
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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