
naszádon tartózkodó V. Sz. Katajcev őrmester és a zászlóaljparancsnok, I. G. 
Beljak őrnagy, aki sebesüléséről a következőkben számol be: 

„Még a támadás folyamán parancsnoki harcálláspontomat egy délnyugati 
irányban fekvő mellékutcába helyeztem át, de e közben egy akna olyan súlyo
san megsebesítette bal lábamat, hogy nem tudtam ráállni. Helyettesem, N. I. 
Petrov őrnagy szállított egyik hajón működő kötőzőhelyre. A többi sebesültün
ket is odaszállították."34 

A zászlóalj parancsnokságával azután V. P. Bisztrov sorhajóhadnagyot bízták 
meg, aki a törzs részéről vett részt a partraszállásban. 

A gerjeni harcok tömör összefoglalását I. Z. Fisman hadnagytól idézem: „Mit 
is mondhatnék rendkívülit a gerjeni partraszállásról? Az volt a feladatunk, 
hogy foglaljuk el ezt a települést, fedezzük támadásunkat £ németek ellen és 
nyissunk utat a támadó alakulataink előtt. A parancsot végrehajtottuk és vár
tuk a következő utasítást.. .',35 

Hajnali 5 óra körül a zászlóalj egy része elindult Fadd irányába, a páncélos
naszádok pedig megkezdték a szárazföldi csapatok átszállítását a Duna jobb 
partjára. A gerjeni hídfő tehát működni kezdett. A négy napig tartó folyam
átkelést Jegorov őrnagy irányította, aki békében a moszkvai Lomonoszov Egye
tem történelemtanára volt. Mohács, Baja, Gerjen, Kalocsa, Harta, majd Paks 
térségében megfeszített 'munkával szállították a magasabbegységeket a Duna 
túlsó oldalára. A 411., a 131., a 324. (parancsnok L. M. Lugovoj gárdahadnagy} 
és a 134. számú hajókat szinte a merülés határáig megterhelték. 

Fehér István gerjeni lakos kísérte el az egyik átszállított zászlóaljat Duna
szentgyörgyig, hogy a hajnali ködben el ne tévedjenek. A zászlóalj egyik kato
nája Hajnalpír a szabad Gerjen felett cíimmel 1944-ben feljegyzést készített a 
dunai átkelésről, a kemény harcokról, a szovjet katonák hősies helytállásáról, 

32 A. B. Vajnsenker hadnagy visszaemlékezése Kabargyinkából. 
33 Szabó Elemér gerjeni tanácselnök tájékoztatása. 
34 I. G. Beljak visszaemlékezése. 
35 I. Z. Fisman hadnagy visszaemlékezése Ogyesszából. 
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melyben megemlíti Fehér Istvánt is. Nyikoláj Nyikiforovics Beluh többek kö
zött ezeket írja: 

„A község polgárai hamarosan összebarátkoztak velünk, de nem sokáig időz
hettünk. Gerjen felszabadítása után újabb parancsot kaptunk, Dunaszentgyögy 
felszabadítására. Szívemben ma is meleg szeretettel gondolok a gerjeni embe
rekre, s köztük egy István nevezetű hazafira, aki hozzánk csatlakozva vállal
kozott, hogy átvezet bennünket egy dűlőúton Dunaszentgyörgyre. Ez az István 
nevezetű ember kicsit törte a szláv nyelvet.. .',3ß 

L. I. Golubovszkij százados visszaemlékezéséből idézzük a következő soro
kat: „Valóban részt vettem Gerjen és környékének felszabadításában. Ekkor 
a 252. lövészhadosztály 928. ezredének 3. zászlóalját vezettem. Hadosztályunk 
parancsnoka I. A. Gorbacsev vezérőrnagy, az ezredünk parancsnoka Moszenko 
ezredes volt. Zászlóaljamba mintegy 500 katona és tiszt tartozott. December 1-
én a Dunai Flottilla hajói átszállítottak minket Gerjen térségébe, ahol már egy 
hídfő létesült, hogy âz egész hadosztályunkat átszállíthassák a Duna jobb part
jára. Mi Gerjenből Dunaszentgyörgy, majd Cece irányába nyomultunk előre, 
hogy mielőbb kiérjünk a Balatonhoz."37 

L. I. Golubovszkij százados a térségben folytatott eredményes harcáért meg
kapta az Alekszandr Nyevszkij Érdemrendet. 

Kardos Benő, id. Sz. Vajda József és id. Tóth Sándor gerjeni lakosok szeke
rekkel segítették a lőszert továbbszállítani. Mindnyájan sértetlenül tértek vissza 
otthonukba.38 

A lakosság támogatását még a mai napig sem felejtették el a felszabadítók. 
V. A. Pogrebnyak hadnagy a következőkre emlékszik: „Nagyon sok volt a lő
szerünk. Mivel hajóink már a szárazföldi csapatok átszállításával voltak elfog
lalva, sem lőszerünket, sem harci eszközeinket nem tudtuk volna egykönnyen 
elszállítani, Iha a gerjeniek nem segítettek volna olyan készségesen. Lovakat és 
szekereket bocsátottak rendelkezésünkre. Miután mindent felraktunk a szeke
rekre, bementünk az egyik házba, ahol a parancsnokságunk is tartózkodott, 
hogy az indulás előtt egy kicsit szárítkozzunk. Amikor a háziak meglátták, hogy 
csuromvizesek vagyunk, száraz fehérneműt adtak. Ezt még a mai napig sem fe
lejtettem el."39 

Aztán megkaptuk a parancsot a továbbindulásra. Ütközben utolértük az előt
tünk menetelő első századunkat, melynek Korobkin százados volt a parancs
noka, ö is, akárcsak az egész század, csuromvizes volt. 

Lassan egy község házai bontakoztak ki a reggeli ködben. Óvatosan nyomul
tunk az elővéd nyomában. Emlékszem katonáim közül Bobrisov Nyikoláj, 
Sztyefutyin Mihail, Szkripko Vlagyimir, Babenko Alekszej, Mamedov, Karpen-
ko Nyikoláj, Zverev Vlagyimir nevére, mert velük egészen a, Kis Földtől együtt 
harcoltunk; szakaszparancsnokaim Bernadzikovszkij Pjotr, Petrov Iván, Goro-
gyeckij Mihail hadnagyok, az egészségügyi nővér Trevoga Nyina volt. 

A község peremrészén három lőszerrel megrakott lovaskocsit találtunk, de 
katonák nem voltak a közelben. Annyi idejük sem volt, hogy elhajtsák a foga
tokat. 

Amikor a községbe értünk, bezörgettünk az első házakba. A lakosok között 
tolmács is akadt, akitől megtudtuk, hogy a községet Faddnak hívják. Sajnos, 
a tolmács azt már nem tudta megmondani, vannak-e még ellenséges csapatok 
a községben, ezért Korobkin századossal úgy döntöttünk, hogy óvatosságból 

36 N. N. Beluh viszaemlékezése Sztavropolból. 
37 L. I. Golubovszkij visszaemlékezése Szumiből. 
38 Szabó Elemér gerjeni tanácselnök tájékoztatása. 
39 A szóban forgó ház Vida József tulajdonát képezte. Vidáék adtak száraz fehérneműt az átázott tiszteknek.-
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letérünk a főútvonalról és két utcával arrébb, nyugati irányból hatolunk be a 
községbe. Nem akartuk a polgári lakosságot kitenni az esetleges összecsapások
nak, óvatosan haladtunk előre, géppisztolyainkat lövésre készen tartva. 

Az egyik ház udvarán körülbelül 10—12 magyar katonát találtunk, akik már 
lerakták fegyvereiket, mert inkább a fogságot választották, mint a további har
cot ellenünk. így értünk egyetlen lövés nélkül a község keleti felébe. I t t .me
gint magyar katonákra akadtunk, akik azonnal megadták magukat. Ez már va
lamivel nagyobb csoport volt ; lehettek vagy hetvenen. 

A következő parancs szerint be kellett ásnunk magunkat az országút két ol
dalán. Felállítottuk aknavetőinket és várakoztunk. Paks felől lövöldözéseket 
lehetett hallani, ott még bent volt az ellenség. 

Mivel a község területén harcoktól már nem kellett tartanunk, jött a parancs, 
hogy elhagyhatjuk állásainkat és visszatérhetünk a községbe. A lakosság na
gyon barátságosan fogadott bennünket. Sem ők, sem a fogságba esett katonák 
nem féltek tőlünk. A férfiak kíváncsian vettek körül minket és dohánnyal kí
náltak meg. Mikor megtudták, hogy a konyha még nem ért minket utol, ötösé-
velThatosával behívtak házaikba és megvendégeltek mindnyájunkat. \ 

Nekünk azonban a továbbiakban is gondoskodnunk kellett katonáinkról, ezért 
.azt javasoltam Korobkin századparancsnoknak, hogy menjünk el a község bí
rájához és érdeklődtünk nála élelmiszerkészletek iránt. Mivel Korobkin nagyon 
rosszul érezte magát, valószínűleg magas láza volt, azt tanácsolta, hogy tegyek 
belátásom szerint. Magammal vittem a tolmácsot és Petrov őrmestert és be
állítottunk a község bírájához.40 Még a mai napig is jól emlékszem rá, közép
korú és elég magas termetű férfi volt, aki közölte velünk, hogy élelmiszerkész
letekkel nem rendelkezik, de segít, amiben csak tud. Igazolást adtam neki ar
ról, hogy rendfenntartó emberei szabadon járhatnak a község területén, mivel 
a szovjet hadsereg számára élelmiszerről gondoskodnak. Néhány óra alatt any-
nyi élelmiszert gyűjtöttek be, hogy három napra elegendő volt. Hát az ilyesmit 
nem könnyen felejti el az ember, azért is emlékszem még ennyi év után is er
re."41 

Paks december 2-án szabadult fel. Erről röviden I. L. Bulgakov a következő
ket mondja: 

„Aztán ismét behajóztak bennünket és indultunk Paksra. Az elsők között 
partraszállt bajtársaink aknátlanították előttünk a terepet. Mi a főerők beérke
zéséig tartottuk a községet, aztán indultunk tovább, Dunapentelére."42 

Pakson egy magyar hajós, Tumpek Ferenc is segítette a dunai hajóút kije
lölését és 2—3 napot töltött az egyik szovjet páncélosnaszádon, hogy a hajók 
veszteség nélkül hajózhassanak, a Dunán és akadály nélkül jussanak el Duna
pentelére. Talán neki is köszönhető, hogy a naszádok különösebb nehézség nél
kül jutottak el Dunapentelére, ahol 1945. december 5-én partraszállt a 83. ten
gerészgyalogos-dandár 144. zászlóalja. 

Az elért katonai sikerekről a TASZSZ 1944. december 2-án a következő össze
foglaló jelentést tette közzé: 

„A 3. Ukrán Front csapatai folytatták sikeres támadásukat. A Duna nyugati 
partja mentén észak felé előrenyomuló csapatrészeink, lendületes támadás ered
ményeképpen elfoglalták Szekszárd városát, fontos útcsomópontot. Más csapat
egységeink erőszakos átkelést végeztek a Dunán, Szekszárd városától északke
letre és átvágták a Budapest felé vezető országutat. A hitleristák, miután az 
egyetlen alkalmas visszavonulási utat elvesztették, eldobták fegyvereiket és 

40 A község bírája akkor Telegdi Pál volt. 
41 V. A. Pogrebnyak visszaemlékezése. 
42 I. L. Bulgakov visszaemlékezése. 
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szétszaladtak. A sikert kiaknázva, a szovjet harcosok elfoglalták Paks és Bony
hád városát.'"13 

I. V. Sztálin napiparancsban mondott köszönetet a Gerjen és Paks felszabadí
tásában részt vett egységeknek: „Ma, december 2-án 20 órakor Moszkva, hazánk 
fővárosa 224 ágyú hússzoros össztüzével köszönti a 3. Ukrán Front hős csapatait,, 
közöttük a Dunai Flottilla hajóit és egységeit, akik elfoglalták Szekszárd, Ka^; 

posvár, Paks, Bonyhád és Dombóvár városokat. . . 
A nagyszerű harci tevékenységért köszönetemet fejezem ki a parancsnokok

nak és nektek, katonák, akik e városok elfoglalásáért küzdöttetek . . . 
örök dicsőség a hősöknek . . ."44 •> •• " 
A napiparancsban felsorolt tisztek, között volt Sz. G. Gorskov ellentenger

nagy, P. I. Gyerzsaivin másodosztályú kapitány és L. K. Szmirnov ezredes. A 83. 
tengerészgyalogos-dandár megkapta a Dunai megtisztelő nevet, a Dunai Katonát 
Flottilla a Nahimov Érdemrend I. fokozatát. 

43 TASZSZ 1944. december 2. jelentése. 
44 A napiparancs száma: 214. 
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SZEMLE 

PÓKA-PIVNY ALADÁR—ZACHAR JÓZSEF 

AZ AMERIKAI FÜGGETLENSÉGI HÄBORÜ MAGYAR HŐSE, 
KOV ATS MIHÁLY EZREDES 

(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 179 o.) 

A Kováts Mihály életét bemutató 
könyv jelentős hézagot pótol a ma
gyar rnarxista hadtörténetírásban. Hiszen 
máig hiányzik a 18. században Európa 
szinté minden számottevő hadseregében 
szolgálatot vállalt magyar katonák élet
pályájának marxista igényű feldolgozása. 

A monográfia elkészítését az 1976-ibam 
elhunyt Póka-Pivny Aladár tudományos 
hagyatékának feldolgozása tette lehetővé. 
Kutatási eredményeinek egy részét a két 
világháború között publikálta, melyek 
mind Magyaroroszágon, mind külföldön 
széles körű elismerést keltettek. Haláláig 
folytatott kutatómunkája pedig biztos 
alapot ,nyújtott egy Kováts Mihály élet
rajz elkészítéséhez. Az évtizedek során 
felgyülemlett tudományos anyag rend
szerezését, kiegészítését és végső formá
ba öntését Zachar József végezte el, aki 
nem ismeretlen a 18. századi magyar ka
tonai emigráció története iránt érdeklő
dők körében. Több tanulmányban fog
lalkozott már a Rákóczi szabadságharc 
utáni franciaországi magyar katonai 
emigráció történetével, s a annak kiemel
kedő alakjaival. Bár a rendelkezésre álló 
tudományos hagyaték, továbbá a szerző 
saját, valamiint az azóta napvilágot látott 
kutatási eredmények látszólag bőséges 
forrásanyagot nyújtottak a mű megírásá
hoz, mégis jelentős nehézséget okozott a 
tudományos hagyatékhoz való kényszerű 
alkalmazkodás, főleg olyan esetekiben, 
amikor a háborús pusztítások miatt a le
véltári források tetemes része elpusztult, 
s csak Póka-Pivny Aladár kéziratában, 
illetve fordításaiban maradt fenn. Zachar 
Józsefnek e mellett úttörő: feladatra is 
kellett vállalkoznia. Hiszen a marxista 
hadtörténészek között elsőként igyekezett 
viszonylag teljes képet adni a 18. század 
folyamán külhonban szolgálatot vállalt 

magyar katonaréteg egyik érdekes, de 
feledésbe merült alakjáról. 

A monográfia bevezetőjében a szerző 
röviden vázolja a Kováts Mihály alakjá
val foglalkozó történeti irodalom kelet
kezését, s ennek keretében Póka-Pivny 
Aladár munkásságát, illetve a monográ
fia megszületésének körülményeit. 

A mű első fejezete vázlatos képet ad a 
Rákóczi-szabadságharc utáni Magyaror
szág politikai és gazdasági viszonyairól, 
ezen belül pedig Kováts Mihály szűkebb 
pátriájáról, a Nagykunságról. Általában 
az életük későbbi szakaszában hírnevet 
szerzett emberek ifjúságáról meglehető
sen keveset beszélnek a források. Ha
sonló a helyzet Kováts Mihály esetében 
is, ahol a születési dátum meghatározá
sát a „Kováts" név gyakorisága tovább 
bonyolítja. 

Ugyancsak a szűkös forrásanyag nyom
ja rá bélyegét a fiatalon katonának állt 
Kováts Mihály Habsburg és francia szol
gálatát tárgyaló fejezetre, amely ennek 
ellenére tudományos alapossággal mutat
ja be a sokszor adatmorzisákból összeálló 
pályakezdetet. Dicséretes az a törekvés, 
mellyel az ifjú Kováts Mihály egyéni sor
sának alakulását Európa politikai viszo
nyainak keretében vizsgálja, felvillantva 
a korabéli katonaélet néhány mozzanatát. 

Az osztrák örökösödési háborúban 
(1740—1748) harci tapasztalatokat szerzett 
fiatalembert a békeidőszak tétlenségre 
kárhoztatja. Sorsának további alakulását 
olykor csak találgatásokkal lehet végig
kísérni. Nem tudni, pontosan milyen in
dítékok nyomán, Kováts Mihály végül is 
porosz szolgálatba lépett. Ezután az o l 
vasó >már sokkal teljesebb képet kap azi 
egyre jobban felfelé ívelő életpályáról. 
II. Frigyes hadseregében ékkor már j e 
lentős számú magyar származású katona 
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harcolt, így az idegen hadseregbe való 
beilleszkedés viszonylag haimar megtör
tént. Kováts Mihályt hamarosan zászlóssá 
léptetik elő1, de a közel négy éves béke
beli szolgálat nem kedvezett a katonai 
^előmenetelnek. A hétéves háború idősza
kában (1756—1763) újra lehetősége nyí
lott, hogy tovább léphessen előre a tiszti 
ranglétrán. Már az első katonai akcióban 
kitüntette magát és az 1T56. Október 1-én 
lezajlott lobositzi csatában tanúsított 
helytállásáért másodhadnaggyá léptették 
elő. A hétéves háború szinte minden had
színterén küzdött. Tipikusan könnyűlovas 
feladatokat hajtott végre Csehországban, 
Szászországban és Sziléziában. S bár a 
felderítési feladatok és az ellenség után
pótlását zavaró katonai akciók az olvasó
inak italán nem tűnnek csodálatos fegy
vertényeknek, ezek a korban az eredmé
nyes hadviselés elengedhetetlen eszközei 
voltak. A Kováts Mihály működéséről 
szóló források nyomán az érdeklődő ol
vasó szinte bele tudja élni magát a hu
szárok mindennapi életébe. A hamaro
san hadnaggyá, majd szabadcsapatpa
rancsnokká előlépő Kováts Mihályt azon
ban működésével kapcsolatban számos 
vád éri. Tényként kell elfogadnunk, hogy 
a kezdeti harci bevetések után Kováts 
Mihály szabadcsapatát túszszedésre és 
a hadisarcok beszedésére használták. 
Természetesen ez egyáltalán nem volt 
népszerű feladat. így nem csoda, hogy az 
alakulat parancsnoka vádaskodások cél
pontjává válik. Míg az ellenséges Habs
burg haderő erőszakoskodással, fosztoga
tással vádolja, addig a porosz hadvezetés 
kevesli a beszedett hadisarcot. 1760 ápri
lisában ugyan kapitánnyá léptették elő, 
de parancsnokainak növekvő bizalmat
lansága és a folytonosan mellékhadszín
tereken történő alkalmazása miatt meg
válik a porosz szolgálattól. 

A könyv legizgalmasabb és legtöbb 
•kérdőjelet felvető része Kováts Mihály 
1761-es magyarországi elfogatása, majd 
pere. Régebben felvetődött már, hogy 
Kováts Mihályt a 'porosz hadvezetés a 
felvidéki helyzet kikémlelésére küldte 
Magyarországra, ez a verzió azonban 
nem tekinthető megalapozottnak. Viszont 
a Magyarországra való visszatérés indíté
kait, a lengyel kapcsolatokat és az eset
leges francia orientáció elősegítésében 
váló szerepvállalást is-imegilehetosen sűrű 
homály fedi. Tevékenységének eme hó
napjait jórészt amúgy is Kováts császári 
fogságban tett vallomásából isimerhetjük 
meg. S amint tovább olvassuk a Kováts 
Mihály fogságát tárgyaló fejezetet, úgy 
szaporodnak a kérdőjelek. A kihallgatási 
jegyzőkönyv ellentmondásai s á különbö
ző 'katonai és kamarai hivatalok egymást 
keresztező intézkedései feltétlenül gon

dolkodásra sarkallják az olvasót. Vajon 
csupán a dezertálás vádjának megalapo
zatlansága miatt utasítja el Mária Terézia 
az Udvari Haditanács Kováts Mihályt el
marasztaló határozatát? Miért figyelt fel 
már előbb a Habsburg katonai és politi
kai vezetés Kováts Mihály személyére? 
— Talán tovább folytathatnánk a kéte
lyek és kérdések felsorolását. Jó részük 
megválaszolása — a források hiánya 
miatt — örökké homályban marad. Min
denesetre az Udvari Kancellária végül 
felmenti Kováts Mihályt. Sőt néhány hó
nap múlva az uralkodónő kedvező elbí
rálásban részesíti beadott kérvényét. El
ismerték az állítólag II. Frigyes által 
megígért őrnagyi rangját, s megfelelő 
kegydíjat utaltak ki számára. A börtön
ből elbocsátott volt porosz huszárkapi
tány sorsa továbbra is érdekesen alakult. 
Szabadulása után házasságot kötött a te
kintélyes Szinyei-Merse Zsigmond, Sáros 
megyei alispán lányával. Kováts Mihály 
élete azonban továbbra sem terelődik 
nyugodt mederbe. Tisztázatlanul maradt 
lengyel kapcsolatai, úgy tűnik, fokozott 
mértékben előtérbe kerültek, ennek kö
vetkeztében egyre többet volt távol fele
ségétől, melynek következtében a házas
ságuk 'megromlott. Kováts Mihály életé
nek erről az időszakáról meglehetősen 
keveset tudunk meg, s a rá vonatkozó 
adatoik szinte megszakadnak. Viszont an
nak még kevesebb bizonyítékát véljük 
felfedezni, hogy Kováts Mihály 1767 és 
1772 között a Lengyelország szabadsá
gáért harcoló Bari Konföderáció szolgála
tában állott volna. 

Mint a monográfia előző fejezeteiből 
kiderült, Kováts Mihály életpályája kez
dettől fogva a katonáskodáshoz kötődött, 
s nemcsak élete, hanem egész mentalitása 
és értékrendszere is. Minthogy a katonás
kodást hivatásának tekintette, a jó ügy 
szolgálatában olyan útra vállalkozott, 
mélyre kortársai közül kevesen. Áthajó
zott Amerikába, hogy a függetlenségü
kért küzdő telepesek oldalán harcolva 
adja át megszerzett katonai taipasztala-
tait. Bár működését általában ellenszenv
vel fogadták, végül is Kazimierz Pulaski 
gróf segítségével sikerült létrehoznia az 
amerikai könnyűlovasság magvát. Kováts 
Mihály életének nagyobb felét a csatate
reken és kaszárnyákban 'töltötte el. Szol
gálatát, katonához méltóan, a csatatéren 
fejezte be. 1779. május 11-én mint a Pu
laski légió ezre des -parancsnoka Charles
ton védelmében halt hősi halált. 

Bár Kováts Mihály életpályája egyál
talán nem volt mentes az ellentmondá-
sokitól, ^méltán vívta ki hősiességével és 
katonai helytállásával iaz utókor tisztele
tét. 

Egy monográfia elolvasása után termé-
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szetesen, mindig maradnak az olvasóban 
megválaszolatlan kérdések. Befejezésül 
azonban nem hiányérzetünket kívánjuk 
írásba foglalni, hanem néhány általános 
é s a kutatást talán előbbre vivő problé
mát, mellyel iá jelen sorok írója is küzd. 

A Kováts Mihály-monográfiában talán 
nagyobb teret kellett volna szentelni a 
könnyűlovas haromód és a korabeli kato
naélet bemutatására, mely a laikus olva
só számára nem kellően ismert. így fel
oldható lett volna a Kováts Mihály élet
pályában rejlő több olyan ellentmondás, 
amely a zsoldosszolgálat és a korabeli 
nemzettudat ellentéteiből fakadt. Szabad
jon talán utalnunk a Rákóczi szabadság-

A nem egészen fél évszázadig fennálló 
második német birodalom látványos ösz-
szeomlása számos történészt, írót, publi
cistát ihletett munkáira. A magyar szak
irodalomból mégis mindeddig hiányzott a 
probléma igényes, marxista szemléletű, 
ismeretterjesztő feldolgozása. A Kossuth 
Kiadó ezt az űrt töltötte be Farkas Már
ton széles — kiadott és kiadatlan — for
rásbázisra támaszkodó, jól megkompo
nált, színvonalas munkájának megjelen
tetésiével. 

A mű nagy érdeme, hogy a szűkre sza
bott terjedelem ellenére szinte minden 
lényeges kérdést felvet és meg is vála
szol, így az olvasó összefüggő, szemléle
tes képet nyerhet a bonyolult kérdés
komplexum elemeiről, lépésről lépésre 
figyelemmel kísérheti a bukás egyes fá
zisait, a „diadalmas 'kezdetek"-től egészen 
a .korábban mintaszerűen, engedelmeske
dő porosz—német államapparátus teljes 
széteséséig. 

A szerző kiemelten hangsúlyozza a 
kudarc összetevőit: a hadvezetés csődjét, 
a császári udvar tehetetlenségét, a vere
ségbe beletörődő .nagyburzsoázia és a 
munkásosztály forradalmi céljait elvető 
jobboldali szociáldemokrácia hatalmi tö
rekvéseit, s főként a belső elnyomás, a 
nyomor és a külső fenyegetés súlya alatt 
érlelődő forradalmi helyzetet. 

A nagyburzsoázia, továbbá Ebért, 
Scíheidemann és a többi szociáldemokra
ta vezető rendszermentő kísérletei, idő
leges vereségük és látszólagos belenyug-
T/ásuk a dolgozó tömegek akaratába, 

harc híres tábornokára, Bottyán Jánosra, 
akinek elkötelezettségéhez nem férhet 
kétség, de amellett nem vetette meg a 
hadakozásból származó anyagi előnyöket 
sem. 

Az apróbb hiányosságok és kérdőjelek 
semmit nem vonnak le a könyv értéké
ből, s remélhetőleg ez az egyébként tet
szetős kiadvány nemcsak a szakemberek 
szűk rétege számára lesz érdekes olvas
mány, hanem számíthat a hazánk törté
nelmi múltja és értékei iránt fogékony 
olvasóközönség érdeklődésére is. 

Czigány István 

nem kevésbé híven tükröződik a könyv 
lapjain. A munkásosztály erejének plasz
tikus ábrázolása minden elméleti tételnél 
jobban igazolja a tömegek forradalmi 
szerepének jelentőségét. 

A szerzőnek arra is jutott tere, hogy 
a főszereplőket emberközelbe hozza, szí
nesítse, s egyben érthetőbbé, világosabbá 
tegye a kérdés nagy összefüggéseit. Gon
doljunk csak Vilmos császár, Ludendorff, 
Badeni Miksa vagy Ebért rövid, frappáns 
jellemzésére, vagy a Spartacus mozgalom 
látszólag reménytelen helyzetből indított, 
mégis eredményes küzdelmének ábrázo
lására. 

Farkas Márton elsősorban a politikai 
folyamatok és azok mozgatóerőinek fel
vázolását tekintette feladatainak, így is 
sikerült meggyőző, a hadtörténészek szá
mára is elgondolkoztató képet festenie az 
első világháború talán legizgalmasabb 
eseményérői: Ludendorff 1918 márciusá
ban kezdődött utolsó kétségbeesett off en-
zívájáról, valamint az antant ezt követő 
július—augusztusi ellentámadásáról. Saj
nálatos, hogy terjedelmi korlátok folytán 
nem nyílt alkalma értékes gondolatai 
mélyebb kifejtésére. Ismertetésemben 
ezért csupán e kérdéssel kívánok kissé 
részletesebben foglalkozni. 

Tény, sok bírálat érte az első világhá
ború katonai vezetőit, az antant és a köz
ponti hatalmak generálisait egyaránt. 
Farkas Márton elemzésében ugyancsak 
jogos észrevételeket tesz, főként Luden
dorff tevékenységével kapcsolatban. 

Valóban figyelemreméltó, hogy az első 

FARKAS MÁRTON 

A CSÁSZÁRI SAS LEHULL 
(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982. 197 o., 8 <t.) 
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világháborúban milyen kevés hadműve
let járt akárcsak részleges eredménnyel 
ös. Talán csak a 8. ónémet hadsereg tan-
nenbergi győzelme 1914 augusztusában (a 
szerző egyébként ezt csupán harcászati 
sikerként értékeli), Falfcenhayn és Mack-
kensen 1916-i romániai támadása, a Bru-
szilov-offenzíva ugyanebben az évben, a 
caporéttoi áttörés 1917-ben, Allenby 1918 
szeptemberében a Közel-Keleten végre
hajtott támadása és végül az antant el
lentámadása a nyugati fronton 1918 jú
lius—augusztusában, sorolható ebbe a ka
tegóriába. Azt is meg kell jegyeznünk, 
hogy csupán a két utoljára említett had
művelet hozott, sajátos körülmények kö
zött és elsöprő túlerővel indítva, döntő 
eredményeket. 

A legtöbb haditerv ezzel szemben lát
vány osan csődött mondott; elegendő, ha 
itt utalunk a Schlieffen-tervre és francia 
ellenpárjára, az ugyancsak irreális XVII. 
tervre. Felvetődhet a kérdés, vajon az el
ső világháború alatt, valamiféle kontra
szelekció következtében, csupa tehetség
telen hadvezér és vezérkari tiszt tevé
kenykedett volna mindkét oldalon, akik 
nem tudták megérteni a gépi tömeghá
ború lényegét? Ezt látszik bizonyítani — 
többek között — Lord Kitchener angol 
főparancsnok 1914 őszén, az állóháború 
kezdeti szakaszában tett kijelentése: 
„Nem tudom, mit kellene tennünk, ez 
nem háború!" Az is ismert, hogy vala
mennyi katonai teoretikus közül mind
össze egyetlen-egy akadt, Ivan Bloch var
sói -ügyvéd, aki megjósolta, hogy a jövő 
háborúja hosszú ideig húzódó állóháború 
lesz. 

A hadműveletek alakulása valóban 
meglepte a vezérkarokat, az első haditer
vek gyors győzelemmel számoltak. A tá
bornokok későn ismerték fel azt a kelle
metlen körülményt, hogy az első világ
háborúban felbillent — a tűzerő javára 
— a mozgás és a tűz harmonikusnak tű
nő egyensúlya. Egyszerűen képtelenek 
voltak nagy tömegek gyors mozgatását és 
folyamatos utánpótlását biztosítani. 

A gyógyírt a tüzérség, és általában a 
tűzerő maximális kihasználásában, a tá
madások erőltetésében, a 'katonák kímé
letlen és értelmetlen feláldozásában vél
ték felfedezni. J.C.F. Fuller, a neves an
gol hadtörténész találóan írja: „A harcá
szat valójában az i.e. 5. századi spártai 
taktika színvonalára süllyedt, azzal a fi
gyelemre méltó különbséggel, hogy ma a 
tábornokok sohasem .mennek személye
sen a csatába." 

A harcászat a maga nehézkes módsze
reivel eluralkodott a hadászat felett. Eb
ből az ördögi körből két úton kísérelték 
meg a kitörést: az egyik a harckocsik tö
meges bevetése, a másik Ludendorff 

1918-as módszere volt. Egyik sem hozta-
meg a várt eredményt. A harckocsik al
kalmazásával kapcsolatban elfogadom a 
szerzőnek a szakirodailomra támaszkodó 
alábbi megállapítását: „Az antant hadve
zetősége (1918. augusztus 8-án — R. Gy.) 
. . . elkövette azt a hibát, hogy a páncé
losokat óhatatlanul alárendelte a gyalog
ság ütközetének." 

A német katonai vezetés nem ismerte 
fel időben a harckocsi jelentőségét, így 
Ludendorffnak más eszközt kellett vá
lasztania offenzívája sikerének biztosítá
sára. Kidolgozott egy rendkívül figyelem
re méltó támadási módszert: elkerülte az 
ellenfél figyelmét felhívó hosszas tüzér
ségi előkészítést : jól képzett rohamcsapa
tai a tüzérségi csapással egyidőben indí
tottak meg támadásukat, a német gráná
tok csapataik közvetlen közelében zúzták 
szét az antant-állásokat. A meglepés ma
ximális kiaknázásával sikerült is „az első 
pörölycsapás" során jelentős harcászati 
eredményt elérniük: teljesen meglepték 
és megzavarták ezzel az antant katonai 
vezetőit is. 

A főcsapás irányának kiválasztása 
ugyancsak elismerést érdemel: Saint-
Quentin térségében, az angol—francia 
erők csatlakozásai pontján, a viszonylag 
gyenge 5. brit hadsereget személték ki 
támadási célul. A szerzővel ellentétben 
azt sem tudom Ludendorffnak felróni, 
hogy „a hadművészet klasszikus szabá
lyait felrúgva a harcászatot a hadászat 
fölé helyezte". A kérdésre maga a biro
dalmi nagyvezérkar főnöke válaszol: „Az 
idő és a harcászati megfontolások ösztö
nöztek arra, . . . hogy a harcászatot a tisz
ta hadászat fölé emeljem." 

Farkas Mártonnak természetesen telje
sen igaza van abban, hogy a harcászatot 
alá kell rendelni a hadászati céloknak, s 
azzal is egyetértek, hogy a német vezetés 
katasztrofálisan rossz stratégiai elgondo
lásokból indult ki utolsó nagy offenzívá-
jának -megtervezésében. 

A terv elbírálásánál azonban néhány 
tényezőt figyelembe kell vennünk: a né
meteket szorította az idő, a belső front 
összeomlással fenyegetett, az USA hadba
lépése pedig — elsősorban gazdasági 
szempontból — egyértelműen az antant 
javára bililentette a katonai erőviszonyo
kat. Másfelől a breszt-litovszki béke 
megszüntette a hadiállapotot a keleti 
fronton, s az ihnen várható csapaterősí
tések némi erőfölényt — a valóságban 
200 német hadosztály állt szemben nyu
gaton az antant 171 hadosztályával — 
'biztosítottak a császári hadseregnek. 

Jellemző, hogy éppen a számukra any-
nyira eredményes breszt-litovszki béke 
után követték el a németek talán legsú
lyosabb politikai-hadászati tévedésüket : 
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imperialista céljaik és gazdasági nehéz-
..ségeik egyaránt arra ösztönözték őket, 
hogy továbbra is 40 hadosztályt, mintegy 
1 millió katonát tartsanak vissza a keleti 
fronton, akik pedig nyugaton a főhad-
;színtéren lényegesen hasznosabbak lehet
tek volna számukra, s talán biztosíthat
ták volna a 'támadáshoz elengedetlenül 
szükséges erőfölényt. 

Az adott körülmények között Luden-
dorffnak nem igen lehetett más választá
sa, mint a 'taktikai sikerek halmozása, 
ott és amikor a lehetőségek megengedik 
számára. Csak így remélhette, hogy a 
harcászati eredmények, hadászati győze
lemmé akkumulálódva, megszerzik a tel
jesen kimerült császári Németország szá
mára az áhított kedvező béke esélyét. 

A német nagy vezérkar főnöke tulaj
donképpen abba bukott bele, hogy nem, 
ragaszkodott következetesen saját kalan
dos, vagyis inkább opportunista elveihez. 
Nem használta ki a 18. hadsereg — igaz 
nem a főirányban végrehajtott — táma
dásának váratlan sikereit, nem haladt to
vábbra is a legkisebb ellenállás irányá
ban, hanem hadaiinak amúgy is egyre fa
gyó erőtartalékait, az aircvonalszakaszo-
kat szánté ötletszerűen váltogatva, hiába
való újabb támadásokban fecsérelte el. 
Az április és július közti német straté
giát már jogosan nevezhette Foch marsall 
.,,bivalystratégiá''-nak, itt már nyilvánva
lóan egy kétségbeesett 'kalandor-stratégia 
vezetett a katasztrófa, 1918. augusztus 8., 

.az „amiensi fekete" nap felé. 
Az antant döntő nagy támadása 1918 

júniusában és augusztusában ugyancsak 
számos tanulsággal szolgál, s ezeket a 

.»szerző találóan, s egyben világosan foglal
j a össze. Az alábbiakban csupán egyet

len, igaz, idönítő kritériumra kívánom a fi
gyelmet felhívni: a védelem fölényére a 
támadással szemben. A nyugati szövetsé
gesek minden szempontból kedvező kö
rülmények között kezdték hatalmas of
fenzíva jükat: óriási anyagi és emberfö
lényben, fáradt és demoralizált ellenség
gel, kapkodó, Baját helyzetét eleije re
ménytelennek ítélő 'katonai vezetéssel 
szemben harcoltak. 

Am az első hetek jelentős harcászati, 
sőt hadműveleti sikerei után sem voltak 
képesek arra, hogy döntő vereséget mér
jenek a császári hadseregre, mely még a 
fegyverszünet pillanatában is ellenőrzés 
alatt tartotta Belgium legnagyobb részét, 
ahol, bár nagy nehézségek árán, még 
mindig összefüggő védelmi vonalakban 
tudott megkapaszkodni. 

Mindez természetesen nem változtat 
azon, hogy a német hadsereg katonai ve
reséget szenvedett az első világháború
ban. Farkas Márton helyesen mutat rá a 
német militarizmus nimbuszát védő 
,,Dolchstoss"-mítosz hazugságára, megál
lapítva: Németország összeomlását nem 
az ellenséges, propaganda és a blokád ál
tal meggyengült hátország csődje, hanem 
elsősorban a frontokon elszenvedett kato
nai vereségek okozták, s e vereségekben 
oroszlánrész jutott a magát csalhatalan-
nak tartó német nagyvezérkar súlyos 
mulasztásainaik is. 

Az olvasó — és a recenzens is — elé
gedetten teheti le a könyvet; a szerzőnek 
sikerült világos, összefüggő, részleteiben 
is kiimunkált, élvezetes képet festenie 
századunk történetének egyik jelentős, 
sokat vitatott kérdéséről: a császári Né
metország összeomlásáról. 

Rázsó Gyula 

MIKICS LAJOS 

POLITIKA, ÜRISÁG ÉS BECSÜLET HORTHY TISZTIKARÁBAN 

(Művelődési Minisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztály, 
Budapest, 1981. 191 o) 

Mind a mai napig hiányzik a magyar 
marxista (had)történeti irodalomból a két 
világháború közti magyar királyi hon
védség, illetve elődje az ún. Nemzeti 
Hadsereg történetének részletes feldolgo
zása. Számos színvonalas munka foglal
kozik ugyan a hadsereg tevékenységével, 
szervezetével, összetételével, de összefog
laló mű még nem készült ezidáig. Az 
egyes kérdéseket, részterületeket vizs-
.gáló, elemző munkák közé sorolható Mi-

kics Lajos 1981-ben megjelent könyve, 
amely a Szociológiai füzetek című sorozat 
26. köteteként látott napvilágot. 

A szerző a honvédség, illetve a Nemzeti 
Hadsereg történetének első évtizedében 
keletkezett becsületügyi iratanyag elsőd
legesen szociológiai igényű feldolgozása 
révén igyekezett a hadsereg tisztikarára 
vonatkozó, általános érvényű következte
téseket levonni. Vizsgálódásának közép
pontjába a hadseregnek, illetve annak 
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tisztikarának a politikai életben betöltött 
szerepét, 'különleges réteghelyzetét he
lyezte. 

A szerző munkáját két nagy fejezetre 
osztotta. Az elsőben — a Történeti átté-
kiintés-ben — a monarchia hadserege 
tisztikarának néhány — általánosának tű
nő — jellemző vonását vázolta fel, vala
mint* a Nemzeti Hadsereg megalakulá
sát, katonai és politikai szerepének vál
tozását, a hatalomba való beépülését, 
pontosabban a katonai diktatúra kialaku
lását, majd annak „leépülését" ismertette. 
Ez a fejezet erőteljesen magán viseli a 
leginkább használt két munka — Farkas 
Márton: Katonai összeomlás és forrada
lom 1918-ban (A hadsereg szerepe az 
Osztrák—Magyar Monarchia felbomlásá
ban) Bp. 1969. Akadémiai K. és Pataki 
István: Az ellenforradalom hadserege 
1919—1921. A hadsereg szerepe az el
lenforradalmi rendszer kialakításában 
és megszilárdításában Magyarországon 
(1919. augusztus—1921. július) Bp. 1973. 
Zrínyi K. — jellegzetességeit, átvéve 
ezen kötetek szerzőinek megállapításait. 

Sokkal érdekesebbnek tűnt számunkra 
a kötet második fejezete, amely a tiszti
kar helyét, szerepét vizsgálta a magyar 
társadalmon belül. Ez a fejezet „A hor
thysta tisztikar és az úri társadalom ösz-
szefonódása. A tiszti becsület fogalma. A 
becsületügyi eljárások gyakorlata a had
seregben és azon kívül" címet viseli. 

A szerző rendkívül plasztikusan ábrá
zolja a tisztikar jogainak és kötelességei
nek sokaságát, sokszor ellentmondásos 
voltát, azt a kettősséget, amely az ellen
forradalmi korszak huszonöt évén ke
resztül állandóan végigkísérte a hadsere
get. Részletesen tárgyalja a becsületügyi 
eljárásokat, mind a tényleges, mind a 
nem tényleges (tartalékos, nyugállomá
nyú, szolgálaton kívüli) tisztek esetében. 
Ennél a fejezetnél azonban, úgy véljük, 
teljesebb lett volna az egyébként reális
nak tűnő kép, ha a szerző elsősorban a 
tényleges tisztikar becsületügyi iratait ál
lítja vizsgálódása középponjába — bár 
választását minden bizonnyal meghatá
rozta a fennmaradt iratanyag összetétele. 
Tény, hogy a tisztikar részét képezte a 
nem tényleges állomány, de egy hadsereg 
arculatát legmarkánsabban a tényleges 
állomány példáján lehet bemutatni. A 
nem tényleges tisztek esetében viszont 
az „úri tár,sadak>m"-mal való összefonó
dás, annak kétarcúsága domborítható ki 
jobban. Az viszont kevésbé szerencsés 
dolog r— legalábbis véleményünk szerint 
—, hogy a szerző által idézett becsület
ügyek zöme igazolási ügy — forradalmak 
alatti magatartás, hadifogság —, hiszen 
ezek a tisztek akkori tevékenységüket 
igazolják, amikor még nem alkották 

„Horthy tisztikarát". Ezen utóbbi kifeje
zésnél úgy véljük érdemes egy pillanatra 
•megállni. Jóllehet a történet (szakiroda
lomban elfogadott, sőt bevett fogaknak a 
„Horthy-hadsereg", „Horthy-tisztikar" 
stb. mégis úgy érezzük — annak ellenére, 
hogy ezeket a kifejezéseket magunk is le
írtuk már néhányszor — helyesebb lenne 
pl. az ellenforradalmi korszak hadsere
géről, eme hadsereg tisztikaráról beszél
ni, az 1920-as évek közepétől nem volt 
már ez a hadsereg annyira „Horthy (ma
gán?.) hadserege", mint a Nemzeti Hadse
reg 1920-ban, 1921-ben. 

A recenziók velejárója, hogy a recen
zensek a valós — vagy a csak általuk 
annak vélt — tévedésekre, hibákra rá
mutatnak. A teljesség igénye nélkül ezt 
tesszük most ml is. 

Tévesnek tartjuk a szerző azon rövid 
megállapítását, amelyből az tűnik ki, 
hogy a monarchia hadseregében zsidó 
származású személyek csak „a hábo
rú szorításában" szerezhettek tartalékos 
tiszti rendfokozatot. , Az Osztrák—Ma
gyar Monarchia hadseregében nemcsak 
tartalékos, de tényleges tiszti rendfokoza
tot is szerezhetett bárki, vallási, nemzeti
ségi stb. különbözőségre való tekintet 
nélkül. Tény, hogy a hivatásos állo
mányban viszonylag kevesebb zsidó tiszt 
szolgált. 

A kötet írója a 28. és a 68. oldalon — 
következetesen? — is ellentengernagynák 
titulálja Horthyt. Horthy valójában al-
tengemagyi rendfokozatot viselt. Erre 
vonatkozóan lásd pl. bármelyik 1920— 
1944 között megjelent „sematizmust"! 
. Nem tudjuk, mennyire lehet egyértel
műen fasiszta szervezeteknek tekinteni 
1919—1920-ban a MOVE-t, az ÉME-t, az 
EKSz-et, (ez inkább titkos társaság) vagy 
a Kettős Kereszt Vérszövetségét. Ameny-
nyifoen a korszak szinte valamennyi 
jobboldali szervezetét fasisztának nevez
zük, igen nehéz megrajzolni azt a sok
színű, sokrétegű job bol dal-képet, amely 
valójában jellemző volt a korra és a tár
sadalomra. 

Közvetve igaz esak a szerzőnek az a 
megállapítása, miszerint a „hadsereg a 
szociáldemokraták mellett még a liberáli
sok félreállítását is megkísérelte" az 
1920-as nemzetgyűlési választások alkal
mával. A Szociáldemokrata Párt a foko
zódó terror elleni tiltakozásul 1920. ja
nuár 15-én kilépett a kormányból és 1920. 
január 19-én felszólította választóit a 
„szavazólap keresztülhúzására", ami a 
választások bojkottálását jelentette a 
párt részéről. 

Ismereteink szerint nincsenek pontos 
adataink a hadsereg létszámára vonatko
zóan, de az, a szerző által több mint 100 
ezresre becsült hadsereg létszám 1920, 
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február 1-én, erősen túlzónak tűnik. Igaz 
Mikics az adatot publikált munkából 
(Pataki István: Az ellenforradalom .. .) 
vette, de úgy véljük ebben az esetben él-
•hetett volna a (forrás)kritika eszközével. 

Igaz csak apróság, de megjegyzendőnek 
tartjuk, 1922-ben nem hadügyminiszter, 
hanem honvédelmi miniszter van a kor
mányban. Nem tudjuk elfogadni a szer
zőnek azon megállapítását sem, melysze-
rint a tüzér fegyvernem az „alacsony 
presztízsű" fegyvernemek közé tartozik. 
Ismereteink szerint épp ellenkezőleg, - a 
„rangosabb" fegyvernemekhez tartozott. 

Ügy érezzük, erős túlzás azt állítani, 
hogy a .tisztikar 1/3-a a vagyonos réte
gekhez tartozott, főleg úgy, hogy nincs 
megadva a vagyonos rétegekhez való 
tartozás kritériuma. Pontos felméré
sek még ez ügyben sem készültek, 
de jelenlegi '— kutatásokon alapuló 
— véleményünk szerint talán ,a tisztikar 
15%-a tartozhatott a „vagyonosak" közé, 
a vagyonosság fogalmát igen alacsonyra 
állítva. 

Hogy milyen formában és mértékben 
kapcsolódhatott fa tényleges katonatiszt 
:az üzleti körökhöz, az üzleti élethez — 
miután ez is kifejezetten tilos volt számá
ra! —, nem tudjuk, de azt igen, hogyl 
azoknak akik 1920-ban valamilyen for
mában mégis részt vettek az üzleti élet
ben — pl. igazgatósági tagok stb. lettek 

—, fel kellett adniuk ezen pozíciókat, 
amennyiben a hadsereg tényleges állomá
nyában kívántak továbbra is maradni. 

Ellentétben Mikics Lajossal, úgy véljük 
— és ebben az általa hivatkozott Kádár 

Gyulával értünk egyet —, hogy a Ludo-
vika Akadémián folyó tisztképzés nem 
volt alacsony színvonalú, bár meg kell 
jegyezni, hogy ez elsősorban az elméleti 
képzésre vonatkozott. Elérte, sőt megha
ladta a potenciális ellenfélnek tartott kis
antant országok hasonló iskoláinak szín
vonalát. Nekünk pedig, ha reálisan akar
juk értékelni ezt a kort, ezt a hadsere
get, akkor soha nem szabad a nagyhatal
makhoz, illetve azok hadseregeihez ha 
sonlítani a „viszonyainkat". 

Lehet, hogy az olvasó úgy véli, hogy a 
recenzens eme „hibajegyzék" összeállítá
sával —, amely mint már jeleztük k o 
rántsem teljes — 'kívánja minősíteni a 
könyvet. Ez nem így van! Ezeknek a hi
báknak a feltüntetésével csak azt kíván
tuk jelezni, hogy nagyobb odafigyeléssel, 
körültekintőbb munkával el lehetne ke 
rülni azt, hogy az ismertetésre vállalko
zó, egy általa jónak és úttörőmunkának 
tekintett könyv kapcsán, ne annak eré
nyeiről szóljon. Igen, erényéiről, mert e 
munkának jóval több az erénye, mint a 
hibája —, amelyek zöme is inkább ap
róbb lexikális, mint tartalmi, koncepcio
nális, hiba. 

A szerző érdekes, vonzó, de egyben ne
héz témát választott, amelynek feltárásán, 
reméljük, tovább dolgozik és harma-
rosan részletes képet rajzol elénk „Hor
thy tisztitkaráról". Végezetül elmondhat
juk, hogy a kötet minden, a korszakkal 
foglalkozó kutató számára érdékes, szak
mailag hasznos olvasmány. 

Szakály Sándor 

M. A. FORTUSZ 

VISSZAEMLÉKEZÉSEIM 

(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 201 o.) 

Ritkán olvasunk külföldi szerző tollá
ból Magyarország felszabadításáról. Ma
rija Fortusz, a felszabadító szovjet had
sereg őrnagya, a második világháború hí
ressé vált felderítője, bizonyos mértékig 
pótolja e hiányt a Zrínyi Kiadó gondozá
sában most megjelent művében. 

A könyv, melynek címe Visszaemléke
zéseim, csak töredékét mutatja be For-
tusz kalandos életének. Az 1900-ban szü
letett szerző már 16 éves korában meg
kapta első megbízatását az OSZDMP il
legális bizottságától, majd 1917-ben, mi
kor az Ideiglenes Kormány új offenzívát 

készített elő, Marija már a fronton ter 
jeszti Lenin Áprilisi Téziseit. 

Az intervenció alatt is jelentős munkát 
végzett a pártban, 1919-ben a herszoni 
Cseka elnökségi tanácsa titkára lett. Si
keres munkája után a moszkvai Kelet 
Dolgozóinak Kommunista Egyetemén ta
nított, majd Spanyolországba ment ille
gális munkára, ahol későbbi férjével, az 
1933-ban merénylet áldozatául esett kata
lán kommunistával, Ramon Casanellas-
Luckkal dolgozott együtt. 

1936-ban Fortusz önkéntesként vet t 
részt a s'panyol polgárháborúban. Vissza-
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térve a Szovjetunióba, a Nagy Honvédő 
Háborúban az első hónaptól kezdve har
colt, mint a Medvegyev ezredes vezette 
Cseka-partizánosztag katonai felderítője. 
1943-ban a 3. Ukrán Front felderítő osz
tályához vezényelték. 

IA háború alatt nemcsak Magyországon 
és Csehszlovákiában végzett felderítést 
— mint ahogy Visszaemlékezéseim c. 
könyvében leírta —, hanem Románia, 
Bulgária, Jugoszlávia, Ausztria területén 
is. A háború végén a Közép hadsereg
csoport operatív osztályának vezetője 
lett. Több más elismerés mellett kétszer 
tüntették ki a Lenin-renddel. Magyar, il
letve szovjet film is készült róla; Alba 
Regia és Szaljut Maria címen. Visszaem
lékezései az olvasót az 1944—45-ös esz
tendőkre vezetik vissza. A mű két részre 
tagolódik, az első részben két fontosabb 
magyarországi akcióról, az „Alba Regia", 
vagyis Székesfehérvár 1945. március 23-i 
végleges felszabadítását megelőző felderí
tő munkáról és a „Balaton", a Dunántúl 
nyugati részéért folytatott harc alatti 
hírszerzésről számol be. 

Marija Fortuszt, aki az akciók megszer
vezésével hatalmas munkát végzett, fel
adata elvégzéséhez magyar emberek se
gítették hozzá. Közöttük volt Hornyánsz-
ki doktor, aki Székesfehérváron feleségé
vel együtt egy szovjet rádióslányt bújta
tott (Alba Regia akció) és Demeter Gábor 
a Vörös Hadsereghez átállt magyar fő
hadnagy, aki társával a Dunántúlon visz-
szavonuló német és magyar csapatokról 
tájékoztatott (Balaton akció). 

Könyvének ugyanebben a részében a 
szerző visszaemlékezik Budapest ostro
mára, Steinmetz Miklós parlamenterre 

A neves finn professzor jelen művében 
folytatta történelemfilozófiai elemzését 
az újkorral kapcsolatosan. Már 1963-ban 
nagy feltűnést keltett Turkuban megje
lentetett „A vallásháborútól az osztály
háborúig" című, ugyancsak német nyelvű 
munkája, amelyben az újkori ideológiák 
háborús célkitűzésének összehasonlító 

és a német szupertankra vonatkozó i ra
tok felkutatására a budai vár pincéjében. 

Az író ,nem pusztán saját visszaemlé
kezéseire támaszkodott, hiszen pontosan, 
részletesen ábrázolja a magyarországi 
hadmozgásokat. Tanúi lehetünk többek 
között Paks bombázásának — a németek 
1945 januári felmentési kísérletekor, és 
bemutatja a márciusi Seregélyes melletti 
csatát is. 

A könyv második része Fortusz őrnagy 
csehszlovákiai munkájáról szól. A fel
adattal — egy föld alatti gyár felderítése 
a Szudéta-vidéken — Konyev marsall 
bízta meg. A kutatás megkezdése előtt 
Fortusz találkozott Klement Gottwalddal, 
a már felszabadított Csehszlovákia Kom
munista Pártjának elnökével. Könyvének 
többi szereplőjéhez hasonlóan őt is lexi
konszerű pontossággal mutatja be. 

Hitelesen ír a náci gyűjtőtáborok fog
lyaiinak német hadiüzemekben végzett 
munkájáról (Hanomag, Krupp, Messer
schmitt). 

Különös részletességgel foglalkozik a 
terezini gyűjtőtáborral, ahová a felszaba
dításkor szinte elsőnek érkezett. Munká
ja eredménnyel zárult, felderítette a Ri
chard I. és II. német földalatti hadiüze
met. 

Fortusz történetének szereplőivel évek
kel a háború után is találkozott. Segítet
te, pártolta volt harcostársait. Többször 
tett Magyarországon látogatást, eközben 
Kádár Jánossal is találkozott. 

Marija Fortusz műve olvasmányossága 
mellett értékes hadtörténeti dokumentum 
a második világháborúról a Vörös Had
seregről és Magyarország felszabadításá
ról. 

Bellák Tamás 

vizsgálatára vállalkozott. Ennek mintegy 
folytatását jelenti az az összehasonlító 
elemzés, amely a háború és béke törté
nelmi értékelésére vonatkozik az újko
ri eszmeáramlatokkal kapcsolatosan, és 
amely újabb könyvének a tárgya. 

Elemzésébe az e kérdéskörben egy-egy 
ideológiai irányzat számára meghatározó 

PENTTI AIRAS 

DIE GESCHICHTLICHEN WERTUNGEN KRIEG UND FRIEDE 
VON FRIEDRICH DEM GROSSEN BIS ENGELS 

Studia Historica Septentr ionalia 1. 
m 

(Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi, 1978. 620 o.) 
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nézeteket publikált bölcselőket vonta be, 
így a felvilágosult abszolutizmus képvise
lőjeként a porosz II. (Nagy) Frigyes ki 
rályt (1712^1786, uralkodott 1740-től), a 
francia felvilágosodás két hullámának 
gondolkodójaként Charles de Secondât 
baron de Montesquieu-t (1689—1755) és 
Jean-Jacques Rousseau-t (1712—1788), a 
nemzeti ébredés megtestesítőjeként a 
finn Johan Vilihelm Snellmant (1806— 
1861), a MberaĽzimus jellegzetes bölcselő
jeként az angol Jeremy Benthamot 
(1748—1832) és a német Kari Wenzeslaw 
Rodecker von Rottecket (1775—1840), vé
gül a tudományos szocializmus eszme
rendszerének két megteremtőjét, Kari 
Marxot (1818—1883) és Friedrich Engelst 
(1820—1892). 

A kötet szerkezete világos, könnyen 
áttekinthető. Egy-egy nagyobb fejezet 
önállóan vizsgálja az egy ideológiai 
irányzatot meghatározó bölcselő, illetve 
bölcselők nézeteit. Ezek a fejezetek azo
nos 'szempontok szerint épülnek fel, és a 
címben jelzettnél sokkal többet nyújta
nak. Miniden egyes eszmeáramlattal kap
csolatban a szerző előbb a történelemkép 
kialakulásáról, az értékrendszer jellem
zőiről, az állammal kapcsolatos nézetek
ről szól, majd ezután elemzi a háború és 
béke történelmi értékeléséről vallott né
zetéket, mégpedig az adott eszmerendszer 
meghatározottságában, végül bemutatja a 
hadsereggel és a hadviseléssel kapcsola
tos álláspontot is, A kötetet záró fejezet
ben azután 'megkísérli, hogy kiimutassa a 
közös vonásokat a háború és béke újkori 
megítélésében. 

Nagy Frigyes eszmerendszerének hát
teréről szólva azt emeli ki a szerző, 
hogy a vallásháborúk idején a belpolitika 
került a középpontba, legfontosabb ér
tékké az állam, az abszolút királyság 
vált. Ugyanis egyetlen tényezőkónt csak 
ez tudta az .alattvalókat arra kényszeríte
ni, hogy egymás közt .megtartsák a békét. 
Ugyanebben az időben a hit értékveszté
se a természettudoimányos gondolko
zást, a felvilágosodás eszmerendszeré
nek megszületését eredményezte. Ez el
méleti alapot jelenthetett az abszolutiz
mus számára. Ugyanakkor kész szerveze
tet bocsáthatott rendelkezésre az új esz
merendszer megvalósítására. 

Az egymásra találás tette lehetővé a fel
világosult abszolutizmus megjelenését, 
amelynek legjelentősebb gondolkodója és 
képviselőjea porosz uralkodó lett. A va
lóság pártatlan bölcseleti megismerésére 
törekedett, de pragmatizmusa ebben gá
tolta, így a múltat is saját helyzete alap
ján ítélte meg. Államelve szerint a min
denféle szerencsétlenséget okozó szenve
délytől az értelem jegyében az uralkodó-
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nak kell elvezetnie az alattvalókat, és 
számára a cselekvés felelőssége jelentős
sé teszi az etikai mérlegelést. A szenve
dély és az értelem ellentétét látta a há
ború és béke ellentétében. Maga az érte
lem lés a béke parancsát kívánta követ
ni, és alattvalóit is erre nevelni, de ezek
nek az értékeknek az érvényesítésére el
fogadható, sőt célszerű eszköznek találta 
az erőszak alkalmazását is, amennyiben 
nem szabad emberekről volt szó. 

Mivel a felvilágosodás eszrnéje terjesz
tésének nyilvánvaló módja számára a 
felvilágosult abszolút állam kiterjesztése 
volt, ez vezette el Nagy Frigyest a hábo
rúk útjára. Bár sajnálta, hogy a háborúk 
egyéni szerencsétlenséget okoznak, mégis 
fointosabbnak és emberségesnek tartotta, 
bogy az értelmes rend eszméjének jegyé
ben saját állama jogterületére vezessen 
el laddig kívülmaradt egyéneket, különö
sen, hla azok nézete szerint történelmi 
jog alapján őt illető területeken éltek. 
Ennek a feladatnak a megoldására egyek 
len eszköz volt képes, a hadsereg, ezért 
került ez nála fontos helyre. Értékrend
szere központi tagja azonban mégis az 
állam volt. Az állam erősítése szempont
jából is leghatásosabb eszköznek más, fő
leg eltérő értékrendszeren alapuló és így 
veszélyes államok területének elragadá-
sát tartotta. A külső szövetségek kötését 
és oldását, illetve újak kötését is mindig 
ennek rendelte alá. Megengedhetőnek 
tartott preventív háborút is. Akkor azon
ban a fegyveres küzdelem jogossága ér
dekében szükségesnek tartotta hangsú
lyozni, hogy csupán védekezik, mert egy 
támadás megelőzésére támad. Így saját 
háborúit igazságos háborúknak tekintet
te. De igazságos háborúknak minősítette 
nemcsak jogrendje védelme szemszögé
ből, hanem azért is, mert az államhatáro
kon túl igazságtalanságot elszenvedőkön 
segít azzal, ha saját uralma alá vonja 
őket. Igazságtalan háborúknak a vallás
háborúkat 'és a jogalap nélküli abszolu
tisztikus hódító háborúkat tartotta. 

Értékrendszeréből fakadt etikája is, e 
szerint.az egyén számára értelmes dolog 
az államhoz való tartozás és az államnak 
való szolgálat, és az állami kötelességek 
teljesítésével éri el a boldogságot. Az 
uralkodó népe első szolgája, akinek köte
lességei irányítják életét. A patriotizmus 
is az államihoz kötött érték. Az állam és 
az ezzel azonosított haza megtestesítője 
.az uralkodó volt, a hazaszeretet is iránta 
nyilvánult meg. Hazafias cselekedetnek 
az állam iránti kötelességteljesítést te
kintette, az értékközösség igazi megteste
sítőjének pedig a nemességet, ahová ma
gát is sorolta. Ez a rend mozgósítja a 
többi társadalmi réteget, az értékirány
zat megvalósítója pedig a hadsereg. En-



nek fegyelmen kell alapulnia, mert az 
egyes alattvalók nem érthetik meg az 
uralkodó célkitűzéseit. A fegyelem egyút
tal lehetővé tette a háború korlátok közé 
szorítását is. így Nagy Frigyes meggyőző
dése szerint hadserege mindig értelmes 
és igazságos, vagyis szenvedélyektől men
tes háborút vívott, amellyel a felvilágo
sult; állam felvirágoztatását szolgálta, és 
egyúttal a béke megteremtésére is töre
kedett, amikor ellenségei leküzdésére in
dult. 

A porosztól teljesen eltérő francia va
lóság vezette el Montesquieu-t a szerző 
nézete szerint ahhoz a nézethez, hogy 
az értelmes, igazságos társadalom megte
remtése érdekében a történelem tör
vényszerűségeit kell kutatni. Ugyanakkor 
azt hangsúlyozta, hogy a történelmi fej
lődést elsődlegesen a természeti tényezők 
határozzák meg. Így számára a háború 
nemcsak történelmi, hanem természeti 
jelenség is volt. Az abszolút államban a 
király ellenpólusát a régi parlamenti ne
mességben találta meg, és elvetette az 
uralkodó által jónak minősített intézke
désrendszert. Bírálta a feudális nemessé
get is, hogy az adott állapot bekövetkez
hetett, az új hivatalnoknemesség néze
teit pedig elvetette. Ugyanakkor, kora .té
teles vallásai ellen fordulva, a keresz
ténység közös vonásaira építve, új sza
badságvallás mellett foglalt állást.' 

Montesquieu értékrendszerének ural
kodó tényezője a jog. volt. Elméletében 
Isten a természettörvényeket mozgásba 
hozó első ok, jogszerű pedig az a rend, 
amely a természettörvényekhez igazított. 
E rend helyreállítására előtérbe helyezte 
a törvényszerűségek feltárását, a jog 
meghamisításának leleplezését. A jogsze
rű rendben a békeakarat az uralkodó, a 
háború a jogtalanság gyümölcse. A jog, 
mint természettörvény érvényesítésére, a 
békeállapot elérésére azonban elfogad
hatónak vélte az önkényuralommal szem
ben az erőszakos eszközök alkalmazását 
is. 

Az államról szólva értéktényezőinek 
minősítette a nemzeti sajátosságot, amely 
a környező természet, főleg a klíma hatá
sára kifejlődött szokások, szenvedélyek, 
előítéletek összessége. Az egyes európai 
államokat vizsgálva az elképzeléseinek 
megfelelő jogrendet Angliában vélte 
megtalálni. A háborút társadalmi ter
mékként tekintette. Véleménye szerint a 
belső és külső béke megvalósításának 
akadálya egyaránt az egyeduralom volt. 
Ha az államot a jogeszme szolgálatába 
állítják, és a nemzetközi kapcsolatokat is 
jogi úton rendezik, akkor ez kiküszöböli 
a háborús veszélyt. A jog megtestesítője, 
fenntartója és így a béke záloga az igaz

ságszolgáltatás. A hazaszeretetet á jogál
lam megteremtése fogja majd kiváltani 
az emberekből. :j 

A fenti nézetek alapján az egyes 'ál
lamformákat Montesquieu aszerint kate
gorizálta, hogy mennyire volt adott a 
lappangó háborús állapot. A demokrá
ciát úgy képzelte el, hogy a nép uralko
dik önmaga felett, maga alkotja a törvé
nyeket, nincs szükség kiválasztottakból 
álló népképviseletre sem, mert minden 
egyes egyénre az erény a jellemző; így 
biztosított a belső béke. Ha a szeretet 
nem egyesíti az állampolgárokat tökéle
tesen a közös törekvésekre, akkor az 
egyéni különérdekek miatt lappangó há
borús veszély jelentkezik, és szükség van 
képviseletre, létrejön az arisztokratikus 
társadalmi rend. A rendet a kiválasztot
tak egysége biztosítja. E folyamat erőtel
jesebb megnyilatkozása elvezet a mo
narchiához, ahol a rend a becsvágyon és 
ebből fakadóan a becsületen alapszik. 
Szélsőséges megnyilatkozás esetén a des
potizmus jelentkezik, ahol már teljesen 
hiányzik a jog és az önkéntesség, a rend 
alapja a félelem. Itt a belső béke már 
csak látszólagos, az önkénynek azonosan 
kiszolgáltatott állampolgárok forradal
makat robbantanak ki. Ez a folyamat 
kölcsönhatásban van azzal, hogy az állam 
megnagyobbodott. Demokratikus köztár
saságként ugyanis csak kis államok lé
tezhettek Montesquieu szerint, mivel a 
területi kiterjedéssel előtérbe kerülnek a 
különérdekek, vagyis a hódítás elvezet a 
demokráciától. Más oldalról megközelít
ve, az erőnövekedés gyengíti az államot, 
állandó veszéllyé teszi a polgárháborút. 
Ez ellen csak a törvényhozás, a végrehajtó 
hatalom és az igazságszolgáltatás elkülö
nítése segíthet, a hatalomnak ez a felosz
tása jelent megfelelő ellenerőt a nyers 
erőszak alkalmazása, egyáltalán az ellen
tétek harca ellen, miközben biztosított az 
értelem segítségével egyensúlyba hozott 
különérdekek elismerése is. 

Áttérve Montesquieu-nek a háborúról 
vallott felfogására, Pentti Airas kiemeli,, 
hogy a háború jogát a természetjogból 
vezette le. Természetesnék és igazságos
nak tartotta akár a jogrend védelmét, 
akár a jog terjesztését célzó támadást. 
Ugyancsak a természet oksági törvényé
ből levezetve, igazságosnak tartotta a 
hódítást is, amennyiben annak jogalapja 
a saját jólétről váló gondoskodás szük
ségszerűsége vagy a meghódított állam
ban a jogtalanság állapotának felszámo
lása. Ezek szerint a nemzetközi jogot a 
fegyverek érvényesítik, és igazoltak szá
mára korának gyarmatosító háborúi is. 
E szempontból nagyra becsülte á hadi 
erényeket. Mivel karában az állandó 
zsoldoshadsereg az uralkodó eszközévé 
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vált és állandó, súlyos adóterhet jelentett, 
a •milíciarendszer megteremtését tartot
ta kívánatosnak. Természetes hadsereg 
ugyanis a nép fegyverfogásra alkalmas és 
kész része, amelyet a közös cél elérésére 
felfegyverezitek, így a hadsereg szelleme 
azonos a nép szellemével, és a nép jog
akaratának az eszköze. 

Rousseau koncepciójával kapcsolatosan, 
a szerző elsőnek azt a vonást hangsúlyoz
za, hogy az állam alapvető értékének a 
szociális igazságosság megvalósítását tar
totta, miközben az egyenjogúságot az 
azonos születés elvéből vezette le. Kora 
társadalmi berendezkedését így termé
szetellenesnek minősítette, és a természe
tes emberi kapcsolatok helyreállítását 
tartotta elsődleges feladatnak. Ezt a ter
mészetes emberektől, a harmadik rendtől 
várta, amelyből maga is származott. Mi
vel pedig nézete szerint az egyszerű nép 
jobb a képzettnél, a nincstelen a vagyo
nosnál, a falusi a városinál, az alacso
nyabb rendű a magas állásúnál, a termé
szetest és jót olyan korban kereste, ami
kor még nem volt tudomány és művé
szet, tulajdon, város, szociális különbség. 
Az így meglelt ősállapotot békésnek tar
totta, mert a természetes önfenntartási 
ösztön mások segítségére késztetett, a 
szabadság törvénye uralkodott, az igaz és 
jó emberekből kerülték ki a vezetők. Ez
zel szembeállította a későbbi korokat, 
amikor a gondolkodás rossz szándékot 
szült, a kultúra kisajátítási vágyra ösz
tönzött, a vagyon megjelenésével a harci 
kedv az elnyomás biztosítására ösztön
zött, a földtulajdon terjeszkedési vággyal 
párosult, és állandósult az általános erő
szak állapota. A kormányzás a gazdagok 
akaratának végrehajtója lett, ez az el
nyomottakat állandó védekezésre kény
szerítette, azonban eddig minden kísér
letnél a jog szenvedett vereséget, mert 
az értelem az igazságtalansággal szövet
kezett. Ilyen előzmények után a háborút 
a természetellenes, öncélúvá vált gazda
sági tevékenységből vezette le. 

Az igazságtalan társadalmi állapotból 
az igazságosba való eljutást Rousseau a 
természethez való visszatéréstől, az igaz
ságos elosztástól, forradalmi szociális vál
tozástól várta. Az igazságos és így etikus 
cselekedet elérésére a nevelést kívánta 
előtérbe helyezni. A természetszerű tör
vényeknek az emberekre való alkalmazá
sa akkor lehetővé válik, a személyben 
meglevő jogokat kivetítik az államra, és 
a nép természetes szerződéssel egybetar
tozó szövetséges állampolgárokból álló 
szabad közösséggé válik. A társadalmi 
szerződés érvényre juttatását forradalom
tól várta. A közakarat érvényesítésére 
akkor pedig a nevelés mellett elfogadha

tónak minősítette a fegyverek szavat is. 
Mivel pedig a társadalmi szerződés a kö
zösség minden tagjának az egyenlősége 
mellett személye és vagyona biztosítéka 
is volt, véglegesen megszűnteti a lappan
gó háborús állapotot, megteremti a békét. 

A háború ezek szerint Rousseau-nál az 
igazságtalan társadalmi állapothoz tarto
zó érték volt, így minden korábbi hábo
rút igazságtalannak minősített. A köz
akarat szempontjából pedig értelmetlen
nek is tartotta ezeket a háborúkat, mivel 
szerinte azok a fejedelmek puszta hata
lomvágyából és nagyravágyásából fakad
tak. A háborúk eszközét jelentő állandó 
zsoldoshadsereget szintén elítélően tár
gyalta, miközben még a belső elnyomó 
funkciót is kiemelte. A társadalmi szer
ződés állapotát megteremtő forradalmi 
háborút azonban igazságosnak vélte, sőt 
az új állam számára szükséges terület 
megszerzésére irányuló támadó háborút 
is jogosnak és természetesnek ítélte. Az 
új államhoz kapcsolódó értékként foglal
kozott a hazafisággal, amelyet az emberi 
közösséghez való tartozás érzéséből veze
tett le, és amelyet állandó tevékenységre 
ösztönzőként legfőbb erőnek jellemzett. 
Ebből következően a hadsereg is a haza
fiság szellemében fogant, a közakarat 
végrehajtója, tudatosan cselekvők közös
sége. A hazafiság eltűnése a hanyatlás 
első nyilvánvaló jele. A történelmi ítélet
hozás az ilyen állam elleni hódító háború, 
amely vagy megújulásra ösztönzi, vagy 
meghódolásra kényszeríti. Ez a háború 
így az emberiség szempontjából igazságos 
jellegű. A jövendő háborúját könnyű csa
patok kisháborújaként képzelte el. 

i 

Snellman nézeteinek ismertetésére át
térve, Pentti Airas először azt hangsú
lyozza, hogy azok kialakulásában döntő 
volt koráinak történelmi változása: Finn
ország a svéd birodalomról leválasztva 
orosz uralom alá került. Ez különösen a 
nyugati tengerparti városok polgárságát 
érintette súlyosan, amelyből Snellman 
származott. Ezért jelentősen hatott rá a 
finn nemzeti kultúra és az oroszellenes 
háború népi hagyománya. így vált szá
mára értékközösséggé a nemzet. Ezzel 
'kapcsolatosan az volt a nézete, hogy a 
nemzet szabad létezéséhez szükséges 
erőinek a kifejtése, a létezésért vívott 
harc pedig valódi, vagy lappangó hábo
rút jelent. Ezeknek a háborúknak az 
eredménye vagy új nemzetek megszüle
tése, vagy a más népben való feloldódás
sal való nemzetté válás. Az eredménytől 
függetlenül jogosnak minősítette az egy-
nyelvűeknek a közös külső ellenség elle
ni háborúját. 

Ugyanis a történelem logikájából faka
dónak tekintette a nép belső1 fejlődése SÓ
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rán jelentkező pártharcokat. Csak a riem-
zetjog ellen irányuló csoportjog érdeké
ben való fellépést ábrázolta igazságtalan-
•nak és elvetendőnek. A nemzeti fejlődés 
szempontjából fontos értéknek minősítet
te a nemzeti kultúrát, amelynek a letéte
ményesei a művelt emberek. A szociális 
kérdést egyszerűen képzettségi kérdés
ként kezelte, a képzettség terjesztésétől 
várta a szociális kérdés .megoldását, az 
egyenjogúság és a nemzeti egység meg
valósulását. Bár a békés fejlődést tartotta 
mérvadónak, nem vetette el a forrada
lom jogosságát, ha a törvény helyett az 
erőszak uralkodott. A gazdasági kérdés 
háttérbe szorult Snellmannál, a gazdasá
got az egyéni igények kielégítésével azo
nosította. Mivel ebből a szempontból a 
paraszt lelkiismerete volt tiszta, őt tekin
tette a nemzeti önállóság legbiztosabb 
védelmezőjének. A polgárságot külkap
csolatai révén kozmopolitizmusra hajla
mosnak vélte. Ugyanígy kozmopolitizmus
hoz vezetőnek tartotta a vallásosságot. 

Az állam Snellman felfogásában mint a 
nemzet ténykedési formája jelenik meg, 
a más népekkel való kapcsolattartás esz
köze. Minden államformában a társadal
mi szerződés egy fejlődési formáját látta. 
Véleménye szerint a jog az állampolgár
tól eredt, és megváltoztathatta, ha pedig 
az államvezetés ennek ellenszegült, fel
léphetett ellene. A nemzetszellemnek 
megfelelőnek a szociális államot tartotta, 
ahol az államérdek, a haza jóléte és 
minden egyes társadalmi osztály java 
egybeesik. Ez az általános felvilágosultsá
got eredményező képzettség és. az ebből 
fakadó általános erkölcsösség révén lesz 
biztosított, miközben az állam kormány
zásában a nép egyre nagyobb része vesz 
részt. A kultúra azonban tökéletességre 
irányul, és ebbe beletartozik terjesztése 
is. 

Az államok így a nemzetek vetélkedé
sének jegyében összeütközhetnek, sőt 
csak háborúk révén válik egy nemzet fi
gyelemreméltó és tartós tényezővé. A há
ború ugyanis az egyedüli jogos döntés, 
hogy az emberi haladás szempontjából 
melyik nemzet az abszolút tehetségesebb. 
Igazságosnak azt a támadó háborút tar
totta, amely győzelemmel végzőidött, 
ugyanis a jobban fejlett nemzet terjesz
kedési törekvése a másik felébresztésé
vel az általános emberit szolgálta. A ha
zafiság a nemzeti örökség szeretete, a 
.nemzeti fejlődésre ösztönző akarat és 
cselekedet, ha az másokat is magával ra 
gadó, akkor hősiesség. A hazafiság és a 
nemzetszellem igazi iskolája az általános 
hadkötelezettségen alapuló hadsereg. 

A béke a nemzeteszme általánossá vá
lásához kötött, iákkor a nemzetek jogait 
nemzetközileg meghatározzák, egyenjo

gúságukat, azonos jogaikat és lehetőségei
ket általánosan elismerik. így elkerülhe
tővé válnak a háborúk, és adottá válhat 
a béke. Vagyis a valódi béke a nemzet-
eszme diadala és a szabadság eredménye. 

A liberális bölcselőkről szólva, a szerző 
elsőként azt a tényt emeli ki, hogy a te
kintély ellensúlyozására valamennyien az 
egyén szabadságát hangsúlyozzák, az 
egyént tekintik közösségalkotó értékté
nyezőnek. A szabadságfogalomban azon
ban már eltérések mutatkoznak. Ben-
tham eszmerendszerének az alapja az 
embernek saját hasznára irányuló igénye, 
amelyet másokéval egyeztetve lehet rea
lizálni. Rottecknél ezzel szemben a ter
mészeti törvényként érvényesülő, állan
dóan reformokat igénylő haladás az el
sődleges. A haladás nála egyúttal fel
emelkedés is, a jogtalanság felszámolása, 
az ellentmondások kiegyenlítése, az azo
nos jogalanyú állampolgárok közti kap
csolatok, valamint az állampolgárok és az 
államhatalom közti viszonyok szabályo
zása. Bentham nem látta szükségesnek 
ezeket a szabályozásakat, szerinte elégsé
ges az egyes emberek igényének egyez
tetése. 

Mindketten egyetértettek abban, hogy 
az általuk elképzelt ideális állapot egy
úttal a békét is biztosítja. Adott ugyanis 
a szabadság, hogy az egyének helyesnek 
tekintett módon cselekedjenek, ez pedig 
egyúttal jogegyenlőséget teremt, és meg
akadályozza az egoizmus érvényesülését. 
Az ideális állapot megvalósítását az 
egyén jogaiért vívott felvilágosító és pro-
pagandaharccal, ennek eredményeként új 
törvények alkotásával, vagyis reformpoli
tikával képzelték el. A jogi szabályozást 
szükségesnek vélték, hiszen az egyén sza
badságának határt szab a mások szabad
sága, a szabadságok közti összecsapást 
így lehet elkerülni, és így biztosított a 
béke. Az általános szabadságon belül az 
egyének szabadságáról az államférfiak
nak kell gondoskodni ok. Az egyes állam
polgárok számára azonban elegendő, ha 
saját javukat követik, és ennek megfele
lően igyekeznek akaratukat megvalósíta
ni. Aki ennek a kötelességének nem tesz 
eleget, az a társadalom ellensége. Mivel 
pedig az egyén igénye a biztonságra tö
rekvés, amelynek alapja a vagyon, a va
gyontalan és az aszkéta a társadalom el
lensége. Az azonos mértékű vagyonelosz-
tás és a mind nagyobb biztonságra törek
vés között is ellentmondás feszül. Ezt 
azonban feloldja, ha az egyének kölcsö
nösen az elérhető legnagyobb haszonra 
törekednek, és akkor még az állam be
avatkozása is elkerülhető. 

Erre a belátásra, az önmagán való 
uralkodásra és törekvéseinek saját meg-
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szabta határ kitűzésére a magas szintű 
műveltséggel rendelkezőik képesek, ezért 
fontos kérdés a képzettség szintjének 
emelése, lehetőleg az egyes ideológiák be
folyását kiküszöbölő kötelező áljami isko
lai oktatás, de a közvéleményt befolyáso
ló egyéb eljárás révén is. A művelt á l 
lampolgárok annyi szabadságot és egyen
lőséget kívánnak, amennyit békés és tör
vényes úton az állam biztosítani tud. 

A jogállam ellensége azonban a libe
rálisok szerint a proletár-demokrata 
irányzat, mivel a szegények nem értik 
meg, hogy életükhöz szükségszerű a gaz
dagok léte. A jog mögött ezért erőnek 
kell lennie, hogy a lázadásra hajlamosa
kat a közakarat erővel kényszeríthesse a 
törvények megtartására. Bár a külkap
csolatokat nemzetközi törvények megal
kotásával ugyancsak biztosítottnak vél
ték, mégis szükségszerűnek látták, hogy 
készüljenek veszélyhelyzetre, és állandó 
hadsereget kívántak fenntartani, bár ala
csony létszámon. A proletár-demokrata 
irányzat és a külső ellenség elleni hábo
rút egyaránt igazságos, védelmi jellegű
nek minősítették, még a preventív táma
dás esetén is. Igazságtalannak tartották 
ezzel szemben az abszolutizmus háborúit, 
a vallásháborúkat és a forradalmi szen
vedélyből fakadó háborúkat! Az igazsá
gos háború minden állampolgár érdeké
ben álló, ezért valamennyiöknek egy
aránt viselnie kell a terhét pénzügyi és 
védkötélezettségi téren egyaránt. Ez há
ború esetén milíciajellegű néphadsereget 
feltételez, amelynek a magja a kislétszá-
mú állandó sereg, szelleme pedig a pol
gári erényekből táplálkozik, így képes 
megvédeni a jogot és szabadságot és 
helyreállítani a békeállapiotot. 

Pentti Airas végül a tudományos szo
cializmus eszmerendszerét vizsgálja. Már 
bevezetőben kiemeli, hogy az eddig tár
gyaltaktól eltérően viszonylag egységes 
eszmerendszerről van szó. Ennek uralko
dó értéktényezője az elnyomók és elnyo
mottak" dualizmusa. Az elnyomás tapasz
talása, az ettől való szabadulás igénye ál
landó, ezért fontos helyet foglal el a harc, 
sőt a politika közvetlen folytatását jelen
tő háború is. De másrészt a háború, mint 
a többlettermelés és annak kisajátítása 
következményeként létrejött osztályel-
nyomás velejárója is jelen van. 

Mivel a proletariátus a tulajdonviszo
nyok és termelési viszonyok ellentmon
dásának kiküszöbölése érdekében a tudo
mány segítségével egy utolsó háborúra 
készült, fontos volt a korábbi háborúk 
elemzése Marx és Engels számára. Kora 
háborúit is ilyen szempontból elemezte 
ez a két gondolkodó, és ítéleteiket is ía 
szocialista forradalom szempontja hatá

rozta meg. így a krími háborútól Orosz
ország vereségét, a túlhaladott abszolu
tizmus bukását vártak. A nemzeti kérdést 
ugyancsak a szocialista stratégia alapján 
mérlegelték. Rendkívül pozitívan értékel
ték 1848/49-ben a magyar szabadsághar
cot, míg élesen elítéltiék az osztrák abszo
lutizmust támogató szláv nemzeti mozgal
makat. Ebből fakadóan nem alakulhatott 
ki egységes állásfoglalásuk a nemzeti ha
zafiság értékével kapcsolatban. A szocia
lista hazafiságot pedig nem fogalmazták 
meg. Az állaim ugyanis nézetük szerint 
az osztálytársadalmakkal együtt eltűnik. 
Addig a íproletariátus szűkebb hazája a 
szocializmus megteremtéséért küzdő párt, 
az iránt viselkedik vonzódással, odaadás
sal. 

Marx szerint a tudományfejlesztéssel 
és az abszurditásig vitt osztályharccal a 
burzsoázia eljuttatta a társadalmat a küz
delem végső szakaszába. A proletariátus 
ellen szövetkezett még legyőzött ellensé
gével, a nemességgel is. A proletariátus 
az igazságos történelmi ítélet szélsőséges 
megnyilatkozására, a világforradalomra 
készül. Engels elemzése kiimutatta, hogy 
a proletárhadsereg erkölcsi fölényben 
lesz, és új hadvezetési elveken fog ala
pulni. A világforradalom a tudományos 
szocializmus bölcselői szerint szükségsze
rűen bekövetkezik, mert a burzsoázia ál
tal kifejlesztett termelőerők annyira 
megszaporodtak, hogy nem képes felet
tük uralkodni, és ugyanakkor olyan er
kölcstelen gátlástalansággal élvez mások 
nyomora révén mértéktelen anyagi java
kat, hogy az elviselhetetlen, a proletariá
tus számára. A döntő harcra készülődés 
során meg kell teremteni a proletariátus 
egységét, majd munkáshadsereggé kell 
szervezni, miközben a legközelebbi cé
lokért is politikailag szervezetten kell 
fellépni. A szocialista értékközösség, a 
harci szervezet a párt, amelyet a politi
kai hatalom megszervezésére törekedve, 
a kiválasztottakból és a vezetésre elhiva
tottakból nemzeti egyységekben, de nem
zetközi méretben kell létrehozni. A for
radalom előkészítése idején a burzsoázia 
minden támadását sztrájkokkal, szabo-
tázsokfcal, politikai akciókkal vissza kell 
verni. A forradalom ideje akkor jön el, 
ha a helyzet a végsőkig kiéleződött, és a 
proletariátus kész az utolsó összecsapás
ra. Mivel ía burzsoázián belüli ellentétek 
is a végsőkig kiéleződtek, Marx kezdet
ben ezt egy világháború következményé
nek tartotta, később Engelsszel együtt az 
osztályharc végsőkig fokozódásától várta. 

Marx és Engels 'megkülönböztette az 
igazságos és igazságtalan háborút. Előb
binek az osztályküzdelmet és a nemzeti 
önvédelmet, míg utóbbinak a hódítást és 
a hódítás megtartásáért vívott küzdelmet 
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minősítették. Vizsgálták az egyes hadse
regeket, 'és felismerték, hogy a hadsereg 
igazodik az uralkodó társadalmi osztály 
igényéhez, a háború pedig a mindenkori 
termelési szint függvénye. A fejlődés 
utolsó fokát jelentő általános hadkötele
zettséget üdvözölték, mert a proletariátus 
is elsajátíthatja a fegyveres küzdelem sa
játosságait. A szociializmusban azonban a 
milíciát tartották célszerűnek. A burzsoá
zia elleni forradalmi háborúban minden 
eszközt és eljárást elfogadhatónak tartot
tak. Engels különösen sokat foglalkozott 
a gerillahadviseléssel. Ezzel kapcsolato
san elemezte, milyen személyiségjegyek 
tesznek valakit vezető egyéniséggé. A 
csapatszellemmel kapcsolatosan kiemelte, 
hogy nem elegendő, ha a forradalmi had
sereg tagjai ismerik a háborús célkitűzé
seket, ezt magukénak kell tekinteniök, és 
készen kell állmok, hogy akár életük fel
áldozása árán is kivívják a győzelmet. 
Ebbe az irányba hat a közös 'kiképzés és 
a hadilhelyzetre vonatkozó állandó, őszin
te tájékoztatás. 

Ami a békét illeti, a tudományos szo
cializmus megteremtői elkerülhetetlen
nek látták az osztály nélküli társadalom 
megteremtését megelőző végső küzdel
met, majd a proletárdiktatúra kényszerét 
a legyőzöttekkel szemben. Igazi békét 
csak ezt követően, a szocializmus végle
ges diadalától, az osztálynélküli társada
lomtól vártak. Ezért elvetették a polgári 
pacifizmust. 

összegző fejezetében a szerző kiemeli, 
hogy az újkori eszmeáramlatok a hábo
rús célok és háborús okok vizsgálatakor 
óhatatlanul történelmi jelenségekbe üt
köztek, amelyek erős akaratreakciókat 
váltottak ki, ezek pedig a közös értékíté
let alapján egy-egy, az emberi tetteknek 
meghatározott célt adó, vezető egyéniség 
körüli történelmi egységeikké egyesülték. 
Ezek az értékkörök mind magukat tekin
tették az emberi élet tulajdonképpeni 
történelmi alapjának. Valamennyinél az 
értékalap reálisan kimutatható igények
ből származott, jellegzetességük pedig az 
adott történelmi helyzetet tükrözte, és ez 
a jellegzetesség határozta meg az érték
irányzat fejlődési logikáját. Az értékkört 
egyesítő lényeges tényezővé az együtte
sen elismert elvek és normák rendszere 

vált, ez tudta érzelmi töltetként aktivi
zálni az állaim kisajátítására. Ennek fo
lyamán az értékkör saját belső törvényeit 
kiterjesztette az összes állampolgárra, 
amely számukra ugyanúgy kényszerként 
jelentkezett, mint volt az értékkör tagjai 
számára a korábbi állami törvényrend
szer. Minden értékközösség a természet
jogot és a szabadságot hirdette, egyúttal 
hadat üzent iaz uralkodó értékcsoportok
nak, és így megnőtt számára a háború 
szerepe. Két értékközösség harca a főér-
ték súlyának növekedéséhez, a többi ér
ték alárendelődéséhez, ennek tükröződé
seként hatalmi koncentrációhoz vezetett. 
A belső harc megvívása után minden ér
tékirányzat kifelé vált terjeszkedővé. Az 
értékközösségek tagjai ugyanis az erő 
tárgyának érezték magukat, és a viszo
nyokat erőszakosan igyekeztek megvaló
sítani, miközben békeszándékukat nyil
vánították ki, és a háborúért a felelőssé
get a szemben álló értékközösségre hárí
tották. Ezt a háborút a saját oldalukról 
a jog megvalósítására való törekvésnek 
tekintették, és ennek elérésére toboroz
tak a mozgósított értékközösségből had
sereget. Valamennyi itt tárgyalt értékkö
zösség azt hirdette, hogy az általa folyta
tott küzdelem az utolsó háború, és győ
zelme a béke eljövetelét eredményezi. 

Miként ebből a rövid ismertetésből 
nyilvánvaló, Pentti Airas hatszáz oldal
nál vaskosabb monográfiájában rendsze
res áttekintést adott az újkori eszme
áramlatokról a háború és béke kérdésé
nek történelmi szempontú egykori tár
gyalása alapján. Elemzéseit, összehason
lításait a kívülálló, pontosabban a vala
mennyi irányzat fölött álló tudós tárgyi
lagosságával rögzítette, az értékelő ítéle
tektől mindvégig gondosan tartózkodott. 
A következtetések levonását az olvasóra 
bízta. Azonban így is rendkívüli teljesít
ményt végzett el, amikor e művével a 
felvilágosult abszolutizmus, a francia fel
világosodás, a nacionalizmus, a liberaliz
mus és a tudományos szocializmus óriási 
irodalmában a háború és béke történel
mi értékelésével kapcsolatosan tükröződő 
nézeteket közvetítette a mai olvasónak. 
Ennél többre ezúttal a recenzens sem 
vállalkozhatott. 

Zachar József 
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A folyóirat első száma az évforduló al
kalmából külön tanulmányokban vizsgál
ja a tüzérség, a harckocsi-alakulatok, a 
műszaki csapatok, a híradósok és a légi-
deszantcsaipatok tevékenységét a moszk
vai csatában. Ezek közül D. Szuhorukov: 
„A légi deszant csapatok" c. tanulmányát 
(1982. 1. sz., 37—43. o.) emeljük ki, mivel 
ezeknek a tevékenységévél a szakiroda
lom viszonylag kevesebbet foglalkozott. 

A mozgékony légideszaintcsapatok 
mind a védelmi, mind pedig a támadó 
hadműveletekben érzékeny csapásokat 
mérték az ellenségre. 

Nagyon tanulságos a Főhadiszállás tar
talékában lévő 5. légideszant-hadtest csa
pataiinak harctevékenysége Mcenszk alatt 
1941 Októberében. A hadtest azt a fel
adatot kapta, hogy tartóztassa fel Gude-
rian páncélos csapatainak előrenyomulá
sát az orel-tulai irányban,, és biztosítsa 
D. Leljusenko 1. gárda-lövészhadtestének, 
valamint a 4. és 11. harckocsidandárok
nak az. összpontosítását. 

Először a 201. légideszantdandár 2. 
zászlóalja került szembe az ellenséggel, 
amelyet az Orjol alatti repülőtéren októ
ber 3-án szállítottak le. Ugyancsak ezen 
a napon lépett harcba az Optuha repülő
terén leszállt 3. zászlóalj. Optuha alatt át
vágták az Orjol—Mcenszk autóutat és 
szilárdan tartották magukat. Október 4-
én Mcenszk körzetében leszállították a 
201. dandár 1. zászlóalját és a 10: légide-
szantdandárt. Ugyanezen a napon érke
zett Mcenszk alá Katukov 4. harckocsi
dandárja, 5-én estére befejezték a kira
kodást az 1. gárda-lövészhadtest, a 11. 
harckocsidandár és a 132. határőrezred 
csapatai. A következő napokban a 
deszantosok ezekkel az alakulatokkal 
együtt elkeseredett harcokat folytattak, 
nagy veszteségeket Okoztak az ellenség
nek és lelassították az előrenyomulását 
Tula relé. 

Október 17-én az 5. légldeszant-hadteSit 
csapatait kivonták a «harcból, vasúton és 
gépkocsikon átdobták Podolszk körzeté
be, ahol a 43. hadsereg csapataival 
együtt találkozőharcokat folytattak, csa
pásokat mértek az ellenség szárnyaira 
és hátába. 

A Moszkva alatti támadó harcok és az 
általános támadás idején a Főhadiszállás 
a légideszantcsapatokat átadta a fron
toknak, amelyek ezeket harcászati és 
hadműveleti deszantok formájában, vala

mint a frontok más csapataival együtt 
használták fel. 

Az ellentámadás idején az első harcá
szati deszantot a Nyugati Front parancs
nokának, G. Zsukovnak a parancsára 
dobták le 1941. december 15-re virradó 
éjjel. December közepére a 30. és 1. csa
pásmérő hadsereg átkarolta az ellenség 
klini csoportosítását. A németek, félve a 
bekerítéstől, elkezdték a visszavonu
lást Kimből Volokalamszk irányába, az 
egyetlen kezükben maradt úton. Ide dob
ták le a 214. légideszaaitdandárt, amely 
átvágta a Klin—Volokalamszk országutat, 
megsemmisítette a hidakat, az összekötte
tést. Az ellenség kénytelen volt hátra
hagyni a technikát és földutakon vissza
vonulni. Csak egyes csoportoknak sike
rült kivágni magukat Klin alól. A deszan
tosok 6 napig tevékenykedtek az ellenség 
hátában, majd csatlakoztak a támadó 
front csapataihoz. 

1942 januárjának második felében a 
Nyugati Fronton végrehajtották a 20.1. lé
gideszantdandár 1. és 2. zászlóaljának és 
a 250. lövészezrednek a deszant ját. A cél 
az volt, hogy elősegítsék az 1. gárda-lo
vashadtest sikeres támadását, biztosítsák 
a 33. hadsereg előrenyomulását és segít
sék az erős juhnovi—mjatlevi csoporto
sítás szétzúzását. Január 18 és 19-re vir
radó éjjel a 201. légideszantdandár 
zászlóaljai leszálltak a Szmolenszki terü
leten, leszállópályát készítettek a repülő
gépeknek, amelyek 3 éjszaka (Jan.. 20., 21., 
22.) átszállították a 250. lövészezred csa
patait. A csapatok súlyos harcokat vív
tak, átvágták a Juhnov—Vjazma utat, 
majd január 28-án csatlakoztak a támadó 
csapatokhoz. 

Hasonlóképpen sikeresek voltak a töb
bi harcászati deszantok is. 

Komoly tanulságokkal jártak a nagy
méretű légi deszantok is. 1942. január 
15-én a Főhadiszállás úgy döntött, hogy 
az ellenség vjazmai csoportosítása beke
rítésének befejezéséhez, amit a KaTnyini 
és Nyugati Front kezdett el, leszállítják 
a 4. légideszant-hadtestet Vjazimától ^él-
nyugatra azzal a feladattal, hogy vágja 
át a Vjazma—Szmolenszk vasútvonalat 
és autóutat. A hadtestparancsnok úgy 
döntött, hogy először a 8. dandárt szál
lítja le, s elsőként ennek a 2. ejtőernyős 
zászlóalját. A zászlóalj leszállítása január 
27-én kezdődött, de a hajózó személyzet 
rossz tájékozódása miatt a megadott kör-
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zettől 15—18 km-rel délre ment végbe és 
a zászlóalj szétszóródott egy 20—25 km 
sugarú körben, ami 'megnehezítette a 
gyülekezést és a ledobott fegyvereik ösz-
szeszedését, A kapcsolat a zászlóaljjal 
megszakadt. A továbbiakban a felszálló 
repülőtér elleni támadások miatt a dan
dár átszállítása csak éjjel történt, de a, 
korábbiakhoz hasonlóan pontatlanul. En
nek következtében az alegységek nagy 
területen szóródtak szét. Január 27. és 
február 2. között csak 2100 embert tudtak 
leszállítani. A deszantosok a kedvezőtlen 
körülmények ellenére azonnal elkezdték 
a feladatok végrehajtását. A dandár sok 
helyőrséget vert szét, a 3. zászlóalj pedig} 
diverziós tevékenységet folytatott a Vjaz-
ma—Szmolenszk vasútvonalon és autó
úton. 

Január végén, február elején a 8. légi-
deszantdandár tevékenységének körze
tébe kezdtek megérkezni az-1. gárda-lo
vashadtest előőrsei. A dandár ennek a 
hadtestnek a kötelékében lefogta az el
lenség erőit Dorogobuzs és Vjazma kör
zetében. Mivel a „Közép" hadseregcso
port alapvető erőit bekeríteni nem sike
rült, annak ellenére, hogy az ellenség há
tában komoly erők tevékenykedtek, cél
talannak látszott a 4. iégideszant-hadtest 
további erőinek leszállítása. A Főhadi
szállás február 16-i direktívája azt a fel
adatot tűzte ki, hogy a Kalinyini és Nyu
gati Front összes erőit mozgósítsák a 
„Közép" hadseregcsoport szétverésének 
befejezéséhez. A szovjet parancsnokság 
úgy döntött, hogy a juhnovi csoportosítás 
szétzúzásához a Nyugati Front megsegíté
sére ledobják a 4. légideszanit-lhadtestet 
(a 8. dandár nélkül) Juhnovtól nyugatra. 
A deszant felszállása a Moszkva környé
ki repülőterekről, többek közt a "Vnuko-
vói repülőtérről történt. A szállítóeszikö-
zők kis száma és a rossz időjárási viszo
nyok miatt az átszállítás 6 éjjel történt. 
Február 27-re 612 felszállást hajtottak 
Végre, leszállítottak 7373 embert és 1525 
málhacsomagot fegyverrel, lőszerrel, élel
miszerrel, stb. 

A hadtest támadása február 25-én a 
hideg, havas tél miatt lassan indult. A 
csapatok, az ellenség szervezett védelmét 
leküzdve február 28-ra 20—25 km-t nyo
mult előre a támadó 50. hadsereg irányá
ba. Az 50. hadsereg azonban nem tudta 
leküzdeni az ellenség ellenállását a "Var
sói autóúton, ezért a 4. hadtest kénytelen 
volt átmenni védelembe és védelmi har
cokat folytatni április közepéig. Később 
egyesült az 1. gárda-lovashadtesttel, 
amelyhez már korábban csatlakozott a 
4. hadtest 8. dandárja, és közösen 1942.-
június 24-ig tevékenykedtek az ellenség 
hátában. Akkor kitörtek és egyesültek a 
Nyugati Front 10. hadseregével a Kaluga! 

terület Kirov városától északra. Hat hó
nap alatt 600 km-es utat tettek meg az 
ellenség hátában, megsemmisítettek 15-
ezer ellenséges katonát. 

A 4. Iégideszant-hadtest tevékenysége 
Vjazma és Juhnov alatt a vjazmai légi-
deszant-hadművelet nevet kapta. Ez volt 
a szovjet hadművészet történetének első 
ilyen jellegű hadművelete. Az előkészítés 
és leszállítás bonyolult téli körülmények 
között, éjjel törtónt. A legnagyobb gondot 
a szállítás okozta. Az egyszeri átszállítás
hoz több mint 600 repülőgépre lett volna 
szükség, de csak 64-et tudtak odairányí
tani, így az átszállításhoz 10 napra volt 
szükség, aminek következtében a várat
lanság tényezője elveszett. 

Csaknem teljesen hiányzott a légi biz
tosítás. Nem volt jól megszervezve az 
együttműködés a támadó csapatokkal. 

Nagy feladat hárult az egészségügyi 
szolgálatra. Több mint három ós félezer 
sebesültet kellett kezelni, akiknek két
harmada visszatért az egységéhez. Több 
mint 800 sebesültet kellett légi úton eva
kuálni. 

Ugyancsak a fenti téma részét képezi 
V. Perezsogin: „A partizánok együttmű
ködése a csapatokkal a moszkvai csatá
ban" c. tanulmánya (1982. 2. sz., 27— 
32. o.). A kommunista párt szervező mun
kájának eredményeként a partizánmoz
galom a háború első napjaitól kezdve 
szervezett és tervszerű volt. A Kalinyini, 
Moszkvai, Szmolenszki, Arjoli, Tulai te
rületen és a Kurszki terület megszállt r é 
szén több mint 26 ezer partizán tevé
kenykedett. A Moszkva alatti ellentáma
dás idején ugyanezen a területen számuk 
már 40 ezerre emelkedett. Harcukat az 
illegális területi, járási és városi pártbi
zottságok irányították. 

A frontoknál és a hadseregeknél a 
szervezést és az irányítást közvetlenül a 
katonai tanácsok végezték. 1941 augusz
tusa—szeptembere folyamán a frontok 
politikai főnökségén osztályokat, a hadse
regeknél pedig részlegeket hoztak létre,, 
amelyek irányították a megszállt terüle
teken maradt lakosság, az ott tevékeny
kedő partizánok és hadsereg-alakulatok 
közötti pártpolitikai munkát. A területi 
pártirányítási és a katonai irányítási 
szervek szoros kapcsolatban voltak egy
mással. A területi pártbizottságoknak 
képviselői voltak a politikai főnökségek
nél, s emellett sok területi titkár tagja 
volt a frontok, hadseregek katonai taná
csának. 

Az együttműködés megszervezésének 
leggyengébb láncszeme a híradás volt. 
Kevés volt á hordozható rádióadó és ve
vőkészülék, ezért a (partizánok főként 
küldöncök útján tartatták a kapcsolatot 
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a csapatokkal, akik rendszeresen átjártak 
a fronton. Azok a partizán alakulatok, 
amelyek mélyen az ellenség hátában har
coltak, gyakran csak általános direktívák 
alapján tevékenykedtek. Az arjoli terü
leten tevékenykedő 72 partizán alakulat 
közül csak háromnak volt rádiója. A 
Brjanszki Front parancsnokságának és az 
arjoli területi pártbizottságnak az utasí
tásait több mint 100 küldönc hordta át 
az arcvonalon. 

A partizánok azzal is nagy segítséget 
nyújtottak a hadseregnek, hogy adatokat 
szereztek a csapatok, törzsek, repülőte
rek, raktárak elhelyezkedéséről. A meg
szerzett dokumentumokat, vázlatokát, el
fogott katonákat átküldték az arcvona
lon. Az ellentámadás kezdetére az arjoli 
partizánok adatokat gyűjtöttek és adtak 
át a szovjet parancsnokságnak az ellen
ség 148 elhelyezkedési körletéről, több 
tucat repülőtérről, törzsekről. A tulai 
partizánok adatokat szolgáltattak a gépe
sített alakulatok 365 gyülekezési pontjá
ról, 34 javító 'és töltőállomásról, 16 repü
lőtérről, sok törzsről, tüzelőállásról, stb. 

A Nyugati Front parancsnoka 1942 áp
rilisában jelentette a Legfelsőbb Főpa
rancsnoknak, hogy 51 partizáncsoporttal 
van kapcsolatuk, melyeknek soraiban kb. 
19 ezer ember harcol. Az irányításukra 
törzseket hoztak létre. 

A Kalinyini Front támadó csapataival 
a Kalinyini, Szmolenszki és Vityebszki 
terület több mint 70 partizánosztag mű
ködött együtt. 1942. januárjában, amikor 
a Szmolenszki területre ért az 1. gárda
lovashadtest és légideszantot szállítottak 
le, a területén 67 partizánoszitag tevé
kenykedett 17 ezer emberrel. Az együtt
működés végig fennmaradt, amíg a regu
láris csapatok az ellenség hátában tevé
kenykedtek. A követelményeknek meg
felelően változott a szervezeti felépítés. 
A sok, különálló paritzáncsoport helyett 
nagyobb alakulatokat hoztak létre: a V. 
I. Voroncsenko hadosztályt (5200 harcos), 
a Sz. Lazo partizánezredeket (2100 har
cos), a Vörös Hadsereg 24. évfordulója 
nevű ezredet (2300 harcos), stb. 

A' partizánok a lovashadtesttel és a 
deszantosokkal való öthónapos együttmű
ködés alatt támadásokat folytattak, ellen
séges támadásokat vertek vissza, törzse
ket, helyőrségeket vertek szét, tönkretet
ték a hírközlést, stb. 

Mivel a 7 ezer főt számláló szovjet 
csapatok hosszú ideig tartózkodtak az el
lenség hátában és súlyos harcokat vívtak, 
szükség volt feltöltésre, lőszer- és fegy
ver-utánpótlásra, élelmiszerre és takar
mányra. Ezeknek a feladatoknak a meg
oldásában nagy segítséget nyújtottak a 
partizánok és az illegális pártszervek. 
Amikor a Nyugati Front parancsnoksága 

megengedte Bjelov tábornoknak, a lovas
hadtest parancsnokának, hogy hadosztá
lyait a partizánok és a megszállt terület 
lakossága köréből töltse fel, 11 ezer em
ber lépett be a reguláris egységekbe. 

A Moszkva alatti hat és félhónapos sú
lyos harcok idején a Kalinyini, Szmolen
szki, Moszkvai, Tülai, Arjoli és részben 
a Kurszki terület partizánjai megsemmi
sítettek több mint 30 ezer katonát és-
tisztet, több mint 2 ezer teherautót rako
mánnyal együtt, több mint 200 páncélost 
és páncélautót, kb. 70 löveget, 66 repülő
gépet, felrobbantottak 170 lőszer-, fegy
ver- és élelmiszerraktárt, több mint 400 
hidat az ellenség összekötő vonalain, k i 
siklattak 40 vasúti szerelvényt. 

A 3. szám tudományos közlemények 
rovatából említést érdemel A. Zsilin: „Az 
orosz hadsereg 1917 nyári támadása az 
antant katonapolitikai terveiben" (1982. 
3. sz., 59—66. o.) c. tanulmánya. Az 1917 
ínyári támadás lényegében az utolsó nagy* 
támadó hadművelet volt a keleti fronton. 
Bár ezt a hadműveletet már sok szem
pontból feldolgozták, még nincs megvilá
gítva az, hogy milyen szerepet játszott az 
antant katonapolitikai terveiben. A táma
dást bonyolult és ellentmondásos körül
mények között készítették elő, amikor a 
két és féléves háború következtében, 
mindkét szembenálló félnél komoly ne
hézségek kezdtek mutatkozni. 

Az antant-hadseregek képviselőinek 
1916. novemberi Chantilly-i konferenciá
ján kidolgozták az 1917. évi hadjárat ál
talános tervét. Megegyeztek abban, hogy 
a nyugati front lesz a fő front, ahol ki 
fognak bontakozni a befejező1 hadműve
letek, de ugyanakkor nagy szerep jutott 
az orosz hadsereg támadásának is,, 
amelynek le kellett kötni az ellenség e re 
jét, meg kellett akadályozni azt, hogy né 
met csapatokat dobjanak át a nyugati 
frontra. 

Az orosz támadás terve hamarosan el
készült és II. Miklós 1917. január 24-én 
jóváhagyta. A terv szerinit a Délnyugati 
Front mérte a főcsapást a 11. és 7. had
sereg erőivel Lvov általános irányban. A 
Román Front azt a feladatot kapta, hogy 
a támadás menetében foglalja el Dob
rudzsát, iaz Északi és Nyugati Frontnak 
pedig -'kisegítő csapásokat kellett mérni. 
A konferencián megállapított februári 
időpont nem volt reális, ezért az angol) 
kormány javaslatára január—február fo
lyamán újabb konferenciát tartottak ez
úttal Pétervárott.-Hosszas vita után úgy 
döntöttek, hogy a támadást április 1. és 
legkésőbb -május 1. között kell elkezdeni. 

Az orosz parancsnokság igyekezett a 
szövetségeseket rábírni a hadsereg szük
ségleteinek részben való pótlására. Az 
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1917. évi utánpótlást 35 ezer lövegben ha
tározták meg, amelyből 16 ezret külföld
ről kívántak beszerezni. Szükség volt sok 
repülőgépre, repülőmotorra, puskára, lő
szerre stb. A konferencián kiderült, hogy 
az orosz igényeket nem fogják teljesíteni. 
A szállítások összmennyiségét a kért 10 
millió tonna helyett 3,4 millió tonnában 
határozták meg. 

A petrográdi konferencia 1917. február 
7-én fejeződött be, és három hét múlva 
lezajlott a februári polgári-demokratikus 
forradalom. Kétségessé vált, hogy Orosz
ország és fegyveres erői részt tudnak -q 
még venni ia háborúban. 

Mikor az Ideiglenes Kormány a háború 
folytatása mellett döntött, elkezdték 
a támadás előkészítését. A főhadiszállás 
március 18-i értekezletére azonban vilá
gossá vált, hogy a hadsereg nem képes 
megkezdeni a támadást a tervezett idő
ben. Az antant azonban egyre sürgette a 
támadást, most már nemcsak 'katonai el
képzelések miatt. Az orosz forradalom 
hatást gyakorolt ezen országok hadsere
geire és belső helyzetére is. Ezért a fron
ton indított támadás támadást jelentett a 
forradalom ellen is. A támadás kikény
szerítésére felhasználták az összes lehe
tőségeket. A hadsereg hangulata azonban 
rendkívül rossz volt. A parancsnokok vé
leménye szerint legfeljebb 1917 júliusá
ban lehetett elkezdeni a támadást. 

A nagy készülődés ellenére sem az 
Ideiglenes Kormány, sem a szövetségesek 
nem nagyon bíztak a támadás sikerében. 
Kerenszkij, aki a támadás előtt megláto
gatta a frontot, a nagy erő- és eszköz-
összpontosítás ellenére kénytelen volt ki
jelenteni a főhadiszálláson: „Nem hiszek 
a támadás sikerében." Hasonló volt az 
angol hadsereg képviselőjének a véle
ménye is. 

A későbbi események igazolták ezeket 
az aggodalmakat. Igaz, hogy a 3. hadse
reg a támadás első napjaiban (június 23— 
30.) bizonyos harcászati sikereket ért el, 
de a megfelelő tartalékok hiánya és a 
német, valamint osztrák—magyar csapa
tok erősödő ellenállása (miatt a támadás 
leállt. Franciaország és Anglia tétlenke-
dése következtében a német parancsnok
ság viszonylag gyorsan tudott csapatokat 
átdobni a nyugati frontról. Nagy csopor
tosítást hoztak létre és július 6-án ellen
támadásba mentek át. Az orosz csapatok 
nem tudtak feltartóztatni az ellenség tá
madását és nagy veszteségeket szenvedve 
megkezdték a visszavonulást. 

A negyedik számban B. Nyevzorov: 
„Mire kell ez a hazugság" c. írása (1982. 
4. sz., 48—52. o.) a polgári történetírás 
moszkvai csatával kapcsolatos hamisítá
saival foglalkozik. A moszkvai csata je

lentőségével, amely a fordulat kezdetét 
jelentette a háború menetében, sok mo
nográfia foglalkozik. Az ellenség veszte
ségei 1941. október 1. és 1942. március 31. 
között csupán emberben 567 ezer főt tet
tek ki. 

A fasiszta Németország vezetőit a bal
sikert időjárási viszonyokkal magyaráz
ták. Hitler szerint a német csapatok elő
renyomulását az utak járhatatlansága, a 
rendkívüli hideg akadályozta. Ezzel a né
niét vezetők megvetették a hamisítások 
alapját. A továbbiakban folytatták ezt a 
megvert tábornokok, majd a polgári tör
ténészek. A hamisítás három területen 
folyik: elhallgatni a csata jelentőségét és 
egy sorba állítani olyan harci tevékeny
ségekkel, amelyeket az angol—amerikai 
csapatok másodrendű arcvonalakon foly
tattak; csökkenteni a szovjet hadművé
szet eredményeit; meghamisítani a szov
jet főváros ellen támadó fasiszta csapa
tok vereségének okait. 

A mai hamisítás alapja a világháború 
,,döntő csatáinak elmélete", amelyek alap
jában véve ott játszódtak le, ahol a szö
vetségesek harcoltak. Ezzel csökkenteni 
igyekeznek a szovjet—német arcvonal je
lentőségét. H. Baldwin pl. a „Megnyert és 
elvesztett c sa ták . . . " c. könyvében a má
sodik világháború 11 nagy csatája közé 
be sem veszi a moszkvai csatát. Liddel 
Hart ,,A második világháború" c. könyvé
ben a 650 oldalból néhány sort szentel a 
moszkvai csatának. 

Meg kell mondani, hogy a 70-es évekj 
történetírása a kritikai észrevételek ha
tása alatt már kénytelen elismerni a 
moszkvai csata jelentőségét. Ugyanaz a 
Baldwin új könyvében már azt írja, hogy 
a moszkvai csata „kétségtelenül forduló
pont volt a második világháborúban, sőt 
nagyobb mint Sztálingrád." K. Rein
hardt-nyugatnémet történész a „Fordulat 
Moszkva alatt" c. művében arra a követ
keztetésre jut, hogy „csődbe jutott Hitler 
stratégiája, amely arra irányult, hogy a 
birodalma megszerezze a világuralmat". 
H. Maule besorolja a moszkvai csatát a 
világháború 13 nagy csatája közé, az N. 
Frankland és C. Dowling szerkesztésében 
megjelent mű pedig a XX. század 14 dön
tő jelentőségű csatája közé. A moszkvai 
csatát azonban ezekben a művekben is 
egy sorba állítják az ElnAlamein alatti 
csatával, az amerikai deszant partraszál
lásával Guadalcanal szigetén, az an
gol csapatok hadműveletével Imphalánál 
(Burma). Ezzel kapcsolatban elég megje
gyezni annyit, hogy a „Közép" hadsereg
csoport létszáma 1941 októberében több 
mint 1 800 000 ember volt, míg El-Ála
méin alatt Rommelnek kb. 80 000 embe
re volt, az amerikai deszanttal 30 000 f ő-
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toől álló japán helyőrség, az angolaikkal 
szemben pedig 84 000 japán állt szemben. 

Az erőfölény létrehozása a hadművé
szet egyik fő feladata, de a megléte még 
nem garantálja a sikert, ahogy ez a né
metekkel történt Moszkva alatt. Az erők 
aránya 1,4—2, az áttörés helyein 8—12-j 
szeres volt a németek javára. A polgári 
történészek tagadják ezt az erőfölényt, 
vagy inem elemzik a csapatok összetéte
lét, habár ez egyedülálló volt. A német 
•vezetés korábban soha nem hozott létre 
ekkora csoportosítást egy objektum el
foglalására. Korábban soha nem tevé
kenykedett három páncélos csoport egy 
irányban a létező négyből. Moszkva ellen 
több páncélos és gépesített hadosztályt 
összpontosítottak, mint 1940-ben Francia
ország, Belgium és Hollandia ellen össze
sen (22, illetve 17 hadosztály). 

E. Ziemke amerikai történész, amikor 
igyekszik bebizonyítani a szovjet csapa
tok számbeli fölényét Moszkva alatt, va
lótlanságot állít. „A Nagy Honvédő Hábo
rú történeté"-re hivatkozva állítja, hogy 
1941. december elején a Kalinyini front 
és a Nyugati Front jobbszárnya harcko
csikban és tüzérségben 1,5-szörös túlerő
bein volt a németekkel szemben. Az idé
zett mü azonban ennék pontosan, az el
lenkezőjét írja. 

A művek nagy többségét áthatja a hit
leristák „eljátszott 'sanszairól" való el
mélkedés. Azt sugallják az olvasónak, 
hogy a következő háborúban másként 
lesz. D. Palmer a „Nyolcadik út Moszk
vába" című cikkében pl. kiszámította, 
hogy Moszkva a vikingek IX. századi tá
madásától kezdve Hitlerig hét támadást 
élt át. Ezek mind sikertelenek voltak, 
mert a hódítók egy irányból támadtak. 
ö más tervet javasol. A főcsapást a kí
naiak kell hogy mérjék, a másodiknak 
Nyugat-Európából kell kiindulnia, a k i 
segítő csapásnák pedig délről. Az Egye
sült Államok biztosítja a felderítést mű
holdak segítségével, a rakéta-magfegyver 
támogatást pedig az Északi Sarkon ke
resztül. Az Egyesült Államokban sok 
ilyen és ehhez hasonló terv lát napvilá
got nyomtatásban. 

Ugyancsák a negyedik szám a, „Hősök 
és hőstettek" rovatban kilenc olyan har
cos életrajzát közli április 4-e alkalmá
ból, akik Magyarország felszabadítása 
során végrehajtott hőstettükért kaptak 
magas kitüntetést. 

Az ötödik szám közli az első részét 
Sz. Radzijevszkij: „A Hitler-ellenes 
koalíció országainak katonai együttműkö
dése és tevékenységének összeegyezteté
se" című tanulmányának első részét 
(1982. 5. sz., 48—54. o.). Az antifasiszta, 

koalíció különböző társadalmi berendez
kedésű országok és népek szövetsége volt, 
amelyek erőfeszítéseiket az agresszív fa
siszta blokk szétverésére Összpontosítot
ták. A háború végére a koalícióban, 
amelynek fő erejét a Szovjetunió képez
te, több mint 50 ország vett részt, köztük 
az Egyesült Államok, Anglia, Franciaor
szág, Kína. 

A háború elején a nyugati politikusok 
elszámították magukat. Az általuk támo
gatott fasizmus az első csapást nyugatra 
irányította. Néhány hónap alatt egy sor 
kapitalista ország vereséget szenvedett. 

A Szovjetunió elleni támadás után, 
1941. ijúnius 22. Churchill angol minisz
terelnök kijelentette, hogy Anglia a 
Szovjetunió oldalán áll és minden segít
séget megad neki. Egy nap múlva ugyan
ilyen nyilatkozatot tett az Egyesült Ál
lamok elnöke. Roosevelt is. Június végén 
Anglia és a Szovjetunó kölcsönösen ka
tonai missziókat állított fel. Moszkvába. 
angol gazdasági missziót is küldtek. Jú
lius 12-én aláírták az első hivatalos ira
tot, amely a Hitler-ellenes koalíció kiala
kításának kezdetét jelentette. Ez a szov
jet—angol egyezmény volt a közös tevé
kenységről a Németország ellen folytatott 
háborúban. 

Augusztus 14-én Churchill és Roosevelt 
aláírta az Atlanti Chartát, amelyhez a 

' Szovjetunió is csatlakozott. A koalícióhoz 
csatlakoztak olyan kormányok is, ame
lyek országát a németek megszállták. A 
Szovjetunió több egyezményt írt alá: 
1941. július 18-án az emigráns csehszlo
vák kormánnyal, július 30-á;n az emig
ráns lengyel kormánnyal. Szeptember 
27-én a Szovjetunió elsőként ismerte el a 
„Szabad Franciaország" nemzeti bizottsá
got, augusztus 5-én és 7-én helyreállította 
diplomáciai kapcsolatát Norvégiával és 
Belgiummal. 

1942. január 1-én 26 ország képviselői 
Washingtonban aláírták az Egyesült 
Nemzetek nyilatkozatát, amelyben köte
lezték magukat, hogy az összes tartalé
kaikat felhasználják a fasizmus elleni 
harcra, együttműködnék a háborúban és 
nem kötnek különbekét. Az aláírók kö
zött volt a Szovjetunió, az Egyesült Álla-! 
'mok és Anglia. Az együttműködést kato
nai és politikai szerződések erősítették 
meg. Ezek közül a legfontosabb az an
gol—szovjet szövetségi szerződés, ame
lyet 1942. május 26-án Londonban írtak 
alá, valamint az 1941. július 11-én aláírt 
szovjet—amerikai egyezmény. A második 
frontot Európában azonban ezek az álla
mok csak 1944-ben nyitották meg, amikor 
a háború sorsa lényegében már eldőlt. 

Az együttműködésnek a háború folya
mán kialakultak a formái és szervezetei. 
A legmagasabb szintű találkozók a tehe-
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ráni, jaltai és postdami konferenciák vol
tak. 

'Amint a szovjet hadsereg előrenyo
mult, a közös erőfeszítések több közép
európai és kelet-európai országgal állami 
együttműködés szintjére emelkedtek. 

Előbb a Szovjetunió területén létrejött 
csehszlovák és lengyel alakulatokkal .ala
kult ki együttműködés, majd pedig a ju
goszláv felszabadító hadsereggel. Kiala
kultak a kapcsolatok az ellenállási moz
galmakkal is. Később a koalícióhoz csat
lakozott a román, a bolgár és az albán 
hadsereg is. A Szovjetunió nagy segítsé
get nyújtott a baráti fegyveres alakula
tok megszervezéséhez és felszereléséhez. 
A Szovjetunió területén szerveztek mes 
és fegyvereztek fel 19 gyalogos, 5 tüzér, 
5 légihadosztályt, 6 gyalogos, 8 harckocsi 
és gépkocsizó, 12 tüzér és aknavető, 5 
műszaki dandárt, több tucat más alaku
latot, összesen 555 ezer létszámmal. Sok 
szovjet tiszt szolgált ezekben az alakula-/ 
tokban tanácsadóként. 

A lengyel emigráns kormánnyal 1941. 
július 30-án aláírt egyezmény alapján a 
Szovjetunió területén szerveződött egy 
lengyel hadsereg Anders tábornok veze
tése alatt. A szerződés szerint ez a had
sereg a szovjet Legfelsőbb Parancsnok
ság alatt tevékenykedett volna, amelyek 
helyet biztosítottak volna a lengyelek 
képviselőjének is. 1942 februárjában a 
hadsereg létszáma már 73 415 ember volt. 
Az emigráns kormány és a hadsereg pa
rancsnoksága azonban megtagadta a kö
zös harcot, és a hadsereget 1942-ben eva
kuálták Iránon keresztül. 

1943 májusában „A Lengyel Hazafiak 
Szövetsége" kezdeményezésére elkezdő
dött az 1. Kosciuszko gyalogos hadosztály 
szervezése. 1943 augusztusában már ha
tározat született az 1. lengyel hadtest 
megszervezéséről, amely előbb két, majd 
három gyalogos hadosztályból, harckocsi, 
repülős dandárból és más egységekből 
állt. 1944 márciusában pedig a hadtestre 
alapozva a Harkovi Katonai Körzet terü
letén megkezdődött az 1. lengyel hadse
reg szervezése. 

IAZ 1. lengyel hadsereg részt vett a bje-
lorussziai támadó hadműveletben, majd 
átkelve a Nyugati Búgon lengyel terület
re lépett. Ez a hadsereg lengyel földön 
egyesült az ellenálló néphadsereggel. 

1944 őszén Lengyelország területén lét
rehozták a 2. hadsereget és a vegyes lé
gihadtestet. 

A cikk befejező részét a folyóirat 6. 
száma közli (1982. 6. BZ., 48—54. o.). A. 
szovjet és a csehszlovák kormány által 
1941. július 18-án aláírt egyezmény alap
ján 1941 decemberében az Orenburgi te
rületen elkezdődött egy gyalogos zászló

alj szervezése a Szovjetunióba emigrált 
állaimpolgárokból. A zászlóalj parancsno
ka Ludvík Svob'oda volt. A zászlóaljnál 
tartózkodott a szovjet parancsnokság 
képviselője és egy szovjet instruktor cso
port. A zászlóalj 1943 januárjában érke
zett meg a Voronyezsi Frontra. Ugyan
ezen év áprilisában a zászlóalj és a tar
talékezredre alapozva elkezdődött az 
önálló dandár szervezése. A dandár 1943 
októberében] érkezett meg a Voronyezsi 
(október 20-tól 1. Ukrán) Frontra, ahol a 
kijevi hadműveletben az első lépcsőben 
vett részt az ukrán főváros felszabadítá
sában. 1944 januárjában részt vett a k!or-
szuny-sevcsenkovi hadműveletben, majd 
hátravonták pihenőbe és feltöltésre. Ek
korra a Tulai területen már szerveződött 
a 2. önálló légideszant dandár. 

A szovjet kormány figyelembe véve 
azt, hogy a hadműveletek közelednek 
Csehszlovákia határaihoz, 1944. április 
6-án engedélyezte a csehszlovák hadtest, 
aztán pedig egy vadászrepülő-ezred, ön
álló harckocsidandár, és más egységek, 
alegységek létrehozását.. 

1944 júliusától az 1. 'hadtest a 4. Ukrán 
Front hadműveleti alárendeltségében ké
szült a hazai harcokra. 1944 szeptemberé
ben részt vett a kárpát-duklai hadműve
letben. Október 6-án a hadtest 1 dandár
jának zászlóalja a szovjet csapatokkal 
együtt Csehszlovákia területére lépett. Ez 
a nap lett a Csehszlovák Néphadsereg 
napja. A csehszlovák alakulatok ezután 
részt, vettek Csehszlovákia felszabadítá
sában. 

Jugoszláviában az országban létrejött 
partizán alakulatok Népi Felszabadító 
Hadsereggé szerveződtek. 1944 elején a 
Jugoszláviának nyújtott szovjet segítség 
nagy méreteket öltött. Jugoszláviába spe
ciális katonai missziót küldtek. A szovjet 
katonai szállításokhoz bázist hoztak lét
re Kaliny ovkában (Ukrajna), Bariban 
(Olaszország) és Craiovában (Románia). 
Ezekről a bázisokról csupán 1944. május 
15. és november 15. között 1799 felszállást 
hajtottak végre, elszállítottak 1276 tonna 
katonai anyagot, 1173 személyt és Jugosz
láviából kiszállítottak 1760 személyt. 

1943. november 20-án a Moszkvai Ka
tonai Körzetben elkezdődött egy jugo
szláv zászlóalj szervezése, majd 1944. má
jusában ez átalakult 1. önálló gyalogos 
dandárrá. A dandár októberben bekap
csolódott a felszabadító hadseregbe. 1944 
nyarán létrejött egy harckocsidandár is 
(65 db. T—34-es harckocsival), amely 
1945 márciusában ugyancsak átkerült a 
felszabadító hadsereg állományába és an
nak első harckocsi.egységét alkotta. 1944 
őszén a Szovjetunióban létrejött két re 
pülőezred is. A 3. Ukrán Front részt vett 
Jugoszlávia északkeleti részének és 

• 



m 

Belgrádnak a felszabadításában a jugo
szláv felszabadító hadsereggel együtt. 

A Szovjetunó politikai, technikai és 
anyagi segítséget nyújtott az albán haza
fiaknak is. 1944 augusztusától szovjet ka 
tonai misszió működött Albániában. Mi
kor a szovjet hadsereg Jugoszlávia és 
Magyarország területére lépett, a néme
tek félve a bekerítéstől, elkezdték csapa
taik kivonását Görögországból és Albá
niából. Ezt kihasználva, az Alibán Nem
zeti-felszabadító Hadsereg, amelynek ke
retébe 7 hadosztály, 21 dandár és sok al
egység tartozott (összesen 50 ezer em
ber), befejezte Albánia felszabadítását. 

A Romániával, Bulgáriával és Magyar
országgal való együttműködés sagátos vo
násokat viselt magán. Ezen országok ak
kor kezdték aktív harcot a hitleristák el
len, amikor a Szovjet Hadsereg megkezd
te felszabadító harcát az európai orszá
gokban. 

Románia a Nagy Honvédő Háború kez
detén együttműködött Németországgal, 
kb. 30 hadosztályt és dandárt küldött a. 
Szovjetunió ellen. 

1944 elején kezdődött el a partizánharc. 
A Szovjetunió a román kommunisták ké
résére néhány partizáncsoportot küldött. 

A szovjet kormány 1943. 'október 4-én 
engedélyezte, hogy Rjazany körzetében 
elkezdjék az 1. román gyalogos hadosz
tály szervezését poltikai emigránsokból 
és hazafias érzelmű hadifoglyokból. A 
hadosztályt 1944. március 25-én kapcsol
ták be a 2. Ukrán Front kötelékébe. 
Augusztus 31-én a szovjet csapatokkal 
együtt vonult be Bukarestbe. 

1944 márciusában kezdődött a 2. román 
hadosztály szervezése, ami már a háború 
vége után fejeződött be. 

1944. augusztus 24-én az új kormány 
hadat üzent Németországnak, a hadsereg 
azonban olyan állapotban volt, hogy nem 
lehetett felhasználni. Szeptember elején 
az 1. és a 4. hadsereg visszavonult a né
met és a magyar csapatok csapásai alatt. 
Ezt a visszavonulást a gyorsan átdobott 
.szovjet harckocsi alakulatok állították 
meg. Ezután az 1. és 4. román hadsereget, 
a 4. önálló és az 1. repülőhadtestet had
műveletileg a 2. Ukrán Frontnak rendel
ték alá. Ezeknek a magasabb egységek
nek a 20 hadosztályában volt több mint 

138 ezer ember, 8159 géppisztoly, 6500 
géppuska, 1809 aknavető, 611 löveg, 113 
repülőgép. 

Bulgáriában 1942-ben jött létre a kom
munisták vezette Hazafias Front. Széles
körű partizánharc kezdődött. 1944. szep
tember 9-re az országban volt egy parti
zán hadosztály, 13 dandár, 40 csoport, 6 
zászlóalj és többszáz harccsoport. Az 
összlétszám elérte a 30 ezer embert. Ezek, 
lekötöttek 4 német és 7 bolgár, hadosz
tályt, nagy létszámú csendőrséget és 
rendőrséget. 

Szeptember 8-án a szovjet hadsereg 
Bulgária területére lépett. 9-én éjjel 2 
órakor Szófiában fegyveres felkelés kez
dődött, a Hazafias Front kormánya ke
rült hatalomira, amely hadat üzent Né
metországnak. Elkezdődött az új hadse
reg szervezése. Az új bolgár hadsereg a; 
szovjet csapatokkal együtt vett részt a, 
harcokban a 3. Ukrán Front keretében. 

A szovjet fronton a fasiszta Magyaror
szág részéről 160 ezer fős hadsereg har
colt. A kommunista párt mély illegalitás
ban volt. Magyarországon a partizánharc 
korlátozott jellegű volt. 

A szovjet csapatok 1944 őszén léptek 
Magyarország területére. 1944. december 
21-én a felszabadított Debrecenben össze
ült Ideiglenes Nemzetgyűlés létrehozta az 
Ideiglenes Kormányt, amely december 
28-án hadat üzent Németországnak. A 
fegyverszüneti egyezmény szerint Ma
gyarországnak legalább 8 hadosztályt 
kellett volna felállítania. A Budapestért 
folyó harcokban részt vettek a szovjet 
hadsereghez átállt katonák és tisztek. 
Előbb egyes szovjet alegységek kereté
ben harcoltak a Déli pályaudvar, a Gel
lérthegy és a Vár környékén, aztán ön
álló önkéntes ezredbe szervezték őket. 

1944 végén kezdtek szerveződni az ön
kéntes alakulatok, — az 1. és 3. vasúti, 
dandár és híradós alakulatok, amelyek a 
közlekedés helyreállításában vettek részt. 
1945. áprilisában befejeződött az 1. és a 
6. gyalogos hadosztály iszervezése, ame
lyeket a 3. Ukrán Frontnak rendeltek 
alá. A magyar katonák a háború befeje
zése után az Alpokban visszamaradt SS 
és banderista bandák felszámolásában 
vettek részt. (Lengyel István) 
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WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY 

(Lengyelország) 
1980. 1—4. sz. 

A Wanda Wasilewskáról elnevezett 
lengyel Hadtörténeti Intézet folyóirata

it nak 25. évf. 1—2. száma különmellékleté-
vel együtt a fasizmus felett aratott győ
zelem 35. évfordulója és a Varsói Szerző
dés megalakulásának 25. évfordulója tisz
teletére kiadott ünnepi száim és ennek 
megfelelően a tanulmányok is a két ese
mény történetének kérdéseivel foglalkoz
nak. 

Eugeniusz Molczyk: „A Varsói Szerző
dés — a béke és biztonság bástyája" (1— 
2. sz., 17—30. o.) címmel a második vi
lágháború után kialakult hidegháborús 
légkört elemzi, ismerteti az „elrettentés" 
doktrínáját, az Egyesült Államok és aj 
Nyugat-Európái Unió államai között ki
alakult ;,erőpolitikai" felfogást és az en
nek szellemében 1949-ben létrehozott 
Észak-Atlanti Szövetséget. Az „erőpoliti
kának", valamint a kapitalista államok 
egész világot átfogó katonapolitikai cso
portosulásainak, így a NATO mellett az 
ANZUS, a SEATO, a CENTO megalaku
lásának egyenes következménye volt a 
Szovjetunió 1955. február 9-i deklaráció
jában leszögezett elv, hogy meg kell aka
dályozni egy új világháború kitörését, 
Európa újabb hadszíntérré válását. En
nek szellemében hívták össze Varsóban 
1955. május 11-én az európai béke és biz
tonság kérdéseivel foglalkozó konferen
ciát, amely aztán az; imperialista államok 
agresszív katonai tömbje, a NATO elle
nében a szocialista államok 1955. május 
14-én aláírt Varsói Barátsági, Együttmű
ködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szer
ződését hozta létre. A Varsói Szerződés 
védelmi szövetség, létrehozását az impe
rialista államoknak a kollektív biztonsá
gi rendszert elutasító magatartása tette 
szükségessé az európai béke fenntartása 
érdekében. A zárt katonai csoportosulá
sokkal szemben szükségessé vált, hogy a 
békeszerető államok megfelelő intézkedé
seket tegyenek biztonságuk megőrzése és 
az európai béke fenntartása érdekében. 
A szerződő államok 'megállapodtak ab
ban, hogy nemzetközi kapcsolataikban — 
az ENSZ Alapokmányával összhangban 
— tartózkodnak az erővel való fenyege
téstől, illetve annak alkalmazásától, ta
nácskoznak egymással a szerződő feleket 
közösen érintő kérdésekről; készek részt 
venni minden nemzetközi akcióban, 
amelynek célja a nemzetközi biztonság és 
béke biztosítása. Ezek mellett olyan ha

tékony intézkedések elfogadására törek
szenek, amelyek az általános leszerelést 
és a tömegpusztítp fegyverek betiltásá
nak ügyét szolgálják. A szerző sokoldalú, 
elemző tanulmányában áttekinti a Vár
sói Szerződés 25 éve alatt a katonai 
együttműködés fejlődését, a hadtudo
mány elméletének fejlesztésére tett erő
feszítéseket, a csapatok kiképzése és ne
velése terén elért eredményeket, a harc
készültség növelésére nyújtott segítsé
get, összességében a tagállamok közötti 
együttműködés módszereinek kialakítá
sát. A hadművészet fejlesztését szolgálták 
a 60-as évektől rendszeresen megtartott 
hadgyakorlatok, amelyekben kiemeli a 
Lengyel Néphadsereg szerepét. A gazda
sági és a tudományos-technikai potenciál 
megfelelő fejlesztése alapvető' feltétele a 
Varsói Szerződés további fejlődésének. 

Józef Komenskí: „A szocialista védel
mi doktrína. A nemzeti és internaciona
lista tartalom kérdése a lengyel munkás
mozgalom elméletében és gyakorlatá
ban." (1—2. sz., 31—80. o.) Marx, Engels, 
Lenin és a nemzetközi munkásmozga
lom katonai elméleti gondolatainak ós 
fegyveres harcának hatását vizsgálja a 
lengyel munkásmozgalomban a XX. szá
zad elejétől napjainkig; az 1905—1907. 
évi forradalmi tapasztalatok lengyelor
szági alkalmazását, a két háború közötti 
lengyel katonai doktrínára gyakorolt be
folyását, a nemzeti és internacionalista 
tartalom egységének megnyilatkozását a 
spanyol polgárháború nemzetközi bri
gádjainak harcaiban, majd ezek tükröző
dését a második világháború alatt a Len
gyel Munkáspárt katonai elméletében és 
gyakorlatában az ország függetlenségéért 
és társadalmi felszabadulásáért folytatott 
harcokban. Felsorolja a szocialista had
tudomány és katonai doktrína nemzeti és 
inter nacionalista tartalmának fejlődésére 
ható alapvető tényezőket, a koalíciós ka
tonai doktrína problémáit, a marxista— 
leninista hadtudomány internacionalis
ta fejlődésének irányait, a tagállamok 
együttműködéséneik fontosságát a szocia
lista védelmi doktrína továbbfejlesztésé
ben és alkalmazásában. 

Kazimierz Sobczak: „A szovjet hadse
reg döntő szerepe a hitleri Németország 
felett aratott győzelemben" (1—2. sz., 
81—106. o.). A Szovjetunió össznépi és 
ö&sznemzeti katonai célkitűzései kereté
ben tárgyalja a szovjet hadseregnek,. 
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mint az antifasiszta' koalíció fő erejének 
döntő sikereit a német hadsereg és szö
vetségesei, felett, összehasonlítva a szov
jet;—német arcvonalon folyó harctevé
kenységek 1418 napját, az észak-afrikai 
harcok 1068, az olaszországi arcvonal 
663 és a nyugat-európai front 338 napig 
tartó harcaival, valamint-az 1945. évi 
6200 km-es szovjet arcvonal hosszúságát 
a nyugat-európai 800 km-es arcvonallal. 
Figyelemre méltó adat, hogy a Wehr
macht összveszteségének 80°/o-át a szov
jetektől szenvedte el, a többi hadszínté
ren elszenvedett 20%-kal szemben. 

Rudolf Dzipanow: „Az 1. Lengyel Had
sereg a Tengermellékért folytatott harc
ban" (1—2. sz., 107—130. o.). A szovjet 
hadsereg 1945 téli-tavaszi hadjáratában 
az 1. Belorusz Front hadászati-hadműve
leti támadásába 1945. január 28-án kap
csolódott be az 1. lengyel hadsereg Sta
nislaw Poplawski tábornok vezetésével. 
A szovjet hadsereg utolsó nagy hadászati 
támadása volt ez Berlin előtt, fel kellett 
számolni a németek pomerániai erőd
rendszerét. Az 1. lengyel hadsereg na
gyon nehéz helyzetben vette át feladatát, 
hogy az Oderáig húzódó 250 km-es utat 
szabaddá tegye. A tanulmány ismerteti 
az 1. lengyel hadsereg szervezeti felállá
sát, felszerelését, majd a pomerániai né
met állások áttöréséért folytatott harcte
vékenységét, amely a Lengyel Néphadse
reg történetének legszebb lapjai közé tar
tozik. 

Tadeusz Sawicki: „A szovjet hadsereg 
1945 téli offenzívája — Wehrmacht-je
lentések tükrében" (1—2. sz., 131—150. o.). 
A lengyel Hadtörténeti Intézetben mik
rofilmen megtalálhatók azok a Wehr
macht-jelent esek, amelyeket 1945. január 
1—21. között küldtek a főhadiszállásnak 
iés Hitlernek. A német „A" (később „Kö
zép") hadseregcsoport jelentéseiből idéz
ve ismerteti a Zsukov tábornok vezette 
1. Ukrán Front támadásának részleteit, a 
Varsóért, Krakkóért és Sziléziáért folyta
tott harcokat. 

Piotr Matusek: „A lengyel ellenállási 
mozgalom propagandaharca 1939—1945 
között" (1—2. sz., 151—181. o.). A második 
világháborúban frontpropagandát nem
csak a reguláris hadseregek folytattak az 
arcvonalon és a hátországban, hanem a 
földalatti mozgalom is nagyon hatásosan 
harcolt a propaganda eszközével a meg
szállt területeken a hitleri Németország 
ellen. Részletes összefoglalást ad az Ar-
mia Ludowa, az Armia Krajowa és a töb
bi földalatti szervezet konspirációs kiad
ványairól, folyóiratairól, röplapjairól és 
plakátjairól, majd a vizuális propaganda 
(film stb.) és a lengyel ellenállási mozga

lom lélektani hadviselésének egyéb for
máiról. 

P. A. Zsilin: „A hadtörténeti kutatás 
módszertanának alapelvei" (1—2. sž., 
182—186. o.). A szovjet hadtörténettudo
mányi kutatás marxista—leninista mód
szertanának alapelveivel foglalkozó mo
nográfia főbb gondolaitait ismerteti. A 
munka feltárja a hadtörténetírás alapját 
képező marxi—lenini módszertan lénye
gét, struktúráját, elveit és funkcióit,, 
amelyeknek megismerése és elsajátítása 
segít a hadtörténelem problémáinak, ku 
tatásában és megoldásában. 

Az 1—2. szám mellékleteként jelent 
meg Tadeusz Rawski — Marek Tarczyns-
ki: „Lengyel hozzájárulás a hitleri Né
metország felett aratott győzelemhez,. 
1939—1945" (128. o.) című munka, amely 
három, szempontból vizsgálja a lengyel 
nép második világháborús részvételét: az 
erkölcsi-politikai magatartás, a fegyveres 
részvétel és a gazdasági erőfeszítések 
elemzésével. Németország 1933-ban meg
hirdetett militarista ideológiájával a 
„Drang nach Osten"-nel szemben hama
rosan felébredt a lengyel társadalomban 
az antifasiszta front gondolata, amely 
1939-ben a német megszállás első hónap
jaiban már 200 földalatti, illegális szer
vezetet tudott létrehozni. Az ellenállási 
mozgalomnak, a lengyel reguláris alaku
latoknak a harcait mutatja be a kézi
könyvként használható munka, a részt
vevők létszámának, a veszteségek szám
adatainak összehasonlító táblázataival és 
az események 1939—1945 közötti 'kronoló
giájával. 

Leszek Grot: „A Lengyel Néphadsereg, 
főparancsnokának, Michal Zymierskinek, 
Lengyelország marsalljának 90. születés
napjára" (3. sz., 9—58. o.) című tanul
mányban egy olyan katona életével is
merkedünk meg, aki már ,az első világ
háborútól harcolt Lengyelország szabad
ságáért, részt vett a sziléziai felkelésben 
s az 1926 májusi fordulat ellenzőjeként 
emigrációba vonult. A második világhá
ború idején 1939-től részt vett a hitleris
ta 'megszállók ellen vívott baloldali föld
alatti fegyveres harcokban, majd a Szov
jetunióban megalakult lengyel hadsereg 
tábornokaként harcolt Lengyelország fel
szabadításáért s a hitleri Németország 
végső leveréséért a szovjet hadsereg ol
dalán egészen Berlinig. A háború után a 
földalatti bandák megsemmisítését vezet
te, honvédelmi miniszter lett 1949-ig, szá
mos kitüntetést kapott. A Lengyel Ellen
állók és Hazafiak Szövetségében dolgo
zik ma is a szocialista Lengyelországért. 
Élete szorosan összefonódott a független 
és szabad Lengyelországért vívott küz
delmekkel. 
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Jan Lawski: „Katonai szolgálat Len
gyelország nyugati és északi területein, 
11945—1949 között" (3. sz., 59—83. o.). A 
háború befejezése után Lengyelország 
visszacsatolt nyugati és északi területein 
a hadsereg segítségére volt szükség a né
met lakosság kitelepítése után az élet 
megindításához, a gazdasági élet és a 
közigazgatás megteremtéséhez, az újjá
építésihez. E feladatok mellett a hadsereg 
döntő feladata volt a határok védelme. A 
hadsereg egységei politikai-propaganda 
és kulturális-felvilágosító tevékenységet 
is folytattak a lakosság körében. 

Wladyslaw Honkisz: „A Lengyel Had
sereg politikai-nevelő tiszthelyettesi ka
rának történetéből" (3. sz., 84—103. o.). 
Az 1. Lengyel Hadsereg megalakulásá
val egyidőben 1943-ban állították fel a 
politikai-nevelő tiszthelyettesi kart és 
szervezték meg kiképzésüket. Az 1. gya
loghadosztály 1943-ban 30 napos intenzív 
tanfolyamokat tartott iá politikai-nevelő 
tiszthelyetteseik részére. A tanfolyamok 
időtartama később hosszabb lett. Ezek 
programját, a hallgatók létszámát (1944 
decemberére már 2662 kiképzett politi
kai-nevelő tiszthelyettes volt), majd a 2. 
és 3. lengyel hadseregben végzett hasonló 
kiképző tanfolyamokat tekinti át és is
merteti a politikai-nevelő tiszthelyettesek 
áldozatos munkáját. Közülük sokan a 
lengyel hadsereg hősei lettek és életüket 
áldozták a harcokban. 

Lagzi István: „Lengyel polgári és ka
tonai menekültek evakuálása Magyaror
szágról 1939—1940-ben" (3. sz., 104—161. 
o.). 1939. szeptember végén több tízezer 
lengyel polgári és katonai menekült 
hagyta el a hazáját Magyarország, Ro
mánia, valamint északra a balti országok 
felé. A Magyarországra érkezett me
nekültek elsődlegesen Franciaországba 
akartak tovább menni, de sokan kerültek 
a Közel-Keletre, Jugoszláviába, az Egye
sült Államokba, Kanadába és még távo
labbi országokba. Budapesten a lengyel 
katonai attasé szervezte .az „Ewa" fedő
nevű evakuációs irodával a lengyel ön
kéntesek toborzását a szövetséges hadse
regekbe. Ennek szervezetét, a magyaror
szági lengyel menekülttáborokban foly
tatott munkáját, á menekítés útvonalait, 
a budapesti német követség tiltakozásait 
ismerteti eredeti levéltári források (főleg 
a magyar Hadtörténeti Levéltár irat
anyaga) és vissziaemlékezések alapján be
ható alapossággal. 

Franciszek Skibinski: „Megjegyzések a 
hadtudományi lexikonról folytatott vitá
hoz" (3. sz., 227—236. o.) 1979-ben jelent 
meg Varsóban az 542 oldal terjedel
mű lengyel hadtudományi enciklopédia, 
amely -mintegy 5 ezer címszót tartalmaz. 
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Széleskörű vita alakult ki a szakiroda
lomban egyes címszavakkal kapcsolat
ban, éhhez szól hozzá a szerző, pontosít
va néhány definíciót. 

Stanislaw Brzezinski: „A lengyel had
sereg harckocsizó- és gépesített csapatai 
kádereinek képzése 1'943—1945 között" 
(4. sz., 37—68. o.). A lengyel harckocsizók 
képzése 1943 júniusában kezdődött a 
Szovjetunióban. Ismerteti a különböző 
helyeken folyt tiszti és tiszthelyettesi 
tanfolyamokat, az ott képzett szakembe
rek létszámadatait, miajd bevetésüket a 
Lengyelország felszabadításáért vívott 
harcokban. A lengyelországi Chelmben, 
Modlinban 1944 októberében felállított 
páncélostiszti iskolák szervezésének és 
képzésüknek értékelésére tesz kísérletet. 

Anton* Wolny: „A légideszant csapatok 
a második világháborúban" (4. sz., 155— 
177. o.). A légideszant csapatok második 
világháború alatti tevékenységének ta
pasztalatait foglalja össze, alkalmazásuk 
formáinak összehasonlító elemzésével a 
szovjet, a német, az amerikai és az angol 
hadműveletekben az európai hadszínté
ren. A folyóirat 1979. 1. számában a légi
deszant csapatok szervezeti struktúrájá
val már foglalkozott tanulmány, jelen 
munka a légideszant csapatok alkalma
zásának két módját tárgyalja: a hadmű
veleti-harcászati és a diverziós-felderítő 
bevetésüket. Teljes áttekintést ad az 
1938—1945 közötti ejtőernyős bevetések
ről Európa területén. A Szovjetunió te
rületén a légideszant csapatok hadműve
leti-harcászati alkalmazása nehéz körül
mények között fejlődött, az együttműkö
dés, a folyóátkelések támogatásának 
problémáit veti fel, hangsúlyozva a légi-
desziantcsapatok alkalmazási módjának 
jelentős fejlődését a második világháború 
alatt. 

Rudolf Dzipanow—Benőn Miskiewicz 
szerkesztésében a lengyel Hadtörténeti 
Intézet munkaközössége állította össze 
„A hadtörténet tanulmányozásának kuta
tási követelményei" (4. sz., 316—330. o.) 
című összefoglaló áttekintést a len
gyel hadtörténettudomány helyzetéről, az 
1981—1985 évekre megszabott kutatási fő
irányokról és a kutatások és kutatási 
módszertan problémáiról. Ismertetik a 
hadtörténettudomány szervezetét Len
gyelországban, a kutatási helyeket (kato
nai és polgári egyetemeken), a hadtörté
neti kutatók névsorát, a hadtörténeti 
szemináriumok jegyzékét. 

A folyóirat egyes számai híreket, 
könyvismertetéseket, olvasói leveleket, 
eseményfcrónikát és a második világhá
ború bibliográfiájának újabb adatait köz
lik rendszeresen. (Windisch Aladárné) 
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I. Á L T A L Á N O S M U N K Á K 

Bibliográfiák, historiográfiák, 
sajtótörténet, terminológia 

Benda K á l m á n : A ha rmincéves h á b o r ú 
tö r t éne tének új i roda lma . — Vi lágtör 
ténet , 1980. 2. sz. 1—2. p . 

Bényei Mik lós : H a j d ú - B i h a r megye 
m u n k á s m o z g a l o m - t ö r t é n e t é n e k i roda l 
m a 1945—1977. Bibliográfia . (Muta tó
k a t összeáll. S i ró Jud i t . Kiad . a H a j d ú -
Bihar megyei Tanács VB. műv . oszt.) 
Debrecen, (Alföldi ny.) 1980. 212 p . 

Berki I m r é n é : Aján ló bibl iográf ia M a 
gyarország fe l szabadulásának 35. év
fordulójára , (összeál l . Közrem. 
R a d a Ferenc.) — Ho, 1980. 3. sz., 108— 
136. p . 

Berki I m r é n é : 25 éves a Varsói Szerző
dés (Ajánló bibl iográfia, összeá l l . 

.) — Ho, 1980. 5. sz. 119—127. p . 
Bib l iographie choisie d 'ouvrages d 'h i s 

to i re publ iés en Hongr ie e n 1978. — 
Acta Historica, 1980. 3—4. sz. 497— 
515. p . 

Bojtás A n t a l : A Szovjet Ka tona i Enc ik
lopédiáról . — Ho, 1980. 5. sz. 93—96. p . 

Dalmi K á l m á n n é — Takács Miklós : Vas 
megye i roda lma. Bibl iográf ia és r e p e r 
tó r ium. — Vasi Szemle, 1980. 1. sz.-hoz 
mell . 2. sz. 296—304., 3. sz. 453—460, 
4. sz. mel l . 

Az 1977. évi Magyarországon megje lent 
(hadtör ténelmi i roda lom bibliográfiája, 
összeá l l . Viniczai Is tván, Windisoh 
A ladá rné . — HK, 1980. 1. sz. 172—191. 
P . 

Az 1978. évi Magyarországon megje lent 
had tö r t éne lmi i roda lom bibliográfiája. 
1. r . (összeál l . Viniczai Is tván, W i n -
disch Aladárné . ) — HK, 1980. 4. sz. 
658—672. p . 

Fo lyó i r a t r epe r tó r ium 1978. 2—3. r . (Válo
ga tás a nyuga t - eu rópa i országok és az 
USA 1978. évi folyóirataiból.) [össze
áll . Bóka Éva.] — Világtör ténet , 1980. 
1. sz. 102—145., 2. sz. 113—154. p 

Fo lyó i r a t r epe r tó r ium 1979/1. (Válogatás 

1979. első negyedév folyóirataiból.) 
[összeál l . Bóka Éva.] — Világtörténet , 
1980. 3. sz. 112—150. p . 

Gyarmati György : Tör t éne t í r á sunk a fel
szabadulás u táni korszakról . (A felsza
badu lás u tán i évt izedek magya r t ö r t é 
ne t í rása . Rövid át tekintés .) — Sz, 1980. 
3. sz. 466—494. p . 

Honismere t i bibliográfia. — Honismeret , 
1980. 3. sz. mel l . 41., 5. sz. mel l . 4. p. 

Kalitenko, J : ö t v e n éve je len t meg a 
Sar ló és Kalapács , a m a g y a r i n t e r n a 
cional is ták lapja. — Szovjet I rodalom, 
1980. 5. sz. 182—183. p. 

Ka tona i helyesírási t anácsadó szótár , 
(összegyűj t . Kovács József. Szerk. F á 
b i á n Pá l , Szemere Gyula.) Bp. Zr ínyi 
K. 1980. 460 p. 

A ka tona i szak i roda lom bibl iográfiája 
1978. C ikkrepe r tó r ium, (összeáll , a 
H a d t u d o m á n y i Könyv tá r és a HM K a 
tonai Tudományos Kéz ikönyvtár m u n 
katársa i . ) [Bp.] (Zrínyi K. — O M K D K 
házi soksz.) [1980.] 147 p. 

A ka tona i szaki roda lom bibl iográfiája 
1979. [Könyvek, fordí tások és folyóirat
lelőhelyjegyzék.] (összeáll , a H a d t u d o 
mány i Könyv tá r , HM Katona i T u d o 
mányos Kéz ikönyvtá r és a ZMKA Tu
dományos Könyv tá r munkatá rsa i . ) (Bp. 
Zrínyi K. — OMKDK házi soksz.) 
[1980.] 241 p. 

Kelecsényi Gábor: H í r l ap í rásunk kezde
tei. Rá t Mátyás Magyar Hí rmondója . 
— ÉT, 1980. 1. sz. 8—10., 2. sz. 46—48. p 

Kovács I s t v á n : A Belügymin isz té r ium 
központ i sa j tó jának első évei. — Be l 
ügyi Szemle, 1980. 4. sz. 58—63. p. 

Kovács J e n ő : A toll fegyverével . Fejeze
t e k a k a t o n a i saj tó tör téne téből . — N, 
1980. 49. sz. 12. p. 

Külföldi folyóiratok had tö r t éne lmi r e p e r 
t ó r i u m a 1977. 1—2. r. (összeáll . Viniczai 
Is tván, Windisch Aladárné.) — HK, 
1980. 2. sz. 359—373., 3. sz. 502—517. p. 

L a t i n - A m e r i k a a magya r t ö r t éne t í r á s -
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ban. Bibliográfiai válogatás 1945—1979. 
összeáll. Tóth Ágnes. — Világtörténet, 
1980. 2. sz. 103—111. p. 

A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke 1979. július— 
1980. június. — PK, 1980. 1. sz. 217— 
219., 2. sz. 192—194., 3. sz. 228—229., 
4. sz. 241—242. sz. 

Magyar Nemzet 1938. augusztus 25.— 
1944. március 22. Repertórium (1938— 
1939. (összeáll. Kendéné Palágyi Erzsé
bet. [Kiad. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. 
Bp. Soksz. 1980. XII. 391 p. 
(A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográ
fiai füzetei. Napilapok repertóriumai. 
1.) 

A Magyar Néphadsereg fejlődése 1975— 
1980. (Válogatott bibliográfia.) [össze
áll,, kiad. a] ZMKA Tudományos 
Könyvtára. Bp. Házi soksz. 1980. 51 p. 

A Magyar Tudományos Akadémia Al
manachja (6. köt.) (Szerk. Antal János-
né és az Akad. K. Szerk.) Bp. Akad. K. 
1980. 974 p. illusztr. 

A Magyarországon megjelent történeti 
munkák (önálló kötetek, tanulmányok, 
cikkek) válogatott jegyzéke. (1979. ja
nuár 1.—december 31.) összeáll. Rozs
nyói Ágnes, Sz. Gyivicsán Mária. — 
Sz, 1980. 6. sz. 1089—1181. p. 

Markovits Györgyi: Magyar írók Angliá
ban, angol könyvek Magyarországon a 
hitleri uralom delelőjén. (Az Országos 
Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1978. 
Bp. 1980.r 551—584. p. 

Marosi Endre: Magyarország története. 
Tematika és válogatott bibliográfia, 
(összeáll. .) Bp. TIT Tört. Vá
lasztmány, 1980. 144 p. 

Marosi Endre: A török elleni harc lehe
tőségei 1352—1718 között. Historiográ
fiai áttekintés. — HK, 1980. 4. sz, 579— 
597. p. 

Miskolczy Ambrus: A szatmári békétől 
áz 1848/49-es forradalom és szabad
ságharcig, 1711—1849. (A felszabadulás 
utáni évtizedek magyar történetírása. 
Rövid áttekintés.) — Sz, 1980. 3. sz. 
378—403. p. 

Mues Sándor: „Gyorsposta". Az MN 35 
éve. (Az első demokratikus magyar 
hadosztály újságja.) — ISZ, 1980. 9. sz. 
10—11. p. 

A Párttörténeti Közlemények repertó
riuma 1955—1979. összeáll. Bocskai Pé
ter, Somogyi István László. — PK, 
1980. mell. 109 p. 

Pataki István: 25 éves a Varsói Szerző
dés. (Időrendi áttekintés, összeáll. 

.) — Ho, 1980. 5. sz. 127—137. p. 
Péter Katalin: A mohácsi csatától a szat

mári békéig 1526—1711. (A felszaba
dulás utáni évtizedek magyar történet

írása. Rövid áttekintés.) — Sz, 1980; 
3. sz. 364—377. p. 

Póth Piroska: Újsághírek 1945 tavaszán. 
Történelmi sajtószemle. — História, 
1980. 2. sz. 22—23. p. 

Rákóczy Rozália: A Magyar Tanácsköz
társaság katonai sajtójához. (A Magyar 
Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tu
dományos ülésszak, Budapest 1979. 
március 6—7. Bp. Akad. K. 1980. 371— 
374. p. 

Romsics Ignác: Történetírásunk a két vi
lágháború közötti korszakról 1918— 
1945. (A felszabadulás utáni évtizedek 
magyar történetírása. Rövid áttekintés.) 
— Sz, 1980. 3. sz. 440—465. p. 

Rzsesevszkij, O: A történelemhamisítáá 
ellen. A második világháborúra vonat
kozó burzsoá irodalom némely koncep
cióiról. — Béke és Szocializmus, 1980. 
5. sz. 126—134. p. 

Szakály Ferenc: Őstörténet. Középkor, 
(A felszabadulás utáni évtizedek ma
gyar történetírása. Rövid áttekintés.) — 
Sz, 1980. 3. sz. 331—363. p. 

Szász Zoltán: A világosi fegyverletételtől 
az őszirózsás forradalomig, 1849—1918. 
(A felszabadulás utáni évtizedek ma
gyar történetírása. Rövid áttekintés.) — 
Sz, 1980. 3. sz. 404^139. p. 

Szemelvények a Szovjet Katonai Enciklo
pédia köteteiből. 2. r. [A válogatás a 
Szovetszkaja voennaja enciklopedija 
3—4. kötete alapján készült. Kiad. al 
MNVK Tudományos oszt. — Szab. 
szerk. és Koordinációs Oszt. Bp. Zrínyi 
K. 1980. 176 p. 
(Kézirat gyanánt.) 

Trister, T.—Gáti, C: Tradicionalisták, 
revizionisták és a hidegháború. (Bib
liográfiai áttekintés.) — Világtörténet, 
1980. 4. sz. 75—87. p. 

A Varsói Szerződés 1955—1980. Kronoló
gia és bibliográfia. (Kronológiát össze
áll., bev. Pataki István. Bibliogr. össze
áll. Kiss Dezsőné, Herendi Károly.) (Bp. 
házi soksz. 1980. 181 p. 

Vida István: Szemelvények a hideghá
ború irodalmából. — Világtörténet, 
1980. 4. sz. 70—74. p. 

Wieliczko, M.: Magyarország története az 
utóbbi évek lengyel történetírásában. 
(Etudes Historiques Hongroises 1980. 
Publiées à l'occasion du Xème Congrès 
International des Sciences Historiens 
Hongrois. Bp. Akad. K. 1980.) 20—32. p. 

A Zrínyi Katonai Kiadó kiadványai 
1951—1980. [Annotált bibliográfia] 
(összeáll, a Hadtudományi Könyvtár 
munkatársai Nádor Tibor vezetésével.) 
Bp. Zrínyi K. 1980. 506 p. 
Tárgy-, időrendi-, szerzői-, cím-, so
rozati mutatóval. 
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Elméleti munkák és a hadtör'ténetírás 
kérdései 

Azovcev, N. N.: Lenin a dolgozók inter
nacionalista kötelezettségéről, a forra
dalom vívmányainak védelméről. (A 
Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordu
lója. Tudományos ülésszak, Budapest, 
1979. március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 
375—378. p 

Bábin, A L: [Friedrich] Engels katonael
méleti nézeteinek kialakulása és fejlő-

. dése. (Forrnirovanie i razvitie voenno-
teoreticseszkiih vzgljadov F. Engeľsza. 
Ford. Nádor Tibor.) Bp. Zrínyi K. 1980. 
435 p. 
Bibliogr. 389—398. p. N 

Cissoko, S: Lenin, a nemzeti felszabadító 
mozgalom teoretikusa. — Béke és Szo
cializmus, 1980. 4. sz. 38—44. p. 

Deák Mihály: Mihail Ivanovics Kalinin 
háborús hagyatéka. — HSz, 1980. 7. sz. 
88—91. p. 

Frank Tibor: A revíziós politika „elmé
leti alapvetése": az angol nyelvű „Ma
gyar Történet" terve. — Magyar Filo
zófiai Szemle, 1980. 6. sz. 931—943. p. 

Glatz Ferenc: Történetíró és politika. 
Szekfű (Gyula), Steier (Lajos) Thiim 
(József) és Miskolczy (Gyula) nemzetről 
és államról. Bp. Akad. K. 1980. 267 p. 

A hadtudományi kutatás módszertana. 
(A Szovjet Katonai Enciklopédiából) — 
Ho, 1980. 7. sz. 91—95. p. 

Karsai László: Marx és Engels a nemzeti 
kérdésről. — Magyar Filozófiai Szemle, 
1980. 3. sz. 396—418. p. 

Köves Tibor: A „józan ész" ideológiája 
és az erőpolitika logikája. — Társadal
mi Szemle, 1980. 8—9. sz. 33—50. p. 

Kunszabó Ferenc: Történelmi gondolko
dásunk kishitűsége. — Élet és Iroda
lom, 1980. 45. sz. 5. p. 

Lenin, V. I.: összes művei 41. köt. 
1920. május—november. 2. kiad. (Pol-
noe szobranie szocsinenij.) (Bp.) Kos
suth K. 1980. XXVII, 639 p. 2 t. 

Milyen a magyar helytörténetírás? (1. r.) 
Vörös Károly, Benda Kálmán, Kanyar 
József válaszai. — Műhely, 1980. 3. sz. 
79—85. p. 

Móricz Lajos: Az imperialista katonapo
litikai nézetekről. — Belügyi Szemle, 
1980. 11. sz. 3. p. 

Móricz Lajos: A „katonai építés" és a 
„fegyveres erők építése" kifejezések ér
telmezéséről. — Ho, 1980. 1. sz. 87— 
88. p. 

őrizzük meg Lenin katonai hagyatékát. 
V. I. Lenin születésének 110. évforduló
jára. — HSz, 1980. 4. sz. 5—9. p 

Perjés Géza: Sors bona . . . ? (A (hadtudo
mányok és a valószínűségszámítás) — 

Interpress Magazin, 1979. 9. sz. 134— 
136. p. 

Pintér Nándor: Helytörténetírás és ha
gyományápolás. — Palócföld, 1980. 2. 
sz. 24. p. 

Praznovszky Mihály: Hely történetírás — 
„helyi kritika". — Palóci öld, 1980. 1. 
sz. 9—10. p. 

Seebauer Imre: A katonai vezetés értel
mezése történelemszemléletünkben. — 
Ho, 1980. 1. sz. 25—33. p. 

Szentesi György: Hadtudomány — ma
gyarul. — Magyar Sajtó, 1980. 1. sz. 
15—17. p. 

Téglássy Imre: Zsámboky (Sambucus) 
János nyelv- és történelemszemléleté
hez. — Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 1980. 3. sz. 245—264. p. 

Tóth István: Cerenkó vagy Alapy? Ki a 
szigetvári küzdelem horvát nyelvű tör
ténetírója? — Honismeret, 1980. 1. sz. 
51. p. 

Vass Henrik: Történelmi jelenünk és a 
történelem tudománya. — Magyar 
Nemzet, 1980. 101. sz. 11. p. 

Tudományos élet 

Barta Gábor: Az országút szélére vetett 
vita. (Még egyszer a Mohács vitáról.) 
— Magyar Tudomány, 1980. 2. sz. 113— 
121. p. 

Barta Gábor: Vita és gyümölcsei. (Még 
egyszer a Mohács vitáról.) — Magyar 
Tudomány, 1980. 8—9. sz. 635—639. p. 

Emlékezés Bethlen Gáborra. Tudomá
nyos konferencia Debrecenben. — Ma
gyar Hírlap, 1980. 237. sz. 5. p. 

Európa és a Rákóczi-szabadságharc. (A 
II. Rákóczi Ferenc születésének 300. év
fordulója alkalmából Sárospatakon, 
1976. május 24—28-án rendezett nem
zetközi tudományos konferencia elő
adásai.) Szenk. Benda Kálmán. Bp. 
Akad. K. 1980. 318 p 

Az 1970-es évtized a magyar történelem
ben. [A MTA társadalomtudományi 
osztályának 1980. május 7-i ülésén el
hangzott előadások és felszólalások 
anyaga.] (Bp.) Kossuth K. 1980. 273 p. 

Fehér Pál, E.: Megjegyzés egy „jegyző
könyvhöz". [Kiss Ferenc: Jegyző
könyv egy tanácskozásról c. cikkéhez, a 
lengyel és magyar történészek vitájá
ról.] — Élet és Irodalom, 1980. 2. sz. 
3—4. p. 

Hopp Lajos: Sobieski-ülésszak. Wroc-
*- law—Olawa, 1979. szeptember 22—23. 

— Helikon, 1980. 3—4. sz. 406—407. p. 
Ipoly Márta, N.: Térképtörténeti tanács

kozás. (Budapest, 1979. november 8— 
9.) — HK, 1980. 1. sz. 170—171. p 

„Ismét őt választanám társamnak . . " A 
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nemzetközi űrsajtókonferencián. — Or
szág Világ, 1980. 23. sz. 9. p. 

J[emnitz] Jfános]: Munkásmozgalom a 
két világháború között. Nemzetközi 
történészértekezlet Linzben. — Népsza
badság, 1980. 223. sz. 6. p. 

Juhász Pál: A tudományos munka terve
zése további javításainak lehetőségei
ről. — Ho, 1980. 7. sz. 84—91. p. 

Kiss Ferenc: Jegyzőkönyv egy tanácsko
zásról. [1979. december 20: lengyel és 
magyar történészek vitája a Kossuth 
Klubban.] — Élet és Irodalom, 1980. 
2. sz. 3. p. 

Kosáry Domokos: Viták a történeti tudo
mányok területén az 1970-es években. 
— MTA Filozófiai és történettudomá
nyok Osztályának Közleményei, 1980. 
1—2. sz. 119—136. p. 

A mába érő múlt. A tizenötödik törté
nész-világkongresszusról. Papp Gábor 
beszélgetése Pach Zsigmond Pállal, Kö-
peczi Bélával, Hahn Istvánnal, Nied-er-
hauser Emillel, Juhász Gyulával* Jem-
nitz Jánossal, Hajdú Tiborral és Ne
mes Dezsővel. — Népszabadság, 1980. 
augusztus 24. 8. p. 

A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfor
dulója. Tudományos ülésszak, Budapest 
1979. március 6—7. (Szerlk. Köpeczi Bé
la. [Közread, az] MTA, az MSZMP KB 
Párttörténeti és Társadalomtudományi 
Intézete, a Politikai Főiskola, az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem, a Hadtörté
nelmi Intézet.) Bp. Akad. K. 1980. 
403 p. 

Molnár Mátyás: Bercsényi emlékünnep
ség Vaján és Nyíregyházán. — Honis
meret, 1980. 5. sz. 56. p. 

Nemzetközi tudományos konferencia 
Debrecenben. Köpeczi Béla előadása 
Bethlen Gábor államáról. — Magyar 
Nemzet, 1980. 237. sz. 3. p. 

Nyers Rezső: Nemzet és gazdaság. (A 
„Hazafiság és gazdaság" címmel 1980. 
október 24—25-én Egerben megtartott 
országos tanácskozáson elhangzott elő
adás alapján.) — Népszabadság, 1980. 
281. sz. 7. p. 

ölvedi Ignác: A moszkvai nemzetközi 
történész konferenciáról. (1979. szep
tember 12—13: „A második világhábo
rú keletkezésének okairól" tartott ta
nácskozás.) — HK, 1980. 1. sz. 165— 
166. p. 

Pamlényi Ervin: Noteszlapok a nemzet
közi történészkongresszusról. — Ma
gyar Nemzet, 1980.198. sz. 9. p. 

Papp Gábor: A múlt és a jelen vonzásá
ban. Beszélgetés Köpeczi Béla akadé
mikussal. — Ország Világ, 1980. 21. sz. 
6—7. p. 

Plataky] I[ván]: Honvédelmi újságírók 
nemzetközi értekezlete. Budapest — 

Balatonkenese, 1980. — Polgári Véde
lem, 1980. 11. sz. 6—7. p. 

Perjés Géza: A tudományszakok együtt
működéséért. — Válasz Barta Gábor
nak. „Még egyszer a Mohács-vitáról." 
— Magyar Tudomány, 1980. 8—9. sz. 
626—635. p. 

Serfőző László: Tovább erősítjük a fegy
vertársi együttműködést. Tudományos 
emlékülés a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémián (a Varsói Szerződés meg
alakulásának 25. évfordulója alkalmá
ból.) — N, 1980. 45. sz. 7. p. 

Szálai Sándor : Még egyszer a szerzői sza
badságról. (Reflexió Barta Gábor: Az 
országút szelére vetett vita c. cikkére.) 
— Magyar Tudomány, 1980. 6. sz. 495— 
496. p. 

Száraz György: Polák, wegier, dwa bra-
t a n k i . . . Vita, visszhangokkal. [Len
gyel menekültek Magyarországon a 
második világháború alatt.] — Élet és 
Irodalom, 1980. 10. sz. 3—4., 11. sz. 3— 
4. p 

A tömegkommunikáció hatása a történe
lemtanításra. Beszámoló az 1979. de
cember 4—5-én Budapesten tartott 
íszakértői tanácskozásról. — Történe
lemtanítás, 1980. 2. sz. 1—3. p. 

Tudományos emlékülés a Varsói Szerző
dés 25. évfordulója alkalmából 1980. 
október 31-én. — Akadémiai Közlemé
nyek, 1980. Különszám. 3—77. p. 

A tudományszervezők időszerű feladatai
ról, [írta:] (MNVK Tudományos Osz
tálya.) — Ho, 1980. 3. sz. 81—83. p. 

Vikol Katalin: Bethlen Gábor egy tudo
mányos ülésszak tükrében. — Magyar 
Nemzet 1980. 248. sz. 9. p. 

Zachar József: Beszámoló a XV. Nemzet
közi Történelemtudományi Kongresz-
szusról. Bukarest, 1980. augusztus 10— 
17. — HK, 1980. 4. sz. 645—657. p. 

Zentai Miklós: A híradó szolgálat tudo
mányos tevékenységéről. — Ho, 1980. 
5. sz. 89—93. p. 

A hadtörténelem 
az ismeretterjesztésben 

és a honvédelmi nevelésben 

Aktuális katonapolitikai kérdések a had
tudományi ismeretterjesztés számára. 
— Hadtudományi Füzetek, 1980. 1. sz. 
33—59. p. 

Bedő László: A Magyar Partizánszövet
ség együttműködik a honismereti moz
galommal. — Honismeret, 1980. 5. sz. 
34. p. 

Bíró Ferencné: Népi demokráciánk 35 
éve a történelemtanításban. — Tár
sadalmi Szemle, 1980. 10. sz. 91—97. p. 

Bőgi Sándor: A Nagy Honvédő Háború 
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ábrázolásának sajátosságai az új próza
író nemzedék munkásságában. — Ka
tonai Főiskolai Közlemények, 1980. 
I. sz. 199—217. p. 

Csonkaréti Károly: Tollforgató katonák. 
(Zrínyi Miklós, Amadé László, Gvadá-
nyi József, Balassi Bálint, Orczy Lő
rinc.) — Határőr, 1980. 32. sz. 13. p. 

Győrfi László: A hon ismerete és védel
me szorosan összekapcsolódik. — Hon
ismeret, 1980. 5. sz. 40. p. 

Hegedűs Ferenc: A hazafiság és interna
cionalizmus kérdései a magyar sajtó
ban. — Társadalomtudományi Közle
mények, 1980. 3—4. sz. 433—442. p. 

A honvédelmi nevelés módszertani kér
dései. (Szerk. Bodó László.) Bp. Zrínyi 
K. 1980. 333 p. 
Bibliogr. a fejezetek végén. 

Kovács Judit: Riportúton Históriában. 
Beszélgetés Bokor Péterrel [a „Száza
dunk" c. sorozat legújabb filmjeiről.] 
— Magyar Nemzet, 1980. 302. sz. 18. p. 

Köves Rózsa: Kerekasztal-beszélgetés a 
történelemtanításról. — Magyar Nem
zet, 1980. 140. sz. 9. p. 

Mónus Miklós: Megkérdeztük. Interjú 
Hetes Tiborral, a Hadtörténeti Múzeum 
igazgatójával a honvédelmi nevelés te
rén végzett munkáról. — MHSZ Élet, 
1980. 6. sz. 14—15. p. 

Nemeskürty István: Tűnődések történel
mi tudatról és nemzeti önismeretről a 
szocialista eszmeiségű közgondolkodás
ban. — Társadalmi Szemle, 1980. 8— 
9. sz. 123—130. p. 

Palkó Sándor: Osztályfőnöki óra a IV. 
D-ben. Kik jelentkeznek katonai főis
kolára? — Népszabadság, 1980. 288. sz. 
8. p. 

Rázsó Gyula: V. Henrik és III. Richárd. 
(A „jó" és a „rossz" király Shakespeare 
drámáiban.) — História, 1980. 4. sz. 16— 
17. p. 

Rósner Gyula : Többet kell tennünk gyer
mekeink történelmi tudatáért. — Hon
ismeret, 1980. 5. sz. 41. p. 

Sánta György: Múzeumi órák. (Múzeum
pedagógusok a Hadtörténeti Múzeum
ban.) — ISz, 1980. 5. sz. 20. p. 

Sárdy Tibor: A haditechnikai ismeretter
jesztés célja, feladatai, tartalmi és poli
tikai kérdései. — Haditechnikai Szem
le, 1980. 4. sz. 1—4. p. 

Sarkadi László: A megújuló történelem
tanítás. — Népszabadság, 1980. 157. sz. 
II. p. 

Suçhowski, A.: A televízióadások haté-
. konysáigának problémái az általános is

kolai történelemtanításban. — Történe
lemtanítás, 1980. 2. sz. 13—17. p. 

Szabolcs Ottó: A tömegkommunikáció 
hatása a történelemtanításra. — Törté
nelemtanítás, 1980. 2. sz. 6—8. p. 

Szász István: A világirodalom legjobb 
katonai témájú elbeszélései — egy kö
tetben. (A Zrínyi Katonai Kiadó 1980. 
évi terveiről.) — Magyar Nemzet, 1980 
42. sz. 9. p. 

Történelem, haza, ifjúság. Feledy Péter 
tévériportja. A Fiatalok órája 1980. 
februári adásának szerkesztett szövege 
Beszélgetés Magyar Zoltánnal, F. Sza
bó Mihállyal, Kocsis Zoltánnal és Illyés 
Gyulával. — Alföld, 1980. 5. sz. 65— 
78. p. 

A történelemtanítás kérdései a XV. Nem
zetközi Történész Kongresszuson. — 
Történelemtanítás, 1980. 6. sz. 1—4. p. 

Történelmi tudat — történelmi érdeklő
dés. (Für Lajos válaszol Varga Lajos 
Márton kérdéseire.) — Forrás, 5. sz. 
68—73. p. 

Vass Henrik: A tömegkommunikáció ha
tása a történelemtanításra. Történelem
tanítás, 1980. 2. sz. 3—5. p. 

Villangó István: A közgyűjtemények és 
történelmi hagyományaink. — Magyar 
Hírlap, 1980. 262. sz. 8. p. 

Vladár Ervin: A tömegkommunikáció né
hány hatástényezője a történelemtaní
tásra. — Történelemtanítás, 1980. 2. sz. 
9—12. p. 

Múzeumi, levéltári, könyvtári 
és térképtári gyűjtemények 

Andreev, Sz.: Török iratok Temesvár 
XVII—XVIII. századi történetéről a 
szófiai Nemzeti Könyvtárban. — Levél
tári Közlemények, 1978. 195—214. p. 

Bakos Klára: A hadtudományi tezaurusz 
kialakításának néhány módszertani és 
elméleti kérdése. — Akadémiai Értesí
tő, 1980. 2. sz. 109—122. p. 

Barczy Zoltán: A csákó története. — ÉT, 
1980. 11. sz. 343—346. p. 

Bertényi Iván: A magyar korona történe
te. 2. kiad. Bp. Kossuth K. 1980. 170 p. 
Biibliogr. 167—[171.] p. 

Bethlen Gábor emlékkiállítás (a Hadtör
téneti Múzeumban.) — Határőr, 1980 
42. sz. 12—13. p. 

Bethlen Gábor emlékkiállítás a Hadtör
téneti Múzeumban. — Magyar Nemzet, 
1980. 222. sz. 3. p. 

Böhm Jakab: A Hadtörténelmi Levéltár 
őrizetében lévő cs. kir. eredetű fondok 
az 1848/49. évi forradalom és szabad
ságharc, illetőleg az abszolutizmus ide
jéből. — HK, 1980. 2. sz. 263—292. p 

Budavár erődítési térképe 1749. (Plan de 
la Fortresse de Buda . . . Készítője: 
Francois Langer. Méretaránya 1 :1780. 
Az eredeti kéziratos térkép 152X65 cm.) 
[Hasonmás kiad.] Ismertetőt írta: 
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Csendes László. Bp. Zrínyi K. 1980. 
(Monumenta Cartografica [1].). 

Büki Péter: Bemutatjuk az MN 9680 csa,-
patmúzeumát. — HSz, 1980. 9. sz. 95— 
99. p. 

Csendes László: A katonai igények ha
tása a nagyméretarányú térképezésre. 
(A katonai térképészet fejlődésének 
története.) — Ho, 1980. 7. sz. 114— 
118. p. 

Csendes László: A légifénykép tartalmi 
értéke. — Földrajzi Közlemények, 1980. 
1—2. sz. 76—84. p. 

Csendes László: Marsigli [Luigi] emléke. 
— ISz, 1980. 21. sz. 20—21. p. 

Csendes László: Muskétásként kezdte. 
Luigi Ferdinando Marsigli halálának 
250. évfordulója. (A XVII. századi ma
gyarországi Dunatérkép elkészítője.) — 
Mo, 1980. 43. sz. 22. p 

Csendes László: Szelvények szélén. Blitz
krieg rossz térképekkel. — Mo, 1980. 
14. sz. 23. p. 

Csendes László: Térképhistória. Történe
lem a térképek tükrében. (Bp. Magve
tő, 1980.) 213 p. illusztr. 
(Gyorsuló idő.) 

Csizmadia György: Kiállítás a Hadtörté
neti Múzeumban. (A felszabadulás 35. 
évfordulójára.) — Magyar Rendőr, 
1980. 15. sz. 16. p. 

Dlojcsák] Gy[őző]: Betlen Gábor emlé
ke. [Kiállítás a Hadtörténeti Múzeum
ban.] — ÉT, 1980. 49. sz. 1561. p. 

Dlojcsák] Gy[őző]: Informaciotörtenet a 
Várban. (Az Országos Műszaki Mú
zeum kiállítása.) — ÉT, 1980. 27. sz. 
862. p. 

Az első Bethlen Gábor emlékkiállítás 
(a Hadtörténeti Múzeumban.) [Irta:] 
Cs. J. — Népszava, 1980. 235. sz. 8. p. 

Farkas Attila: Múzeumi hónap. Mit ajánl 
a Hadtörténeti Múzeum? — ISz, 1980. 
20. sz. 41. p. 

Földalatti hadsereg. [A Csin-dinasztiából 
való Si-huangti (i. e. 221—210) hatalmas 
földbe ásott égetett agyaghadseregét 
tárták fel a régészek.] — Űj Tükör, 
1980. 20. sz. 41. p. 

A Hadtörténelmi Levéltár f Ondjainak 
jegyzéke. (Feudális és kapitalista kor.) 
[összeáll.] Böhm Jakab, Morva Tamás-
né, Spáczay Hedvig, Szijj Jolán. Lekto
rálta Kun József. (Kiad. a) Hadtörté
nelmi Levéltár. Bp. (MNMK ny. soksz.) 
[1980.] 1978. 222 p. 
[Levéltári alapleltárak.] — Kézirat 
gyanánt. 

Hajdú István—Kajetán Endre: Csataké
pek. A magyar hadtörténelem a festé
szet és a grafika tükrében. (Bev. Hajdú 
István, összeáll. Kajetán Endre. Bp. 
Zrínyi K. 1980.) 179 p. illusztr. 
Bibliogr. a jegyz.-ben. 

Halassy Gábor: Üj haza — új hadsereg. 
(„Magyarország felszabadítása és a Ma
gyar Néphadsereg." — Kiállítás a Had
történeti Múzeumban.) — N, 1980. 2. sz. 
13. p. 

Halassy Gábor: Űj kiállítás a Hadtörté
neti Múzeumban. („Magyarország fel
szabadítása és a Magyar Néphadse
reg.") — N, 1980. 14. sz. 20—21. p. 

Hetes Tibor: A Hadtörténelmi Múzeum. 
— Népművelés, 1980. 10. sz. 26—29. p. 

Hrenkó Pál: Horváth Ádám földmérő 
munkássága. — Földrajzi Közlemé
nyek, 1980. 1—2. sz. 114—122. p. 

Hrenkó Pál: „Pálóczi" Horváth Ádám 
földmérő. — Geodézia és Kartográfia, 
1980. 4. sz. 272—278. p. 

Ismét megnyílik a partizánmúzeum Ka-
rancsberény mellett. [Irta:] S. K. — 
Népszabadság, 1980. 75. sz. 4. p. 

Jakus Lajos: Szabadságharcunk egyik 
hadizászlaja. — Honismeret, 1980. 1. sz. 
42—44. p. 

Kacsó Lajos: A hadtudomány könyvtára. 
[Ismertetés a Hadtudományi Könyv
tárról.] — N, 1980. 35. sz. 13. p. 

Kacsó Lajos: „A sok dolgot próbáló nagy 
fejedelem .. ." Bethlen Gábor emlékki
állítás a Hadtörténeti Múzeumban. — 
N, 1980. 42. sz. 11. p 

Kaposvári Gyula: Ismeretlen röplapok és 
plakátok a felszabadulás idejéből. Do
kumentumok. — Jászkunság, 1980. 1— 
2. sz. 69—72. p. 

Kiállítás nyílt meg a Hadtörténeti Inté
zetben ,a szovjet—magyar űrrepülésről. 
— Magyar Nemzet, 1980. 132. sz. 3. p. 

Kínai agyaghadsereg. [Régészeti feltárá
sok Kínában.] — ÉT, 1980. 8. sz. 248— 
249. p. 

Kovács Éva—Lovag Zsuzsa: A magyar 
koronázási jelvények. ([Fotók] Szelé-
nyi Károly. Bp. Corvina, 1980.) 97 p. 
illusztr. 
Bibliogr. 97—[99] p. 

Kristó Gyula: A Képes Krónika történe
te. — História, 1980. 1. sz. 13—14. p. 

Levéltári ismeretek kézikönyve. (Szerk. 
Endrényi Ferenc.) Bp. Tankönyvk. 
1980. 323 p. 

Lugosi József: Tüzértörténet Várpalotán. 
(Az Országos Hadtörténeti Múzeum tü
zérségi múzeuma.) — ÉT, 1980. 1. sz. 
30. p. 

Major István: Hadsereg a terepasztalon. 
[Hobbi.] — ÉT, 1980. 39. sz. 1231— 
1234. p. 

Megnyitották a nagy fejedelem emlék
kiállítását. (Bethlen Gábor születésé
nek 400. évfordulója alkalmából a Had
történeti Múzeumban .megnyílt kiállí
tás.) — Magyar Nemzet, 1980. 246. sz. 
5. p. 

Molnár Mátyás: Vaja, a Rákóczi- és.ku-
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rue emlékművök faluja. — Magyar 
Nemzet, 1980. 232. sz. 8. p. 

Molnár Mátyás: A vajai várkastély. — 
ÉT, 1980. 2. sz. 56. p. 

Müller Veronika: Az 1918-as polgári de
mokratikus forradalom, valamint a Ta
nácsköztársaság 60. évfordulója alkal
mából készült reprodukciógyűjtemény 
iratjegyzéke. — Levéltári Szemle, 1979. 
1—2. sz. 149—161 p. 

Nagy László G.: Szükségpénzek 1918— 
19-ben. — História, 1980. 3. sz. 35. p. 

A Nógrád megyei Levéltár tanácsköztár
sasági iratai. (Repertórium.) (Szerk. 
Schneider Miklós.) Salgótarján, Nógrád 
megyei Levéltár, 1979. 161 p. 

Nyárádi Éva: Sárga gyűrű volt a repülő
gépeken . . . Hat évtized dokumentum
krónikája. [Megnyílt a Hadtörténelmi 
Múzeum „Magyarország hadtörténete 
1920-tól napjainkig" c. kiállítása.] — 
Esti Hírlap, 1980. 101. sz. 8. p. 

Nyüli János: A nívódíjas parancsnok. 
(Hetes Tibor — a „Magyar Tanácsköz
társaság forradalmi honvédő' háborúja" 
c. kiállítás rendezője.) — ISz. 1980. 6. 
sz. 20—21. p. 

Nyuli János: „Űrséta" a várban. (Űrha
jós kiállítás a Hadtörténeti Múzeum
ban.) — ISz, 1980. 12. isz. 6—7. p. 

Pácser Bálint: A közművelődési könyv
tárak hatékonyabb működéséért. — 
HSz, 1980. 2. sz. 80—83. p. 

A pákozdi csata emlékei. Márványtábla 
a sukorói templom falán. [írta:] N. P. 
— Esti Hírlap, 1980. 229. sz. 2. p. 

Papp-Váry Árpád: 2100 éves helyszínraj
zi térkép. [Kínai katonád térkép.] — 
Földrajzi Közlemények, 1980. 1—2. sz. 
89—96. p. 

Petneki Áron: Néhány gondolat a Beth-
len-ikiállításrál. — Kritika, 1980. 12. sz. 
28. p. 

Piri Reis térképe. (Az oszmán kapitány 
által 1513-ban készített térkép.) — In
terprets Magazin, 1980. 12. sz. 64—72. p. 

Rákóczy Rozália: A Magyar Tanácsköz
társaság forradalmi honvédő háborúja. 
Az Országos Hadtörténeti Múzeum új 
állandó kiállítása. — HK, 1980. 1. sz. 
166—170. p. 

Sárhidai Gyula: Elpusztult repülőgé
peink. Miért nincs repülőmúzeum Ma-

Általánas és összefoglaló munkák 

Bálint János: A jelenkor háborúinak lé
nyegére és okaira vonatkozó nézetek
ről. — Ho, 1980. 7. sz. 11—20. p. 

(Csaldümov) Csaldimov, N. A.: A bur
zsoá hadászati elvek és ideológiai alap-

gyarországon? — Repülés, 1980. 2. sz. 
14—15. p. 

[Sarhidaji [Gyúl]a: Régi fegyvereink 
múzeumban. — Haditechnikai Szemle, 
1980. 1. sz. 29—31. p. 

Sólymos Ede: Lőtáblák Bajáról. (Beszélő 
képek — a bajai múzeumból.) — ÉT, 
1980. 50. sz. 1584—1586. p. 

Spáczay Hedvig: A Hadianyaggyártás 
Hadbiztossága és a Honvédség építési 
vonatkozású iratai (fondjai) a Hadtör
ténelmi Levéltárban. — Levéltári 
Szemle, 1979. 3. sz. 475—482. p. 

Stegena Lajos: Térképtörténet. (Egyete
mi tankönyv.) Bp. Tankönyvk. 1980. 
199 p. 7 t. 
Bibliogr. 176—179. p. 

Szalontai Barnabás: Nyírbátor (Báthori 
István Múzeum) negyedszázada — ÉT, 
1980. 32. sz. 1019. p. 

Szentesi György: Múzeumban az űrkabin. 
(A Hadtörténelmi Múzeum űrkutatási 
kiállítása.) — Repülés, 1980. 12. sz. 4. p. 

Szita László: Munkásmozgalmi emlékhe
lyek Pécsett. (Fotók: Keresztény János. 
Szerk., mutatók Borsy Károly. Kiad.) 
Pécs m. város tanácsa V. B. Művelő
désügyi Oszt. Pécs, Pécsi Szikra ny. 
1977. 224 ,p. illusztr. 
Bibliogr. 199—207. p. 

Szovjet—magyar űrrepülés '80. Kiállítás 
a Hadtörténeti Múzeumban. Czinege 
Lajos honvédelmi miniszter mondott 
megnyitó beszédet. — Magyar Hírlap, 
1980. 132. sz. 2. p. 

Szovjet—magyar űrrepülés '80. Kiállítás 
nyílt meg a Hadtörténeti Múzeumban. 
— Népszabadság, 1980. 132. sz. 4. p. 

Tardy János: Magyarok — régi térképe
ken. 1—2. r. — Magyar Nemzet, 1980. 
301. sz. 8., 305. sz. 8. p. 

Temesváry Ferenc: A sárvári Nádasdy 
Ferenc Múzeum fegyvergyűjteménye. 
Bp. Akad. K. 1980. 135 p. illusztr. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 131—135. p. 

Térképek Zala megye történetéből. (Gö
cseji Múzeum kiállításának katalógusa.) 
[Zalaegerszeg, Soksz.] 1980. 11 p. 

Tóth Bálintné: A hadtudományi integrált 
információs rendszer szervezésének le
hetősége, követelményei és problémái. 
— Akadémiai Értesítő. 1980. 2. sz. 123— 
135. p. 

jaik bírálata. — Ho, 1980. 4. sz. 12— 
23. p. 
(Rövidített ford, a Voennaja Müszl' 
1978. 6. sz.-ból.) 

A csapatvezetés automatizálása. Módszer
tani problémái. (Avtomatizacija uprav-
lenija vojszkami. Metodologicseszkie 
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problému. Szerk.) V. M. Bondarenko, 
A. F. Volkov. (Ford. Fodor Imre.) Bp. 
Zrínyi K. 1980. 303 p. 

Deák Péter: Korunk háborúinak jellem
zője: az arcvonal és a hátország köze
ledése. 1—2. r. — Polgári Védelem, 
1980. 8. sz. 18—19., 9. sz. 18—19. p. 

Az élenjáró szovjet hadsereg és hadmű
vészete. — Ho, 1980. 5. sz. 28—39. p. 

Gareev, A. M. : A szovjet hadtudomány 
aktuális problémái. — Ho, 1980. 1. sz. 
81—86., 2. sz. 61—68. p. 
(Voennaja Müszl' 1978. 12. sz.-ból.) 

Groehler, Olaf: A légi háborúk története 
1910 —1970. (Geschichte des Luftkrieges 
1910 bis 1970. Ford. Nádai Gyula. Bp. 
Zrínyi K. 1980.) 456 p., illusztr. 
Bibliogr. 455—457. p. 

A hadművészet egyes kérdései külföldön. 
(A. Surupov cikke nyomán.) — Ho, 
1980. 9. sz. 18—26. p. 
(Zarubezsnoe Voennoe Obozrenie 1980. 
3. sz.-ból.) 

A hadosztály harcászata. Harci példák a 
Nagy Honvédő Háborúból. (Taktika v 
boevüh primerah. Divizija. Szerk. A. I. 
[Radzievszikij] Radzijevszkij. Ford. 
Kozák Miklós.) Bp. Zrínyi K. 1980. 
307 p. 20 térk.) 

Hankee, B. W.: Az USA harcoló alaku
latok és ellátó szervek állományának 
aránya a múlt háborúk tükrében. — 
Ho, 1980. 4. sz. 60—65. p. 
Rövidített ford, a Military Review 
1979. 6. sz.-ból) 

Höhn, H: A katonai elméleti munka fej
lődésének néhány kérdése az NDK 
Nemzeti Néphadserege szárazföldi csa
patainak felállítása és kiépítése folya
mán. — HK, 1980. 2. sz. 252—2.62. p. 

A jelenkori háborúkra vonatkozó bur
zsoá nézetek bírálata. — Ho, 1980. 3. sz. 
24—36. p. 

Kádár Pál—Szöllősi Mihály—Vámos 
László: Hol vannak veszélyek? Hogyan 
védezezzünk? Bp. Zrínyi K. 1980.111 p. 
Bibliogr. 110. p. 

Karpov, V N.: A szovjet hadászat elmé
letéről. — Ho, 1980. 11. sz. 14—23. p-
(Rövidített ford, a Voennaja Müszl' 
1979. 10. sz.-ból.) 

Katonaszociológia. Tanulmányok a szo
cialista országok katonai irodalmából, 
(összeáll., bev. Nagy Emil. Ford. 
Adamkovics Katalin, Brassai Klára 
stb.) Bp. Zrínyi K. 1980. 335 p. 
Bibliogr. összeáll. Jávor Zoltánné. 
303—329. p. 

Kováts Andor : A hadiszervezés változása 
Történelem és haditechnika. — ISz, 
1980. 15. sz. 39. p. 

Lapos Mihály: A csapatok hadtápbizto
sítása és a harcok, hadműveletek sike
re. — Ho, 1980. 7. sz. 21—25. p. 

A pártpolitikai munka időszerű kérdései 

az NDK Nemzeti Néphadseregben. 
[Cikkgyűjtemény.] [írta:] (Heinz 

Hoffmann, W. Verner stb. Ford. Ady 
Zoltán, Gárdonyi Róbert.) Bp. Zrínyi 
K. 1980. 221 p. 

Pusztai János: Támadás hegyes körzetek-* 
ben. Bp. Zrínyi K. 1980. 139 p. 11 t. 
(Tisztek könyvtára.) 

Somos András: A Szovjetunió és Magyar
ország hadszíntéri híradása a második 
világháború időszakában. — Ho, 1980. 
11. sz. 67—72. p. 

Szabó László: A szocialista hadművészet 
egyetemes és sajátos vonásai a magyar 
Vörös Hadsereg stratégiájában és tak
tika jában. (A Magyar Tanácsköztársa
ság 60. évfordulója. Tudományos ülés
szak, Budapest 1979. március 6—7. Bp. 
Akad. K. 1980.) 337—343. p. 

Szabó Miklós: A bekerítés és a folyóaka-
dályok leküzdése a második világhábo
rú éveiben. — Ho, 1980. 8. sz. 68—73. p. 

Szabó Miklós: A hadsereg-védőöv áttöré
se fejlődésének tapasztalataiból a Nagy 
Honvédő Háború éveiben. — Ho, 1980. 
5. sz. 70—75. p. 

Szemkeő Endre: A katonaorvoslas törté-
ténete Magyarországon. I. A középkor
ban. — Magyar Nemzet, 1980. 288. sz. 
9. p 

Szemkeő Endre: A katonaorvoslás törté
nete Magyarországon. II. A végvári 
küzdelmektől a 48/49^es szabadsághar
cig. — Magyar Nemzet, 1980. 294. sz. 
9. p. 

A Szovjet Fegyveres Erők hadtápja a 
Nagy Honvédő Háborúban 1941—1945. 
(Tül Szovetszkih Vooruzsennüh Szil v 
Velikoj Otecsesztvennoj Vojne 1941— 
1945. gg.) [Szerk.] Sz. K. Kurkotkin. 
(Ford. Fábián Gyula, Medvecki Pál 
stb.) Bp. Zrínyi K. 1980. 507 p . 32 t. 

A támadás és a védelem kapcsolata. — 
Ho, 1980. 11. sz. 23—33. p. 

Vártörténet 

Caballo, Juan—Feld István: Jelentés a 
füzéri vár 1977. évi kutatásairól. — 
Archaeológiai Értesítő, 1980. 2. sz. 214— 
225. p. 

Csiky Gábor: A hétszázéves Segesvár. — 
ÉT, 1980. 52. sz. 1648—1650. p. 

Csonkaréti Károly: Határvárak — határ
sértések. (A XVI. sz-ban.) .— Határőr, 
1980. 15. sz. 11. p. 

Csorba Csaba: Várak a Hegyalján To
kaj—Ónod—Szerencs. (Bp. Zrínyi K, 
1980.) 197 p. illusztr. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Fehér Géza: Magyarok isztambuli börtö
ne: Yedikule — Héttorony. — ÉT, 
1980. 3. sz. 86—87. p. 
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Gerelyes Ibolya: Előzetes jelentés a Bé
kés-kastélyzugi törökkőn palánkvár 
ásatásáról, 1975—1978.— Archaelógiai 
Értesítő, 1980. 1. sz. 102—111. p. 

Gerő László: A helyreállított budai vár. 
[Fotók] (Erdei András, Dobos Lajos 
stb.) Bp. Műszaki K. 1980. 294 p. 10 t 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Lukácsy Gábor: Nagykálló Árpád-kori 
temploma és kapcsolata a török kori 
várral. — Szabolcs-Szatmári Szemle, 
1980. 3. sz. 8—55. p. 

Szántó Imre: A végvári rendszer kiépí
tése és fénykora Magyarországon 
1541—1593. Bp. Akad. K. 1980. 160 p. 
1 térk. 
Bibliogr. 147—160. p. 

Szőnyi Eszter—Tomka Péter: Arrabona 
castruma. — ÉT, 1980. 5. sz. 140—142. p. 

A haditechnika története 

Árvái Zoltán: Ég és föld között. Ejtőer-
' nyők — ejtőernyősök. Bp. Zrínyi K. 

1980. 63 p. illusztr. 
(Haditechnika fiataloknak.) 

Borús József : A legendás T—34-es. — 
História, 1980. 2. sz. 11—12. p. 

Csák Elemér: Akit a kozmosz „szele" 
megcsapott. Beszélgetés Magyari Béla 
kiképzett űrhajóssal. — Élet és Iroda
lom, 1980. 22. sz. 7. p. 

Csonkaréti Károly: A jelképpé vált csa
tahajó. (A Patyomkin csatahajó.) — 
Határőr, 1980. 24. sz. 14. p. 

Csonkaréti Károly: A Patyomkin csata
hajó. Egy filmhős a valóságban. — ÉT, 
1980. 26. sz. 806—807. p. 

Diószegi György: A Láng Gépgyár törté
nete. 1. r. A cég birtokosa: Láng László 
gépgyáros. 2. r. Versenyben. — Buda
pest, 1980. 9. sz. 34—36., 10. sz. 34— 
37. p. • 4^«H| 

Haditechnika 1980. Tanulmánygyűjte
mény. (Szerk. Sárdy Tibor.) Bp. Zrínyi 
K. 1980. 251 p. 12 t. 

Harckocsik és páncélozott járművek tí-
• puskönyve (összeáll. Poór István, Do

bó Géza stb.) Bp. Zrínyi K. 1980. 325 p. 
illusztr. 
Bibliogr. 325—[326.] p. 

Hegedűs Zoltán: Az ágyúöntés techniká
ja Magyarországon a XV—XVII. szá
zadban. — öntöde, 1980. 12. sz. 270— 
274. p. 

Horváth Árpád: Léghajók — harcban. — 
ÉT, 1980. 37. sz. 1173—1175. p. 

Horváth J. József : Hogyan érzi magát 
egy űrhajós? A „Balaton" műszer ma
gyar feltalálói. — Ország Világ, 1980. 
27. sz. 8. p. 

Hutás Imre: Az űrkutatástól a korszerű 
betegellátásig. — — egészségügyi mi
niszterhelyettes nyilatkozata az Inter-

kozmoszprogram magyar orvosbialó-
giai szekciójának munkaijáról. — Or
szág Világ, 1980. 27. sz. 9. p. 

„Interkozmosz" a béke és haladás prog
ramja. — Ország Világ, 1980. 22. sz. 
10—11. p. 

Interkozmosz és hazánk, (összeáll. B. 
Fábri Magda, Szentesi György. Bp.) 
Zrínyi K. 1980. 55 p. 74 t. 6 nyelvű 
kiadvány. 
(Minikönyvek. [26].). 

Kelecsenyi Gábor: Az ágyú történetéről 
— Orbán mester ágyújáról. — ÉT, 
1980. 20. sz. 610. p. 

Kováts Andor: Ágyú és társai. Történe
lem és haditechnika. — ISz, 1980. 11. 
sz. 40. p. 

Kováts Andor: Elvetélt találmányok. 
Történelem és haditechnika. — ISz, 

• 1980. 5. sz. 40. p. 
Kováts Andor: A gyalogpáncél végnap

jai. Történelem és haditechnika. — 
ISz, 1980. 8. sz. 37. p. 

Kováts Andor: Hely és távolságmegha
tározás. Történelem és haditechnika. — 
ISz, 1980. 22. sz. 43. p. 

Kováts Andor: Königgrätz és a gyújtótűs 
puska. Történelem és haditechnika. — 
ISz, 1980. 6. sz. 39. p. 

Kováts Andor: Lovasság, lovagkor. Tör
ténelem és haditechnika. — ISz, 1980. 
2. sz 33. p. 

Kováts Andor: Lőpor és rakéta. Történe
lem és haditechnika. — ISz, 1980. 4. sz. 
34—35. p. 

Kováts Andor: Muskéta és kerekes zár. 
Történelem és haditechnika. — ÍSz, 
1980. 10. sz. 36. p. 

Maertens György: A „Rába" gépkocsi
gyártás (Győri Vagongyár) története. 
Bp. Közlekedési Dokumentációs Váll. 
1980. 76 p. 1 t. illusztr. 
(A Közlekedési Múzeum közleményei. 
5.) 
Bibliogr. 69. p. 

A magyar kutató-űrhajós (Farkas Berta
lan) munkaprogramja. Közös és önálló 
kísérletek a kozmoszban. — Ország Vi
lág, 1980. 22. sz. 12—14. p. 

Magyarország részvétele az Interkoz
mosz programban. (Fel. szerk. Berecz 
György. [Kiad. a.] Tudományos Isme
retterjesztő Társulat Természettudomá
nyi Osztálya.) Bp. Soksz. 1980. 48 p. 
Bibliogr. a fejezetek végén. 

Meruk József: A bejelentéstől az indu
lásig. A bajkonuri űrrepülőtéren. — 
Ország Világ, 1980. 23. sz. 5—6. p. 

Meruk József: Űjra a földön. [Valerij 
Rjumin, Farkas Bertalan.] — Ország 
Világ, 1980. 24. sz. 1—3. p. 

Nagy István: A nyolcvanas évek lövész
fegyverei. A lövészfegyverek fejlődésé
nek áttekintése. (Haditechnika 1980. 
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Tanulmánygyűjtemény. Bp. Zrínyi K. 
1980.) 55—88. p. 

Rév Pál: Az első nemzetközi repülőver
seny Budapesten. (1910. június 5—15.) 
— Budapest, 1980. 6. sz. 36—37. p. 

Rév Pál: Széchenyi István gróf és a repü
lés. — Repülés, 1980. 9. sz. 14. p. 

Rubin Péter: Sárkány és motor. (Repülő
gépgyártás, 1938—1944. A győri prog
ram.) — Mo, 1980. 1. sz. ?2. p. 

Sárdy Tibor: ö t év haditechnikai fejlő
dése és további irányai. (Haditechnika 
1980. Tanulmánygyűjtemény. Bp. Zrí
nyi K. 1980.) 5—14. p. 

Sárhidai Gyula: Magyar „csodafegyve
rek" 1944-ben. — Haditechnikai Szem
le, 1980. 1. sz. 31—32. p. 

S[árhidai] Gy[ula:] Az utolsó szovjet csa
tahajók. — Haditechnikai Szemle, 1980. 
1. sz. 32—33. p. . 

Steiger István: A repülés története. 1— 
7. r. — ÉT, 1980. 1. sz. 3—5., 2. sz. 37— 
39., 3. sz. 88—90., 4. sz. 114—116., 5. sz. 
136—139, 6. sz. 168—170., 7. sz. 200— 
203. p. Hozzászólások 16. sz. 494—495. p. 

Szabó József: Űrrepülés. A kozmosz or
szágútjain. Bp. Zrínyi K. 1980. 112 p . 
illusztr. 
(Haditechnika fiataloknak.) 

Szentesi György: Hadászati fegyverek a 
leszerelési, fegyverkorlátozási tárgyalá
sok tükrében. (Haditechnika 1980. Ta
nulmánygyűjtemény. Bp. Zrínyi K. 
1980.) 15—54. p. 

Szűcs József: A léggömb újjászületése. 
„Héliumos dereglye" Budapest felett, 
— ÉT, 1980. 51. sz. 1603—1605. p. 

Takács László: Asbóth Oszkár munkássá
gának átértékelése. — Repülés, 1980. 
2. sz 10. p. 

Az űrhajózás: kollektív munka. A ma
gyar űrhajós (Farkas Bertalan) kísérle
teiről. — Ország Világ, 1980. 24. sz. 
4—5. p. 

A hírszerzés és kémkedés története 
Felderítők, hírszerzők. (Ljudi molcsalivo-

go podviga. Ocserki o razvedcsikah. 
Írták: A(nton) Brinszikij, O. Gorcsakov 
stb. Ford. Dalos György.) Előszó: A. M. 
Vaszilevszkij. Bp. — Uzsgorod, Kossuth 
K. — Kárpáti K. 1980. 275 p. 

Bajomi Lázár Endre: Arpadine. Kalan
dozások a magyar—francia kapcsolatok 
múltjában. Bp. Szépirod. K. (1980.) 
354 p. 16 t. 

Bogdán István: Régi magyar históriák. 
Bp. Magvető K. (1980.) 206 p. illusztr. 
Bibliogr. 199—206. p. 

Bojár Sándor: Fél évszázad pillanatai. 

Gazdy Dénes: Titkosírás, titkos jelek. — 
Ország Világ, 1980. 15. sz. 23. p. 

Merényi László: A kémfőnök — az ellen
ség ügynöke. (Alfred) Redl ezredes 
mennybemenetele és pokolraszállása. 
— ÉT, 1980. 49. sz. 1549—1550. p. 

Pintér István: Sorge doktor emléke. Egy
szer volt szenzációk. [Richard Sorge.] 
— Ország-Világ, 1980. 40. sz. 20—21. p. 

Takáts Sándor: Kémvilág Magyarorszá
gon. Bp. Szépirodalmi K. (1980.) 243 p. 

Titkos háborúk történetéből. A Kában 
akció. [2. világháború.] — Belügyi 
Szemle, 1980. 1. sz. 82—87. p. 

Titkos háborúk történetéből. A branden
burgi ismerős. [Andrej Dukov.] — Bel
ügyi Szemle, 1980. 2. sz. 73—77. p. 

Titkos háborúk történetéből. Pereda szá-
. zados küldetése. 1—2. r. — Belügyi 
Szemle, 1980. 3. sz. 56—61., 4. sz. 76— 
81. p. 

Titkos háborúk történetéből. Az ördög 
fedőnevű akció. — Belügyi Szemle, 
1980. 5. sz. 75 —80. p. 

Titkos háborúk történetéből. A Gold 
kontra Krizantém hadművelet. — Bel
ügyi Szemle, 1980. 6. sz. 71—74. p. 

Titkos háborúk történetéből. Futár a kül
ügyminisztériumból. — Belügyi Szemle, 
1980. 7. sz. 76—81. p. 

Titkos háborúk történetéből. Mr. Rüssel 
állásváltozása. — Belügyi Szemle, 1980. 
8. sz. 74—78. p. 

Titkos háborúk történetéből. A Sikló ak
ció. — Belügyi Szemle, 1980. 9. sz. 70— 
76. p. 

Titkos háborúk történetéből. A kínai hír
szerzés erőfeszítései az atomtitokért. 
— Belügyi Szemle, 1980. 10. sz. 81— 
86. p. 

Titkos háborúk történetéből. Lebukás — 
akció nélkül. — Belügyi Szemle, 1980. 
11. sz. 79—83. p. 

Titkos háborúk történetéből. Fedőneve: 
Alta. — Belügyi Szemle, 1980. 12. sz. 
64—70. p. 

Vajda Péter : Veszélyes ellenség. 3. átd., 
bőv. kiad. Bp. Zrínyi K. 1980. 329 p. 

Vida István: Egy amerikai kém Pesten 
1946—47-ben. McClemens kapitány 
küldetése. — História, 1980. 2. sz. 5— 
6. p. 

[Fotóalbum.] Előszó Boldizsár Iván. 
(Bp.) Corvina, (1980.) [50] lev. 

Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. 
Bp. Zrínyi K. 1980. 273. p. illusztr. 
Bibliogr. 271—273. p. 

Kosa László: Megjártam a hadak útját. 
A magyar nép történeti emlékezete. 

III. MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE 
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(Bp. Móra K. 1980.) 218 p. illusztr. 
Bibliogr. 217—[219]. p. 

Lagzi István: Magyarok és lengyelek 
„egymásnak vetett háttal". A magyar 
lengyel kapcsolatok, a barátkozás és a 
barátság ezer éve. — Tiszatáj, 1980. 
6. sz. 77—84. p. 

Magyarország hadtörténelme 
a honfoglalástól 1526-ig 

Barta Gábor: Hogyan halt meg II. Lajos 
király? — História, 1980. 1. sz. 5—6. p. 

Fodor István: Verecke híres ú t j á n . . . A 
magyar inép őstörténete és a honfogla
lás. 2. kiad. Bp. Gondolat, 1980. 297 p. 

Gábris Gyula: A mohácsi csatamező. — 
Föld és Ég, 1980. 8. sz. 249—252. p. 

Gecse Gusztáv.: Gellért püspök. Születé
sének 1000. évfordulójára. — Népsza
badság, 1980. 240. sz. 11. p. 

Görgey István: Oltalom a tatárjárás ide
jén. (Menedékkő.) — ÉT, 1980. 1. sz. 
7. p. 

Kristó Gyula: Gellért püspök. — Magyar 
Nemzet, 1980. 227. sz. 8. p. 

Marosi Endre: Mohács-komplexus? (Hoz
zászólás Perjés Géza: Mohács c. köny
véhez.) — HK, 1980. 1. sz. 142—160. p. 

Nemeskürty István: önfia vágta sebét. 
Krónika Dózsa György tetteiről. + Ez 
történt Mohács után. + Elfelejtett év
tized. [Történelmi esszék.] -f- (Két 
könyv között.) (1526.) [Tanulmányok.] 
(2. kiad.) Bp. Magvető, (1980.) 656 p. 

Petneki Áron: Emericus Hungarus. Egy 
ismeretlen krónikás a XVI. századból. 
(A mohácsi csata és Buda ostroma 
1530-ban.) — Magyar Nemzet, 1980. 
240. sz. 9. p. 

Székely György: Antal Budai Nagy et la 
guerre paysanne de Transylvanie. 
(Etudes Historiques Hongroises 1980. 
Publiées à l'occasion du XV^me Con
grès International des Sciences Histo
riques par la Commission Nationale 
des Historiens Hongrois. Bp. Akad. K. 
1980.) 85—101. p. 

Tardy Lajos: A tatár országi rabszolga'ke-
reskedelem és a magyarok a XIII— 
XV. században. Bp. Akad. K. 1980. 
241 p. 4 t. 
(Körösi Csorna Kiskönyvtár. 17.) 
Bibliogr. 218—228. p. 

Teke Zuzsa: Hunyadi János és kora. 
(Bp.) Gondolat, 1980. 232 [5]. p. 
(Magyar História.) 
Bibliogr. 227—228. p. 

Thuróczy János: A magyarok krónikája. 
[Chronica Hungarorum.] (Ford. Hor
váth János. Jegyz., összeáll. Horváth 
János, Boronkai Iván. 2. kiad.) Bp. 
Európa K. 1980. 548 p. illusztr. („Pro 

memoria". Történelmi és művelődés
történeti zsebkönyvtár.) Az 1488. évi 
brünni kiadás fametszeteivel. 

Zay Ferenc: Az Lándorfejirvár elveszé
sének oka e vót, és így esött. Sajtó alá 
rend. Kovács István, utószó Szakály 
Ferenc, (a címerek leírását összeáll. Ér
szegi Géza.) (Szerk. Katona Tamás.) 
(Bp.) Európa K. Magyar Helikon, 1980. 
208 p. 11 t. 
(Bibliotheca Historica.) 

• 
Magyarország hadtörténelme 

1526—1711-ig 

Bálint Éva, V.: A történelmi példakép. 
(II. Rákóczi Ferenc.) Beszélgetés Kö-
peczi Béla akadémikussal. — Magyar 
Hírlap, 1980. 123. sz. 6. p. 

Bánkuti Imre: Hadellátás és hadtápszer
vezet Rákóczi hadseregében. (Rákóczi
tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 169— 
181. p. 

Bánkuti Imre: Lónyai Ferenc fegyveresí-
tési és ruházati főhadbiztos válogatott 
iratai. (Kiad. a Szabolcs-Szatmár me
gyei Múzeumok igazgatósága, Nyíregy
háza, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör,) 
Vaja, 1980. 104 p. 
(Folia Rákócziania, 4. sz.) 

Bárczy István: A Rákóczi-szabadságharc 
angol—holland diplomáciája. (Rákóczi-
tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 267— 
287. p. 

Barta János if j . : Az abszolutizmus nyo
mában (Bethlen Gábor.) — Alföld, 
1980. 11. sz. 50—53. p. 

Benczédi László: Mártír vagy áldozat? 
Zrínyi Péter és a Wesselényi-szervez
kedés. Zrínyi Péter tragédiája. — ÉT, 
1980. 23. sz. 709—712., 24. sz. 746— 
748. p. 

Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus 
és centralizáció a XVII, század vé
gi Magyarországon (1664—1685). Bp. 
Akad. K. 1980. 180 p. 
(Értekezések a történeti tudományok 
köréből U. S. 91.) 
Bibliogr. a jegyzetekben, 140—179. p. 

Benda Kálmán: Bethlen Gábor, a nagy 
fejedelem. 1—4. r. — Népszabadság, 
1980. 235—238. sz. 6. p. 

Benda Kálmán: Bethlen Gábor és a ma
gyar művelődés. — Tiszatáj, 1980 
10. sz. 65—75. p. 

Benda Kálmán: Emlékezés Bethlen Gá
borra. — Confessio, 1980. 2. sz. 27— 
34. p. 

Benda Kálmán: Magyar—rác együttmű
ködési törekvések a szabadságharc ide
jén. (Rákóczi-tanulmányok. Bp. Akad. 
K. 1980. 141—157. p. 

Benda Kálmán : Ungarisch—serbische 

— 692 — 



Versöhínungsversuche während des Rá
kóczi—Aufstandes 1703—1711. (Etudes 
Historiques Hongroises 1980. Publiées a 
l'occasion du XV è m e Congrès Interna
tional de Sciences Historiens Hongrois. 
Bp. Akad. K. 1980.) 279—303. p. 

Benda Kálmán: Zrínyi és a vadkan. — 
História, 1980. 1. sz. 15. p. 

Bethlen Gábor állama és kora. (Szerk. 
Kovács Kálmán.) Bethlen bibliográfia 
1613—1980. Bp. ELTE Magyar Állam-
és Jogtörténeti Tanszék, 1980. 179 p. 

Bethlen Gábor emlékezete. (Vál., szerk. 
bev. Makkai László. Képanyagot vál. 
Zimányi Vera. Fotó Kónya Kálmán.) 
Bp. Európa K. 1980. 646 p. illusztr. 
(Pro Memoria. Történelmi és művelő
déstörténeti zsebkönyvtár.) 
U. a. Biíbliotheca Hi&torica sorozatban. 

Bethlen Gábor krónikásai. Krónikák, em
lékiratok, naplók a nagy fejedelemről, 
(összeáll., bev. jegyz. Makkai László. 
Képeket vál. Zimányi Vera. Fotók Kó
nya Kálmán, Bp. Gondolat, 1980.) 301 
p. 24 t. 
Bibliogr. a jegyzetekiben. 

Bethlen Gábor: Leveleik. Vál., bev. és 
jegyz. ell. Sebestyén Mihály. Bukarest, 
Kriterion, 1980. 303 [1] p. 

Bíró Zoltán, T.: A magyar politikai gé
niusz (Bethlen Gábor.) — Tiszatáj, 
1980. 10. sz. 53—65. p. 

Bitskey István: Bethlen Gábor és a ma
gyar művelődés. — Alföld, 1980. 1. sz. 
57—61. p. 

Bodonyi György: Rákóczi seregei — és 
Montecuccoli. — Magyar Nemzet, 1980. 
289. sz. 9. p. 

Cernovodeanu, Paul: A havasföldi és 
moldvai vezető körök magatartása a 
kuruc felkeléssel szemben. (Rákóczi
tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 247— 
265. p. 

Dávid Géza: Török és tatár katonák Rá
kóczi seregében. (Rákóczi-tanulmá
nyok. Bp. Akad. K. 1980.) 159—167. p. 

de Estrada Don Diego: Bethlen Gábor 
udvarában. (Ford. Szőnyi Ferenc). —• 
Forrás, 1980. 10. sz. 81—92. p. 

Ember Mária: „Legalázatosabb szem
rehányások" Zrínyi Miklós egy újab
ban felfedezett levelében. — Magyar 
Nemzet, 1980. 216. sz. 11. p. 

Esze Tamás: A Tisza-vonal védelme a 
kurucok ellen 1703-ban. (Rákóczi-tanul
mányok. Bp. Akad. K. 1980.) 597— 
681. p. 

Fenyvesi Félix Lajos: Emlékezések Beth
len Gáborra. Debrecen, Hódmezővásár
hely. — Élet és Irodalom, 1980. 42. sz. 
8. p. 

Geönczy József: Szoboszló város részvé
tele a Thököly-felkelésben. — Honis
meret, 1980. 3. sz. 51—54. p. 

Gerő János: A nagy fejedelem. (Bethlen 

Gábor) a messzetekintő — és reálpo
litikus. — Népszava, 1980. 251. sz. 5. p. 

Gökbügin, Tayyib: II. Rákóczi Ferencre 
és a bujdosókra vonatkozó új török 
források. (Rákóczi-tanulmányok. Bp. 
Akad. K. 1980.) 711—715. p. 

Gömöri György: Hogyan látták Bethlen 
Gábort Nyugaton? — Magyar Nemzet, 
1980. 271.~ sz. 4. p. 

A határőrzés módja a török világban. — 
Határőr, 1980. 2. sz. 10. p. 

Heckenast Gusztáv: Bethlen Gábor emlé
kezete. — Magyar Nemzet, 1980. 234. 
sz. 9. p. 

Heckenast Gusztáv: Az 1706—1708. évi 
bányászmozgalmakról. (Rákóczi-tanul
mányok. Bp. Akad. K. 1980.) 79—85. p. 

Heckenast Gusztáv: Kajali Pál (1662— 
1710) kuruc szenátor, országos főhad
bíró válogatott iratai. (Kiad. a Sza
bolcs-Szatmár megyei Múzeumok igaz
gatósága. Nyíregyháza, Vay Ádám Mú
zeum Baráti Kör.) Vaja, I960. 87 p. 
(Folia Rákócziana. 3. sz.) 

Hegedűs László: Immár az sok ígérettel 
megrakottan." Zrínyi Miklós két levele 
Eszterházy Miklós nádorhoz. — Ma
gyar Nemzet, 1980. 237. sz. 4. p. 

Hegedűs László: Magyarok karácsonya 
1693-ban. [A császári katonaság ön
kénye a lakossággal szemben.] — Ma
gyar Nemzet, 1980. 299. sz. 11. p. 

Hegyi-Füstös István: [II.] Rákóczi [Fe
renc] gyömrői beszéde. — Űj Tükör, 
1980. 34. sz. 11. p. 

Hunyadi László: Ki volt Kis Farkas, 
Zrínyi legkedvesebb vitéze? — Somogy, 
1980. 2. sz. 75—81. p. 

Kállay István—Pap Gáborné: ,,Az mely 
ebet bottal." 400 éve született Bethlen 
Gábor. — Mo. 1980. 39. sz. 38—39. p. 

Kálmán Béla: Eger és Hatvan 1684-ben. 
— Hevesi Szemle, 1980. 4. sz. 22—24. p. 

Kemény János—Bethlen Miklós: Művei. 
(Szöveggondozás és jegyz. V. Windisch 
Éva.) Bp. Szépirod. K. (1980.) 1321 
[3] p. 
(Magyar remekírók.) 

Kiss István, N. : Az 1707. évi Rákóczi-féle 
dicalis conscriptio. (Rákóczi-tanulmá-

#iyok. Bp. Akad. K. 1980.) 87—112. p. 
Komáromy János: Rodostó, — Űj Tü

kör. 1980. 7. sz. 20—21. p. 
Kónya Kálmán: Bethlen Gábor-doku

mentumok és -emlékhelyek fotói. — 
Forrás, 1980. Bl—B4., 2., 4., 5., 22., 25., 
27., 50., 62., 96. p. 

Kovács Kálmán: A Rákóczi-szabadság
harc államának néhány jellemző vo
nása (Jogtörténeti tanulmányok 4. 
Szerk. Csizmadia Andor./ Bp. Köz-

gazd. és Jogi K. 1980.) 187—200. p. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Köpeczi Béla: Bethlen Gábor és állama. 
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— Magyar Hírlap, 1980. 240. sz. 9. p. 
Köpeczi Béla: Rákóczi külpolitikája és a 

szabadságharc nemzetközi jelentősége. 
(Rákóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K. 
1980.) 205—227. p. 

Köteles Pál: A „kétszínű" Bethlen (Gá
bor). — Alföld, 1980. 11. sz. 53—57. p. 

Magyari András: A Rákóczi-szabadság
harc társadalmi feltételeinek kialaku
lása Erdélyben. (Rákóczi-tanulmányok. 
Bp. Akad. K. 1980.) 59—77. p. 

Makkai László: Bethlen Gábor emléke
zete. — Forrás, 1980. 10. sz. 74—80. p. 

Makkai László: Bethlen Gábor és Euró
pa. — Alföld, 1980. 11. sz. 45—49. p. 

Makkai László: Török Bethlen és Moha
medán Gábor. Bethlen Gábor és a tö
rök. — História, 1980. 3. sz. 3—4. p. 

Miczek György: A Zrínyiek földjén. — 
ÉT, 1980. 21. sz. 645—647. p. 

Molnár László: V.: Törökellenes küzdel
mek Somogy megyében a XVI. század 
második felében. — Somogyi Honisme
reti Híradó, 1980. 2. sz. 3—18. p. 

Molnár Mátyás: A Rákóczi-hagyomány 
1945 után. (Rákóczi-tanulmányok. Bp. 
Akad. K. 1980.) 723—738. p. 

Mravkorova, Maria M.: Ujabb török ok
mányok a Rákóczi-emiigrációról. (Rá
kóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K. 
1980.) 717—722. p. 

A nagy fejedelem [Bethlen Gábor]. — 
Ország Világ, 1980. 46. sz. 2—3. p. 

Nagy László: Bethlen Gábor. 1580—1629. 
Régimódi karriertörténet. — Interpress 
Magazin, 1980. 9. sz. 54—60. p. 

Nagy László: Bethlen Gábor, a hadvezér. 
— HK, 1980. 3. sz. 379—404. p. 

Nagy László: Bethlen Gábor a magyar 
históriában. — Élet és Irodalom, 1980. 
3. sz. 3—19. p. 

Nagy László: Ki volt Bethlen Gábor? — 
N, 1980. 40. sz. 13. p. 

Nagy László: Nemi erkölcsök a török ko
ri Magyarországon. — Interpress Ma
gazin, 1980. 1. sz. 100—109. p. 

Nagy László: „Nosza rajta, jó katonák, 
igyunk egészséggel!" Gondolatok két 
kuruc katonadal eredetéről. — HK, 
1980. 2. sz. 228—251. p. 

Nagy László: „öreg" Rákóczi Gyöfgy 
hajdúkatonái. (Aki elbánt a „konttyal, 
kalappal".) — Acta Universitatis Deb-
receniensis Hist. S. 1979. 5—58. p. 

Nemeskürty István: Királyoknak tüköré. 
(Bethlen Gáborról.) — Élet és Iroda
lom, 1980. 46. sz. 6. p. 

Pach Zsigmond Pál: Bethlen Gáborról — 
születésének 400. évfordulóján. — Tár
sadalmi Szemle, 1980. 11. sz. 71—78. p. 

Perjés Géza: A Rákóczi-összeesküvés ter
vei a háború megvívására. (Rákóczi
tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 123— 
140. p. 

Pesti János: Bethlen Gábor emlékezete. 
— Új Tükör, 1980. 42. sz. 8—9. p. 

Péter Katalin: Bethlen Gábor uralkodá
sának első szakasza. — Comfessio, 1980. 
1. sz. 25—40. p. 

Péter Katalin: A fejedelem: Bethlen Gá
bor. — ÉT, 1980. 40. sz. 1251—1253. p. 

Petneki Áron: Szobieszki János király le
velei Magyarországról. — Forrás, 1980. 
8. sz. 80—95. p. 

Rákóczi (Ferenc II.) — tanulmányok. 
Szerk. Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. 
Várkonyi Ágnes. Bp. Akad. K. 1980. 
778 p. 24 t. 

Sereg József: Bethlen Gábor, a nagy fe
jedelem. — Hevesi Szemle, 1980. 4. sz. 
24—28. p. 

Sereg József: Vak Bottyán János gene
rális (1644—1709.) — Hevesi Szemle, 
1980. 2. sz. 30—35. p. 

Soós Imre: Egy menekült vármegye mű
ködése a török hódoltságban. (Jogtör
téneti tanulmányok. 4. /Szerk. Csizma-
1980.) 277—300. p. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Staszewski, Jacek: A magyarországi füg
getlenségi harc és Lengyelország. (Rá
kóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 
229—245. p. 

Szalárdi János: Siralmas magyar króni
kája. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. Sza-
ikály Ferenc. Képeket vál. Rózsa 
György. Mutatókat összeáll. Rosonczy 
Ildikó. Bp.) M. Helikon, 1980. 820 p. 
20 t. 
(Bilbliotheca Historica. Történelmi és 
művelődéstörténeti sorozat.) 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Szelestei N. László: Zrínyi Miklós taná
csai a császárnak 1664 tavaszán. — 
Irodalomtörténeti Közi. 1980. 2. sz. 
185—198. p. 

Takáts László: Az egészségügy szervezé
se a Rákóczi-szabadságharc idején. (Rá
kóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 
183—201. p. 

Tardy Lajos: Erdély és Franciaország 
szövetségének terve — egy 1574. évi út
leírás tükrében. — Magyar Tudomány, 
1980. 4. sz. 253—260. p. 

Tardy Lajos: Utazás egy felperzselt or
szágban. (Hans Dernschwam útijegyze
tei a hódoltsági Magyarországról, 1555.) 
— Forrás, 1980. 4. sz. 89—95. p. 

Trócsányi Zsolt: Bethlen Gábor erdélyi 
állama. — Jogtudományi Közlemények, 
1980. 10. sz. 617—622. p. 

Trócsányi Zsolt: Erdély központi kor
mányzata. 1540—1690. Bp. Akad. K. 
1980. 433 p. 
(A Magyar Országos Levéltár kiadvá
nyai. III. Hatóság- és (hivataltörténet. 
6.) 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

— 694 



Trócsányi Zsolt: II. Rákóczi Ferenc erdé
lyi kormányzata. (Rákóczi-tanulmá
nyok. Bp. Akad. K. 1980.) 113—122. p. 

Váradi-Sternberg János: Rákóczi diplo
máciai beszélgetése és levelezése (Bo
risz) Kurakin herceggel. (Rákóczi-ta
nulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 683— 
709. p. 

Várkonyi Ágnes, R.: „Ad paceim univer
salem". (A szatmári béke nemzetközi 
előzményeiről.) — Sz, 1980. 2. sz. 165— 
200. p. 

Várkonyi Ágnes, R.: A vetési pátensek. 
A jobbágykatonaság védelme és teher
mentessége Rákóczi államában. (Rá
kóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 
11—31. p. 

Wellmann Imre: A népesség sorsa a sza
badságharc idején. (Rákóczi-tanulmá
nyok. Bp. Akad. K. 1980.) 33—58. p. 

Zachar József: Leszczynski Szaniszló len
gyel király és a magyarok. — Honis
meret, 1980. 4. sz. 33—35. p. 

Zimányi Vera : A Zrínyiek gazdasága. Bú
za, só, bor, fa és vas. — ÉT. 1980. 22. 
sz. 675—677. p. 

# 

Magyarország hadtörténelme 
1711—1848 

Bajomi Lázár Endre : Magyar huszárból 
Rimbaud barátja. Egy irodalmi nyomo
zás története. [Damény zászlós az Es
terházy huszárezredben 1735-ben.] — 
Magyar Nemzet, 1980. 147. sz. 5. p. 

Gesztesy Emil: Kiegészítés Kelecsényi 
Gábor: Napóleon katonái Magyaror
szágról c. cikkéhez. (Kedves Élet és Tu
domány!) — ÉT, 1980. 4. sz. 98. p. 

Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. 
századi Magyarországon. Bp. Akad. K. 
1980. 757 p. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Magyarország története. 1790—1848. 1—2. 
köt. Főszerk. Mérei Gyula. Szerk. Vö
rös Károly. Bp. Akad. K. 1980. 2 db. il-
lusztr. 
(Magyarország története tíz (kötetben 
5.) 

Nagy Gábor—Koronczay József: Katona
kórházak Pécs—Baranyában a XIX. 
században. — Honvédorvos, 1980. 1—2. 
sz. 145—148. p. 

Szénássy Zoltán: Hozzászólások Kelecsé
nyi Gábor: Napóleon katonái Magyar
országról c. cikkéhez. (Kedves Élet és 
Tudomány!) — ÉT, 1980. 6. sz. 162. p. 

Szita János: A Habsburg—birodalom 
centralizációja és a magyar pénzügyek 
1849-ig. (Jogtörténeti tanulmányok. 4. 
(Szerk. Csizmadia Andor.) Bp. Közgazd. 
és Jogi K. 1980.) 301—318. p. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Az 1848—2849. évi szabadságharc 

Ács Tibor: Forradalmi hadsereg születeti. 
(A pákozdi csata évfordulója.) — ISz, 
1980. 18. sz. 6—7. p. 

Ács Tibor: Ki volt Mészáros Lázár? — N, 
1980. 39. sz. 6—7. p. 

Andics Erzsébet: A konzervatívok tervei 
és tervezetei a forradalom és szabad
ságharc fegyveres felszámolására 1848— 
1849-ben. — Sz, 1980. 5. sz. 752—780. p. 

Andics Erzsébet: Die ungarischen kon-
servetiven Helfer der österreichischen 
und zaristischen Armee im Jahre 1849. 
(Etudes Historiques Hongroises 1980. 
Publiées à l'occasion du XVème Con
grès International des Sciences Histo
riens Hongrois. Bp. Akad. K. 1980.) 493 
—529. p. 

Aradi vértanúk. [Olvasók hozzászólása a 
Magyar Nemzetben megjelent írások
hoz.] — Magyar Nemzet, 1980. 263. sz. 
8. p. 

Asztalos Bálint: Apai ágon öröklődött. . . 
1848-as hagyaték. [Bartha Lajos 1848-
as honvéd naplója és darutolla.] — Üj 
Tükör, 1980. 14. sz. 27. p. 

Bajomi Lázár Endre: Egyetlen szó? [Az 
aradi vértanúk és a Haynau-terror 
franciaországi visszhangjáról.] — Ma
gyar Nemzet. 1980. 246. sz. 14. p. 

Bona Gábor: A verestollas honvédtábor
nok. (Nagy Sándor József.) — ISz, 1980. 
18. sz. 8—9. p. 

Dobrossy István—Veres László: „ . . . Más
nap életbe lépett a forradalom" . . . (Egy 
miskolci szemtanú az 1848. március 
15-i eseményekről.) — Napjaink, 1980. 
3. sz. 36—37. p. 

Füzes Miklós: Batthyány Kázmér felség
árulása. — Honismeret, 1980. 4. sz. 
35—38. p. 

Gonda Imre: Magyar Függetlenség és né
met egység, 1848—1849. — Magyar 
Nemzet, 1980. 241. sz. 7. p. 

Görgey István: 1848 júniusától novembe
réig. Okmánytár. (1848. szeptember 
23—1848. október 16.) Sajtó alá rend., 
bev., jegyz. és összeáll. Katona Tamás. 
(Bp.) Európa K. Magyar Helikon, 1980. 
434 p. 15 t. 
(Bibliotheca Historka.) 
Bibliogr. 21—23. p. 

Habermann Gusztáv: Az újszegedi lőpor
tárrobbanás (1848). — Somogyi-könyv
tári Műhely, 1980. 4. sz. 105—117. p. 

Hajós Tibor: Mária főhadnagy. (Lebstück 
Mária 150 éve született.) — Mo, 1980. 
51—52. sz. 40. p. 

Hanák Péter: Kossuth „törvényes forra
dalma". — Élet és Irodalom, 1980. 32. 
sz. 3. p. 

Huszár János: Kmety (György) tábornok 
1849-es dunántúli hadjárata. (Veszprém 
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megyei honismereti tanulmányok. 5. 
. . . Szerk. Beszteri Béla, Csudai Berta
lan stb. [Kiad. a] TIT megyei szerve
zete, a Hazafias Népfront megyei biz. 
Veszprém, 1978.) 37—60. p. 

Jeszenszky Géza.: Űj szellem szabadság
harcunk külföldi megítélésében. — 
Valóság, 1980. íT sz. 112—117. p. 

Jez, Theodor Tornász: A bölcsőtől egy 
életen át. (1848—49-es hadikrónika.) 
(Ford. Szenyján Erzsébet.) — Forrás, 
1980. 6. sz. 90—96. p. 

Jókai Mór: Emléksorok. Napló 1848—49-
ből. (Sajtó alá rend. utószó Nemeskéri 
Erika.) Bp. Magvető, (1980.) 267 p. 
(Tények és tanúik.) 

Kálmán Gyula: A kápolnai csata hős 
amazonja. (Lebstück Mária születésé
inek 150. évfordulóján.) — Hevesi Szem
le, 1980. 4. sz. 29—30. p. 

Kálmán Gyula: A legfiatalabb aradi vér
tanú. (Kazinczy Lajos ezredes.) — Nép
szabadság, 1980. 234. sz. 20. p. 

Kálmán Gyula: A szabadságharc hős női 
huszártisztje. (Lebstück Mária főhad
nagy.) — Népszabadság, 1980. 187. sz. 
20. p. 

Kapronczay Károly: Az 1848—49. évi sza
badságharc egészségügye. — Magyar 
Nemzet, 1980. 300. sz. 9. p. 

Kapronczay Károly: A szabadságharc fő
orvosa Flór Ferenc. — ÉT, 1980. 11. sz. 
333—335. p. 

Kilián István: „Iszonyú emlékezetű nap" 
(1849. október 6-a emlékére). — Nap
jaink, 1980. 10. sz. 33. p. 

Kiss Károly: Az aradi vértanúk. — Ma
gyar Nemzet, 1980. 234. sz. 9. p. 

Kovács István: Könyvek a szabadság
harc leveréséről és a megtorlásról. — 
Forrás, 1980. 3. sz. 63—68. p. 

Kovács István: Teodor Tornász Jez (Zyg-
mund Milkowski) 1848—49-es hadikró
nikájáról. — Forrás, 1980. 6. sz. 89— 
90. p. , 

Kouács Jenő: Gábor Áron rézágyúja. . . 
Korok, képek, katonák. — Határőr, 
1980. 50. sz. 14—15. p. 

Kovács Jenő: Határt őrző nemzetőrök 
1848—1849-ben. Korok, képek, katonák. 
— Határőr, 1980. 40. sz. 14. p. 

Kovács Jenő: Hős lelkű nők a honvéd
seregben. Korok, képek, katonák. (Bá-
myai Júlia, Pfiffner Paulina, Lebstück 
Mária.) — Határőr, 1980. 39. sz. 14. p. 

Kovács Zoltán: Aradi vértanú, akiről 
nem szoktak megemlékezni. (Haug La
jos alezredes.) — Magyar Nemzet, 1980. 
253. sz. 8. p. 

Kovássy Zoltán: Haraszthy Ágoston és a 
magyar szabadságharc. — Magyar 
Nemzet, 1980. 285. sz. 8. p. 

Kovássy Zoltán : A szabadságharc magyar 
hadbírái. — ÉT, 1980. 11. sz. 323—325 p. 

Kovássy Zoltán: A szabadságharc koro

naőrségének parancsnoka. (Kis-Jókai 
Takács Lajos.) — Magyar Nemzet, 1980. 
211. sz. 9. p. 

Krajczár Gyula : Hol nyugszik Petőfi Sán
dor? Egy nyomozótiszt magánvállalko
zása. — N, 1980. 31. sz. 13. p. 

Krajczár Gyula: Megtalálható-e Petőfi 
sírja? — Magyar Nemzet, 1980. 60. sz. 
8. p. 

Miskolczy Ambrus: Erdély és Magyar
ország uniója 1848-ban. — História, 
1980. 3. sz. 23—25. p. 

Nyakas Miklós: Sillye Gábor a szabad
ságharc kormánybiztosa, a hajdúkerü
let utolsó főkapitánya 1817—1894. Haj
dúböszörmény, Hajdúböszörményi Vá
rosi Tanács, 1980. 731 p. illusztr. 
(Hajdúsági Közlemények 7.) 

A pákozdi győzelem napján. [Irta:] M. 
G. — Magyar Nemzet, 1980. 228. sz. 
5. p. 

Pásztor Emil: 1849 első hónapjai. Sza
badságharcunk Heves megyei és alföl
di eseményei a debreceni trónfosztásig. 
— Hevesi Szemle, 1980. 2. sz. 35—41. p. 

Pásztor Emil: A debreceni trónfosztástól 
a cári beavatkozásig. — Hevesi Szem
le, 1980. 4. sz. 30—35. p. 

Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból. 
2. köt. Amerikai napló. (Sajtó alá rend., 
bev., jegyz. ell. Závodszky Géza.) Bp. 
Tankönyvkiadó, 1979. 262 p. 

Petneki Áron: Képzőművészek a szabad
ságharcban. Borsos (József), Alexy (Ká
roly) és a többiek. — ÉT, 1980. 41. sz. 
1296—1299. p. 

Regős László: Állodások, őrfök, végőrsök. 
(Szabályzatok az 1848—49-es szabad
ságharcban.) — Határőr, 1980. 11. sz. 
12—13. p. 

Ruffy Péter: Kossuth Lajos azt üzente . . . 
Egy kívülről megtanult és Magyaror
szágon emlékezetből elmondott angol 
nyelvű Kossuth-levél szép és szomorú 
története. — Magyar Nemzet, 1980. 302. 
sz. 15. p. 

Szele Lajos: Kilencven éve halt meg Er-
dőtsi Imre, a branyiszkói hős. — Hon
ismeret, 1980. 4. sz. 14—15. p. 

Szele Lajos: Százötven éve született Má
ria főhadnagy. (Lebstück Mária.) — 
Magyar Nemzet, 1980. 191. sz. 8. p. 

Szombathy Viktor: „Buda vára neve
tett." [Buda visszafoglalása 1849-ben.] 
— Budapest, 1980. 5. sz. 36—37. p. 

Ugróczky Mihály: Emlékezés a pákozdi 
csatára. (Szekovics Pál honvéd őrnagy 
naplója, 1848. május 16—1849. decem
ber 9.)' — Magyar Nemzet, 1980. 227. 
sz. 8. p. 

Urbán Aladár: A székely katonaság se
gítségül hívása 1848 májusában. — HK, 
1980. 3. sz. 405—422. p. 

Varsányi Péter István: A karlócai ütkö
zet. (Ujabb adalékok a szabadságharc 
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első csatájához.) — HK, 1980. 3. sz. 
455—463. p . 

Zöldi Lász ló : 1849. ok tóber 6. — N é p 
szabadság, 1980. 234. sz. 14. p . 

Magyarország hadtörténelme 
1850—1918 

Bölöny József : Közös min i sz te rek — h o r 
v á t bánok — fiumei ko rmányzók (1867— 
1918). — Levé l t á r i Közlemények, 1978. 
48 —49. évf. 123—164. p . 

Dobrossy I s t v á n : Miskolc katona-stat isz
t ika i le í rása 1854-ből. — A Miskolci 
H e r m a n Ottó Múzeum Közleményei , 
1980. 18. köt. 38—42. p . 

Fogarassy László : K ik ölték meg gróf 
Tisza I s tván t? — Szabolcs-Szatmár i 
Szemle, 1980. 2. sz. 338—341. p. 

Györkéi J e n ő : Kossu th -ka tonák K u b á 
ban. 1—5. r. — Mo, 1980. 5—9. sz. 23. p . 

Heiszler Vi lmos : Revansvágy és r ea l i t á s 
érzék. Albrecht főherceg hadseregszer 
vezési és ka tonapo l i t ika i nézete i 1866— 
1870 között . — HK, 1980. 4. sz. 555— 
578. p . 

Kapronczay Ká ro ly : Az 1848—1849. évi 
s zabadságha rc volt honvédorvosa inak 
sorsa török földön. — Honvédorvos , 
1979. 3—4. sz. 301—308. p . 

Kapronczay Ká ro ly : Magya r orvosok a 
török b i roda lomban a XIX. század k ö 
zepén. — Orvosi Het i lap , 1980. 10. sz. 
581—583. p. 

Kubinyi F e r e n c : D e h á t ki vol t az a 
Noszlopy G á s p á r ? — Üj Tükör , 1980. 
13. sz. 20. p . 

Lagzi I s tván : „Magyar Világ" P r z e -
myslben. N é h á n y új a d a t a przemysl i 
v á r véde lmének tör ténetéhez . — Tisza
tá j , 1980. 3. sz. 73—84. p. 

Lukács Lajos: Kunfy Adolf é s az olasz
országi .magyar légió. — HK, 1980. 4. 
sz. 611—628. p. 

Magyar A n t a l : Ceglédi szervezkedők. 
[Mack féle Bécs-el lenes szervezkedés, 
1853.] — Élet és I rodalom, 1980. 7. sz. 
2. p. 

Merényi László: Háborúe l l enes mozgal 
m a k Borsod, Abaú j és Zemplén m e - , 
gyekben 1918 j a n u á r j á b a n — f e b r u á r j á 
ban . — Borsodi Szemle, 1980. 1. sz. 
78—87. p. 

Nagy Gábor—Koronczay József: K a t o n a 
kórháziak Pécs—Baranyában a XIX. 
században. — Honvédorvos , 1980. 1—2. 
sz. 145—148. p. 

Nemeskürty I s t v á n : Márc ius pa razsa . 
[Teleki B lanka a Világos u t án i k a t o 
n a i poli t ikai el lenál lási mozgalom 
egyik szervezője. — Élet és I roda lom, 
1980. 11. sz. 5. p . 

Nevelő I r é n : A h á b o r ú é s a m a g y a r o r 

szági m u n k á s s á g 1914—1917. Bp. K o s 
su th K. 1980. 224 p. 

Soós K á r o l y : Noszlopy G á s p á r sorsa. — 
Magyar Nemzet , 1980. 68. sz. 8. p . 

Stemlerné Balogh I lona : F ron tba rá tkozás 
1917 t avaszán . — Histór ia , 1980. 2. sz. 
35. p . 

Szász Zo l t án : Gyulafehérvár , 1918. — 
História , 1980. 3. sz. 25—28. p . 

Verseghi Györgyné : A honvédorvos i ka r 
vázla tos tö r t éne te 1868—1914 között . — 
Orvosi Het i lap , 1980. 28. sz. 1709— 
1712. p . 

Az 1918—1919. évi forradalmi 
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Tanácsköztársaság hadtörténelme 

Bogár Ká ro ly : A miskolci csa ta és jelen
tősége a Tanácsköz tá r saság ha rca iban . 
— Borsodi Levé l tá r i Évkönyv, I I I . 
1980. 199—208. p . 

Budapes t tö r téne te . 5. köt. A fo r rada l 
m a k korá tó l a fe lszabadulás ig . Szerk. 
Horvá th Miklós. I r t a : Gerelyes Ede, 
H o r v á t h Miklós s tb. Bp. Akad . K. 1980. 
665 p. 2 té rk . 1 mell . i l lusztr . 
Bibliogr. 629—633. p . 

Dombrády L ó r á n d : A had i t e rme lé s és a 
Vörös Hadse reg el látása. (A M a g y a r 
Tanácsköz tá r saság 60. évfordulója. T u 
dományos ülésszak, Budapes t , 1979. 
márc ius 6—7. Bp. Akad . K. 1980.) 345— 
351. p . 

Farkas G á b o r : A székesfehérvár i Mun
k á s - és K a t o n a t a n á c s á l t a l k ikü ldö t t 
Hatos D i r e k t ó r i u m mega laku lása és 
működése . — Levé l tá r i Szemle, 1979. 
1—2. sz. 25—33. p . 

Farkasinszky La jos : Megemlékezés a 
Magyar Tanácsköz tá rsaságró l . — B u 
dapest , 1980. 3. sz. 2—3. p . 

Garscha, Winf r ied R.: Osz t rák i n t e r n a 
c ional i s ták a Magyar Tanácsköz tá r sa 
ság véde lmében . (A Magyar T a n á c s 
köz tá r saság 60. évfordulója . T u d o m á 
nyos ülésszak, Budapes t , 1979. márc ius 
6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 383—384. p . 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Györkéi J e n ő : A_Tanácsköztársaság fegy
veres k a r h a t a l m i szervei . (A Magyar 
Tanácsköz tá r saság 60. évfordulója . T u 
dományos ülésszak, Budapes t , 1979. 
márc ius 6—7. Bp. Akad . K. 1980.) 365— 
370. p . 

Hetes T ibor : A m u n k á s osztá lyszerveze
t e k szerepe a Vörös Hadse reg l é t r eho 
zásában . (A Magyar Tanácsköz tá r saság 
60. évfordulója . T u d o m á n y o s ülésszak, 
Budapes t , 1979. m á r c i u s 6—7. Bp . Akad . 
K. 1980.) 329—336. p . 

Hetes T ibo r : A szocial izmus ép í t é sének 
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első hazai kísérlete. 1919. — Népsza
badság, 1980. 68. sz. 6. p. 

Józsa Antal: Az internacionalisták szer
vezése és a Magyar Tanácsköztársa
ság katonai megsegítése. (A Magyar 
Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tu
dományos ülésszak, Budapest, 1979. 
március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 353— 
357. p. 

Józsa [György Gábor]: Vix alezredes az 
új kutatások fényében. Legendaoszlató 
beszélgetés Ormos Mária történésszel. 
— Magyar Nemzet, 1980. 34. sz. 10. p. 

Kovács Kálmán: A Magyarországi Ta
nácsköztársaság visszhangja kilenc 
európai tőkés ország sajtójában. — Le
véltári Szemle. 1979. 1—2. sz. 119— 
148. p. 

Lengyel János: Kun Bélával — Leninnél. 
[Mihályfalvi Pál.] — Ország Világ, 
1980. 17. sz. 6—7. p. 

„Lenin a készüléknél". Csepelről szikra 
röppent. [1919. március 22.] — Ország 
Világ, 1980. 13. sz. 6—7. p. 

Liptai Ervin: A fegyveres erők a prole
tárforradalomban. (A Magyar Tanács
köztársaság 60. évfordulója. Tudomá
nyos ülésszak, Budapest, 1979. március 
6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 49—60. p. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Lukács Teréz: Cattarói tengerészek. (Alt 
Géza, Ballá Dezső, Erdei József emlé
kezése.) — Esti Hírlap, 1980. 67—69. sz. 
4. p. 

A Magyar Tanácsköztársaság katonapoli
tikája. — MHSZ Élet, 1980. 6. sz. 2— 
3. p. 

Magyarország története. 1918—1919. 5. 
köt. (Szerk. Nemes Dezső.) Bp. Tan
könyvkiadó, 1980. 303 p. 

Mues Sándor: A Vörös Hadsereg politi
kai arculata. Politikai nevelő munka 
ia vöröskatonák körében. (A Magyar 
Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tu
dományos ülésszak, Budapest, 1979. 
március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 359— 
364. p. 

Nemes Dezső1: Die grosse Sozialistische 
Oktoberrevolution die Entfaltung des 
revolutionären Kampfes in Ungarn und 
die Ungarische Räterepublik. (Etudes 
Historiques Hongroises 1980. Publiées a 
l'occasion du XV è m e Congrès Interna
tional des Sciences Historiens Hon
grois. Bp. Akad. K. 1980.) 125—155. p. 

Németi Gábor: A hatvani ellenforrada
lom 1919 májusában. — Hevesi Szem
le, 1980. 1. isz. 40—44. p. 

Oeckel, Heinz: összehasonlító vizsgálatok 
a Magyar Tanácsköztársaság és a Ba
jor Tanácsköztársaság fegyveres vé
delme között 1919 tavaszán. (A Ma
gyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója. 
Tudományos ülésszak, Budapest, 1979. 

március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 
385—391. p. 

Ryzewski, Waclaw: Lengyelek részvétele 
a magyar Vörös Hadsereg soraiban. (À 
Magyar Tanácsköztársaság 60. évfor
dulója. Tudományos ülésszak, Buda
pest, 1979. március 6—7. Bp. Akad. K. 
1980.) 379—382. p. 

Szabó László: A szocialista hadművészet 
egyetemes és sajátos vonásai a magyar 
Vörös Hadsereg stratégiájában és 
taktikájában. (A Magyar Tanácsköz
társaság 60. évfordulója. Tudományos 
ülésszak. Budapest, 1979. március 6— 
7. Bp. Akad. K. 1980.) 337—343. p. 

Szántó György Tibor: Forradalmak tava
sza [1919. március 21.] — Ország Vi
lág, 1980. 12. sz. 2—3. p. 

Szél Júlia: Tízezren voltak. [A Tanács
köztársaság Vörös Hadseregének inter
nacionalistái.] — Üj Tükör, 1980. 12. 
sz. 6—8. p. 

Takács István: Leninhez — repülőn. Egy 
történelmi küldetés évfordulója. (Sza
muely Tibor útja a Brandenburgon.) — 
Határőr, 1980. 21. sz. 14. p. 

A Tanácsköztársaság Vas megyében. Ta
nulmányok. (Szerk. Rácz János.) Szom
bathely, MSZMP Vas m. Biz. 1980. 
528 p. 

Tokody Gyula: Aussenpolitischen Bezie
hungen zwischen der Ungarische Rä
terepublik und Deutschland. (Etudes 
Historiques Hongroises 1980. Publiées a 
l'occasion du XV è m e Congrès Inter
national des Sciences Historiens Hon
grois. Bp. Akad. K. 1980.) 173—199. p. 

Tokody Gyula: Németország és a Ma
gyarországi Tanácsköztársaság. (Bp.) 
Kossuth K. 1980. 159 p. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 

Zászlóbontók. A magyar forradalmi if
júsági mozgalom 1917—1919. Válogatott 
írások. (Vál. szerk. bev. Svéd László.) 
Bp. Móra K. (1980.) 588 p. 36 t. 

Vadász Sándor: A forradalmi Magyar
ország külföldi megítéléséhez 1919-ben. 
— PK, 1980. 3. sz. 95—115. p. 

Vadász Sándor: A Tanácsköztársaság és 
Európa. — Valóság, 1980. 3. sz. 26— 
37. p. 

Zsiga Tibor: A Vörös Őrség szervezete 
Nyugat-Magyarországon. (1—2. r.) — 
Vasi Szemle, 1980. 2. sz. 270—285., 4. sz. 
552—567. p. 

Magyar internacionalisták 
a Szovjetunióban 

Juszupov, E. J.: A magyar internaciona
listák harca a szovjethatalom erősíté
séért Turkesztánban. (A Magyar Ta
nácsköztársaság 60. évfordulója. Tudó-
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rnányos ülésszak, Budapest, 1979. már
cius 6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 175— 
182. p. 

Meruk József: Levelek a Bajkálon túl
ról. Magyar internacionalisták nyomá
ban. [Észrevételek a „Magyar gázló 
a Tungir folyón" c. tudósítással kap
csolatban.] — Magyar Hírlap, 1980. 67. 
sz. 4. p. 

Midzsidgomho, M.: Adalékok a magyar 
internacionalisták mongóliai tevékeny

ségéhez. (A Magyar Tanácsköztársaság 
60. évfordulója. Tudományos ülésszak, 
Budapest, 1979. március 6—7. Bp. Akad. 
K. 1980.) 163—165. p. 

[Vaszilev] Vasziljev, O. A.—[Dmitri jenko, 
M. F.] : Gavró Lajos élete. (Ford. Zalai 
Edvin. Bp.) Kossuth K. 1980. 168 p. 
4 t. 

összeállították: 
Viniczai István 

Windisch Aladárné 
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Polit ik, H e r r e n t u m und E h r e in d e m Offiziers
s tab von Hor thy (Sándor Szakály) — — — — 661 
Meine E r inne rungen (Tamás Bellák) — — — 663 
Die Geschicht l ichen W e r t u n g e n Kr ieg u n d Fr ie 
de v o n Fr iedr ich d e m Grossen bis Engels (József 
Zachar) — — — — — — — — — — 664 

Woenno-is tor ischeski j Shu rna l . 1982 Nr. 1—6 
(István Lengyel) — — — — — — — — 671 
Wojskowy Przeglad Historyczny. 1982. Nr. 1—4. 
(Eleonóra Windisch) — — — — — — — 678 
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Bibl iographie der 1980 in Unga rn veröffentl ich
ten kr iegsgeschicht l ichen L i t e ra tu r . Tei l 1. f Ist
ván Viniczai—Eleonóra Windisch) — — — — 681 
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Ára: 13,- Ft 

A Zrínyi Katonai Kiadó 
legújabb kiadványaiból 

Ács Tibor 
TUDÓS ÉS KATONA 19 Ft 

K. Sz. Moszkalenko 
A DÉLNYUGATI IRÁNYBAN 80 Ft 
Pirityi Sándor 
HADÁSZATI FEGYVERRENDSZEREK ÉS 
KORLÁTOZÁSUK. SALT-SALART 46 Ft 

M. Sienkiewitz 
AZ INDOKÍNAI HÁBORÚ 59 Ft 

L. I. Medvedko 
SZUEZTŐL KELETRE - ÉS NYUGATRA 35 Ft 

M. H. Kalasnyik 
TÜZPRÓBA 13 Ft 
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