
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-

— 663 — 



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 
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